R. VÁRKONYI ÁGNES (Budapest)

Rodostó magyar társadalma és a Törökországi Levelek
Rodostót mindmáig Mikes két meghatározása jellemzi legjobban. Az
egyiket unalomig idézgetjük, a másikat csaknem elfelejtettük, nemzeti törté
nelmünk európaiságának sok más tanúsítványával együtt. Megérkezésük
harmadnapján jegyezte le Mikes, hogy Bercsényi úr anagrammát csinált a
város nevéről: „Ostorod". Majd alig egy hónappal később így ír: „Az is
való, hogy Európának éppen a szélén vagyunk."
Az „Európa széle" kifejezés ugyancsak több jelentést hordoz. Ha csu
pán földrajzi értelemben használja, akkor is többlet-tartalmat fejez ki. Élet
bevágó kérdése a bujdosóknak, hogy ne Kisázsiában telepedjenek le. Euró
pa fogalma már a reneszánsz idején értékmérő kategória volt. Ficino pél
dául Mátyás király országát így minősítette: Európa addig tart, ameddig a
reneszánsz ér, és ott a határa, ahol a török világ kezdődik. Mikes idejében
a 18. század elején az új Európa-fogalom, az „Europica varietas", a sokfé
leség, a változatosság és a lehetőségek Európája. Leghatározottabban Mon
tesquieu fejtette ki az új Európa-fogalom lényegét. Európa tagolt térség,
természetes határai miatt is számos szerényebb méretű ország otthona,
szemben Ázsiával, ahol mindig is nagy birodalmak voltak. Európában
éppen sokfélesége miatt nem maradhattak volna fenn földrésznyi hatalmas
birodalmak. Európa egysége sokféleségében rejlik, mert összetartó ereje a
civilizáció, a különböző nyelvek, országok kölcsönösen elviselt szabadsága,
s a tolerancia: viseltessenek türelemmel egymás iránt a különböző vallá
súak, ha az állam érdeke úgy kívánja. Európa a 18. század elején nem a be
fejezettség, az örökösség képzetét fejezi ki, hanem pontosan ellenkezőleg, a
lehetőségekét. Ez az Európa a szuverén személyiségek Európája. Európa
ott van, ahol én vagyok, fejezték ki a század gondolkodói. Ott van, ahol az
új igények, a türelem, a kölcsönös felelősség, az alkalmazkodóképesség
gyökeret ereszt. Európa megjelenik más földrészeken, átad sok mindent
magából és befogad más kultúrákat. Értékmérői újak, szellemi határai kitá
gulnak.
Mikes Kelemen művében, a Törökországi Levelek lapjain ugyanúgy rá
lapozhatunk a születő új Európa-fogalom gondolataira, mint Rákóczi írásai
ban. Különösen a Confessio peccatoris Európa-fogalma hordozza a 18. szá
zad új képzetét. Mindkét alkotás Rodostóban született.
A Confessio. . . kritikai kiadásán dolgozva győződtem meg róla, hogy
a mű jobb megértése érdekében szükséges behatóbban tanulmányoznom a
Mikes-kérdést. A Törökországi Leveleket történeti és interdiszciplináris
módszerekkel vizsgálva több, eddig számba sem vett tartalmi összefüggést
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sikerült feltárnom. Ezek közül legfontosabb Mikes szerves kapcsolata a ha
zai hagyománnyal, helyesebben a hazai hagyományok továbbélése Mikes
művében. Azért is, mert az elnyomott, vagy megtagadott igények kifutási
lehetőségét bizonyítják. A szerves fejlődésbe beavatkozó erőhatalommal
szemben az értékek átmentésének és új értékek teremtésének sajátos jelensé
geit tárják elénk. A következőkben mindebből a hírlevél, a tudósítás, a hu
mor és az írás mint az individuum és a közösség kreatív kölcsönhatása té
maköröket vázolom. Csak annyiban érinthetem az olyan sokat vitatott kér
déseket, mint Rodostó, a fejedelmi udvar és a bujdosók mikrotársadalma,
amennyiben az a hagyomány és európaiság egységének megértéséhez feltét
lenül szükséges.
Miért éppen Rodostót jelölte ki a Porta a bujdosók letelepedésére? A
tengerpart egyik közeli helységének neve Erikli, Heraklitsa, Marmara Ereglisi, magyarul a Márvány tenger Herculese. A partvidék Bizánc-korabeli
hagyományai erősen őrzik Hercules emlékét. A név talán tévedésből, talán
a partvidéket jellemezve rávetült Rodostóra is.
Hercules a 15—16. századi Európa gondolkozásában meghatározott
politikum szimbolikus jelentését hordozza. Kortársaihoz hasonlóan Rákóczi
tudatosan élt a Hercules-szimbólummal, hogy uralkodói képét megfogal
mazza. Buzási Enikő meggyőzően bizonyította, hogy Rákóczi Hercules-érme 1705-ben készült. Megrendelője maga a fejedelem. A Hercules-képzet
egyetemes jelentése Magyarországon sajátos tartalmat is hordozott. A ma
gyar történelmi tudatban az uralkodó, a királyi erények megtestesítője Hu
nyadi Mátyás, Ficino szerint a Hercules Hungaricus.
Nincs rá semmi konkrét bizonyíték, hogy összefüggés lenne Rodostó
kiválasztása a bujdosók letelepedésére és a magyar politikában elevenen élő
Hercules-szimbolika között. Mégis érdekes, hogy a kettő mennyire egybe
játszik. Rákóczi a Confessio lapjain a Hercules-történetet önmagára alkal
mazva fejezi ki, hogy ő már mint csecsemő is a kiválasztottak közé tarto
zott.
Miért Rodostóban telepedtek le? Általános régi válasz, hogy Rodostót
a Porta önkényesen jelölte ki lakóhelyül, ez a hely távol van mindentől,
már a világ vége. Ezzel szemben dokumentálható, hogy Rodostó a Porta és
Rákóczi kölcsönös racionális meggondolásából lett a bujdosók lakóhelye. A
Habsburg-kormányzat először a bujdosók kiadását követelte. Majd kompro
misszum született. A pozsareváci béke tárgyalásai értelmében Kisázsiába
kellett volna áttelepíteni őket. Rasid efendi szerint viszont „Rákóczi-oglu
király. . . maga kívánkozott Rodostóba". A forgalmas kikötőváros nevét
minden bizonnyal nem 1720-ban hallotta először Rákóczi. Édesanyja Thö
köly Imrével a kritikus 1700. esztendőben töltött itt néhány hetet. Több
tény pedig arra enged következtetni, hogy a Porta és Rákóczi közös meg
egyezéséből döntöttek Rodostó mellett. A döntés a Porta új politikai irány
váltását is kifejezte.
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III. Ahmed nagyvezére, Nevsehirli Damad Ibrahim pasa kezdeménye
zésére nyitott Európa felé és reformokat vezetett be. Rákóczi rodostói udva
ra ebbe az új török koncepcióba illeszkedik mint diplomáciai tényező. Ibra
him határozott békepolitikát kezdett. Rákóczira pedig semmiképpen nem
számított úgy, mint fegyveres segítőtársra szokás. Nagyon is tisztában volt
vele a Porta, hogy a bujdosók számottevő katonai erőként nem jöhetnek
szóba. Rákóczi udvarával mint az Európával kiépítendő kapcsolat egyik bá
zisával számoltak a Portán.
A szultán tetemes anyagi terheket, diplomáciai bonyodalmakat és pro
tokolláris kötelezettségeket vállalt, hogy Rákóczi fejedelmi udvart tartson,
egy-két napnyi távolságra Isztambultól, forgalmas kikötővárosban, Európa
küszöbén, a nagyvilág szeme előtt. Rákóczit a Porta hivatalosan magyar ki
rálynak, erdélyi királynak nevezi. A fejedelem a fővárosban rezidenst tart.
Kiépíti külföldi kapcsolatait, a fél Európával levelez. Nyüzsögnek körülötte
a külföldiek. Jellemző a szultán uralkodónak kijáró gesztusaira, hogy első
vonalbeli szakemberét, főtolmácsát és diplomatáját, Ibrahim Mütereffikát
rendeli Rákóczi szolgálatára. Újabban magyar, török, lengyel kutatók jel
zik, a Porta a rodostói fejedelmi udvart úgy kezeli, mint uralkodói közpon
tot. Szekfű vette észre, mennyire különös, hogy Rákóczi mint szuverén
uralkodó élt a Márvány-tenger partján.
Valószínűleg első eset az Oszmán Birodalom történetében, hogy emig
ránst nem magánemberként fogadnak be. Megengedik, sőt segítik, hogy ud
vart tartson! Vagyis adott keretek között másodlagos hatalmi központot
építhet ki.
Rákóczi 1711 nyarán Lengyelországban feloszlatta kormányzótestüle
tét, majd udvarát is megszüntette. Néhány hívét mint személyi kísérőjét tar
totta maga mellett. Udvart csak Rodostóban szervezett újra, tudatos politi
kai céllal. Egybevágatja az örmény házak felső traktusát, fogadásra alkal
mas reprezentatív belső teret alakít ki. Kápolnát és könyvesházat létesít, já
tékra alkalmas helyiséget teremt. Berendez egy máig kevéssé ismert na
gyobb kertet, a Hortus Hungaricust. Tágítja mozgásterét, a használatára át
engedett rét végül már 64 hold. A környéken mintegy 20—30 kilométeres
körzetben szabadon mozog. Meghatározza az élet napi, heti és évi rendjét.
Udvari tisztek, udvarmester, kamarás, titkárok szolgálják, megszabott cere
mónia szerint. Udvarát francia köntösbe öltözteti. Miért? Máig nincs rá
tárgyszerű válasz.
Rodostó azonban nemcsak a fejedelmi rezidencia, nem csupán a hazá
jukból kitiltott magyarok menedékhelye, az udvarban vagy közelében, eset
leg távolabb, külön saját háztartásokban élők együttese. Rodostó Európa
szélén egy darab Magyarország is. Minden, amit lakói magukkal hoztak:
anyanyelv, kultúra, a múlt képzetei és a bizonytalan, de mégsem feladható
jövő.
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Mit mond Rodostó magyar mikrotársadalmáról Mikes? Mit árulhat el
még Mikesről a fejedelmi udvar és a mellette élő magyar világ?
A Törökországi Levelek egyik kulcsszava a „hír". Mikes értékrendjé
ben különlegesen fontos, ha nem az egyik legfőbb jelentőségű. Sokszor
mintha csak azért rántana papírt maga elé, hogy hírekről tudósítson. „Igen
szükséges kednek egy hírt megtudni." Nincs nagyobb öröme, mint hírekkel
kedveskedni. Tollán a hírek megszemélyesülnek. Van szépszínű hír, illatos
hír, csendülő hír, füstös hír, hideg hír, olvadó hír, kelletlen hír, irtóztató
hír. A csendülő hír a nagy hír, mivel jóra vagy rosszabbra fordíthatja a buj
dosók sorsát. A jó hírt szinte becézgeti, körüludvarolja, mint a hírthozó le
veleket: „kedves levél, gyönyörű levél, méznél édesebb levél, mézes pogá
csánál édesebb levél, nádmézes téntával írt levél." Ha nincs hír, „a hírek
megfagytak". Legnehezebben a hírek hiánya viselhető. „Micsoda hírt tud
nék innét a sátor alól írni, soha semmi idegent itt nem látunk, semmi hírt
nem hallunk, egyik nap olyan, mint a másik. . . Itt semmi újság nincsen,
csak a nagy unodalmas óság".
Korábban már kifejtettem, hogy a hírleveleknek Magyarországon gaz
dag hagyománya van, mint a sajtó előtti Európában általában. Mikes a hír
író hatalmas hazai forrásából meríthetett. Gyermekkorában a hírírás és a
híradás a mindennapi élet természetes feltétele. Mint a levegő.
A régi magyar hírlevelek tele vannak Mikesből ismert fordulatokkal:
„Most jött hír. . . Most hozták hírit. . . Hírül vette már. . . Olyan hírünk
van,. . . Micsoda hírt hallottam!", s amit Mikes is megirigyelne: „Érkezett
ma fülheggyel értett hírem."
A Törökországi Levelek nem pusztán hírlevelek gyűjteménye.
Bizonyos időszakokban több, máskor kevesebb ilyen jellegű írás található a
gyűjteményben. Idő múltával fogynak a hírek, fárad a hírmondó. De az
utolsó leveleket olvasva, mintha a hírek, a híradás kötelessége tartaná
mindvégig a fedélzeten az öreg Mikest. „Kedves néném, ismét nagy hír!
Oszmány császár sok betegeskedése után a sok mindenit másra hagyá."
A Törökországi Levelek, címmel közreadott kötetben 207 írás közül
összesen 66 élén olvasható az „Édes Néném". Ez nem kevés ugyan. Mégis
elgondolkoztatóak a szabályos levél formai követelményei nélkül, a hagyo
mányos megszólítást mellőzve indított szövegek. Ezek vagy közvetett meg
szólítással teremtik meg a kapcsolatot az író és olvasója között, vagy min
den személyes utalás nélkül egyszerűen csak tudósítanak. A tudósítások kö
re elég tág, de jól körülhatárolható: a fejedelmi udvar és a bujdosók élete, a
berendezkedés, az alkalmazkodás, a Porta és Európa politikai eseményei,
Magyarország hírei. Milyen minőségűek ezek a tudósítások? Mennyire
gyorsak és mennyire pontosak? Elég sok a napinak nevezhető tudósítás.
Közöttük például az Ibrahim nagyvezér korszakát bevégző Patrona felkelés
kirobbanásának, majd leverésének friss riportja. Saussure azt írja, hogy
elég rendszeresen kapták a francia, holland és európai hírközlésben különö-
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sen rangos helyet elfoglaló kölni újságokat. Természetesen a távolság, az
elszigetelődés állandó fenyegetettsége, a fél értesülés, félrehallás, a hírköz
lők halála miatt a hosszú kihagyások Mikes tudósításai között is kimutatha
tók. Viszont nagyon lényeges, a továbbiak szempontjából is, hogy Mikes
nem szépít, nem leplezi el a valóságot. Kertelés nélkül kimondja, ha pél
dául az európai politika számukra kedvezőtlen fordulatot vett.
Bizonyos összefüggés figyelhető meg a tudósításra érdemes hírek és a
levelek gyakorisága között is. Mennyire pontosak és hitelesek Mikes tudó
sításai? Elsőként Szekfu vizsgálta: Virmond császári követ néhány jelenté
sével vetette össze a levelek egynéhány információját. Mikes „adatai ponto
sak", állapította meg. Érdekes, hogy mégsem adott mindenben Mikesnek
hitelt. Igaz, a tudósítás hitele nem csupán az adatok pontosságán múlik. Jól
érzékelteti a hitelesség fogalmának rendkívül összetett voltát a 35. és a 36.
levél. Átköltözésüket írja le Jenikőből Rodostóba. Bonnac, Rasid efendi és
Saussure rövid írásain kívül eddig erről legrészletesebben ezek a levelek tu
dósítottak. Újabban előkerült egy francia reláció az átköltözésről. A francia
reláció és Mikes leírása között nagyon sok a hasonlóság. Kísértő gondolat,
mintha ugyanaz a személy írta volna mindkettőt. Bizonyos azonban, hogy
ebben csak nagyon kiterjedt franciaországi kutatások és filológiai vizsgála
tok alapján lehet érdemleges véleményt mondani. így sem kevés azonban,
ami újat Mikesről megtudhatunk. A francia reláció jóval aprólékosabban
írja le az utazást, mint Mikes. S az időpontokban is van némi eltérés a két
szöveg között. De az elbeszélés egyes elemei pontosan egybevágnak: elkö
szönő tisztelgő látogatás, nagyvezéri búcsúajándék, ágyúdörgéses tisztelet
az elvitorlázóknak, a gályák kerülője az ellenszél miatt, várakozás a Heracleai öbölben, a rodostói ünnepélyes fogadtatás előkészítése és megérkezés.
Mikes pontos tudósító ebben az esetben is. Tanulságos viszont az, amiről
nem ír. Feltehetően azért, mert az ő magyar szövegét szemtanúk hallhatták,
vagy olvashatták. Amit átéltek, amit látva láttak, azt Mikes nem részletezi.
Más esetben is csakis ezzel tudjuk magyarázni, hogy Mikes nem mindenről
tudósít, amiről tud. Csak aki nyilvánosságnak, azonnali és nem jövendőbeli
olvasóknak szánja írását, válogat ilymódon a tudósításra érdemes, vagy
nyilvánosságra nem tartozó hírek között. Tudatában vagyok, hogy ez súlyos
feltételezés. A két szöveg összevetéséből kiderül valami több is. Mikes úgy
szerkesztette meg a 36. levelet, mint aki olvasókra számít, közönségnek ír,
számol a befogadókkal.
A rodostói fogadtatás ünnepélyes, nagyszabású. Mikes viszont alig
veszteget rá néhány szót. A megérkezés jelzése után éles vágás következik.
Visszaviszi olvasóit a gályára. Leírja a rabok sorsát az evezőpadokon.
Hosszan és érzékletesen. Kartszakasztó gépies munka, lánccsörgés és mez
telen hátakon csattog az ostor. Mindezt azért, hogy megjegyezhesse, van a
miénknél nyomorultabb sors is. Majd ismét éles váltás és merőben más mi
nőségű élmény következik. A Törökországi Levelek sokat idézett részlete
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ez. Arról van itt szó, hogy az örmény férjek féltik asszonyaikat és leányai
kat a tüzes magyaroktól, s a káditól kérnek védelmet. Szerencsére ott van
éppen a kádinál Pápai Gáspár is, aki megnyugtatja a féltékeny férjeket és
aggódó apákat, mégpedig nagyon mulattató módon. Előadásra rendkívül há
lás ez a részlet. Színészek, szövegmondók előszeretettel veszik fel műso
raikba. Megfigyeltem, hogy a hatás soha nem maradt el. író-olvasó találko
zókon, ifjak és öregek, középiskolások és egyetemisták között mindig, min
denütt felcsattan a nevetés. Csakhogy az a kérdés, vajon a rodostóiakat is
megnevettette Mikes?
Volt-e Mikesnek publikuma? Leveleiben sok kitétel szól amellett, hogy
hallgatókra számított: „Hallgassa", „halljátok", „hallgassátok", „hallgas
sa", „legyen kéd figyelmes hallgatással"(20), „hallgassa kéd figyelmességgel"(24), „hallgassa ked rébellisné félelemmel"(92), „készítse kéd a füleit a
rossz hírre"(33), „megláthatta a füleivel"(33).
Önmagukban ezek a szövegrészek mégsem perdöntőek. Többet bizo
nyít az írások terjedelme. Még ma is tartja magát az a régi nézet, hogy Mi
kes naplót írt volna, vagy utólag, nagyobb koncepció jegyében alkotta meg
írásait. Ezzel szemben a történészi vizsgálat is Hopp Lajos véleményét erő
síti meg: ezek időről időre készült írások, Mikes utólag másolta be ezeket a
Leveleskönyvbe, amit a vizjelvizsgálatok eddigi eredményei is megerősíte
nek. A szövegek arányosan rövidek, egy nekifutásra elolvashatók, elmond
hatók. Ez azt is jelenti, hogy könnyen követhetők, megérthetők, könnyen
végighallgathatok. Vagyis befogadhatok, mindegy, hogy olvasás, vagy hal
lás útján. A rodostói átköltözésről beszámoló levél tudatos szerkesztés ered
ménye. Mint a többi is. Vigasztalni akar, megnyugtatni, felvidítani máskor
is. Általában a rossz hír után ír valami mulattatót, meglepőt, érdekeset, üdí
tőt, a szomorúságra valami nevettetőt. Mikes nem is tagadja, hogy tudato
san adagolja a rosszra a feledtetőt. Megoldásai sokszor irtóztatóan meré
szek. Közli például a fejedelemasszony halálát. Majd átcsap históriákba.
Jön az első, a második, s mintha nem tudná abbahagyni, a harmadik. Ezt
már így vezeti be: „mert nem mindenkor vagyon olyan jó kedvem, hogy
históriából beszéljek." Majd elmondván ezt is, következik a pestis híre
azzal a megnyugtató záradékkal, hogy ha vigyáznak, megúszhatják Isten se
gítségével (43).
A levelek nevetéskultúrája súlyos érv amellett, hogy Mikes közönség
nek írt. Minden korszak megteremtette a maga sajátos nevetéskultúráját. A
középkor, a reneszánsz, majd Moliére évszázadának, vagy a felvilágosodás
nevetése egyaránt a társas együttlétből kapott értelmet, hangot, témát, lehe
tőséget, célt. A halál, a pusztulás élményeit a közösségi kultúrákban felsza
badító nevetéssel oldják. Arisztotelésztől Bahtyinig mindenki, aki a neve
téskultúrákat vizsgálja, megjegyzi, hogy a mulattatás feltétele a közösség.
A nevetés az emberek között csattan föl. Elszigetelt ember nem élvezheti a
komikumot, az mélyen gyökeredzik a társadalom szokásaiban és egész esz-
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mevilágában. A nevetés társadalmi jelentésű. A komikum formábaöntője,
közege, terepe mind közvetítő az embercsoportok között; kommunikációt
teremt, mint a nyelv, a képi ábrázolások, komédiák, látványosságok, vásá
rok, karneválok, teátrumok és a hírlapok.
A Leveleskönyv szövegeiben a nevetéskultúra tónusa, eszköztára időha
ladtával sokat változik. Másként nevettet a fiatal Mikes és egészen más lesz
az idős író humora. Filozófiáját a nevetésről nagyjából a harmincas évei kö
zepén járó Mikes fogalmazza meg. Elszórt utalásokban ugyanazt mondja,
mint az egyik összefüggő szövegében. A nevetés a lélek orvossága, a szel
lem sója, a test békéje, az élet megvidámítója. A jókedv teszi elviselhetővé
a különben elviselhetetlent. A rodostói hajóúton — tanítja Mikes — a gá
lyarabok példája valójában nem azért elrettentő, mert le vannak láncolva és
keményen kell dolgozniok. Az igazán szörnyű a közöny, az apátia, már
semmi, az elvesztett haza sem érdekli őket.
Harminckét éves korában írja: az elme ínsége súlyosabb a testi ínség
nél, „mivel akármely bőségben és jó állapotban legyen a test, de ha az elme
nem vidám, és nem csendes, a test is ahhoz alkalmaztatja magát. Ettől va
gyon, hogy sokakat látunk olyanokat, akiknek külső éppen jól vagyon állapotjuk, de mégis kedvetlenek, mert az elméjöknek vagyon valami bajok: el
lenben pedig látunk olyanokat, akik ha szűkölködnek is, ha jó rendben nin
csen is dolgok, de az elméjök helyben lévén, mindenkor vidámok, és jóked
vűek. Sokkal nagyobb tehát az elme nyughatatlansága a testi fáradságnál, és
egy óráig való bú sokkal nehezebb az egy napi kapálásnál"(46).
Mikes nevettető szavai, fordulatai, történetei különböző korszakok ne
vetéskultúrájából valók. Megértésük gondos elemzést kíván. Értelmezésük
megköveteli, hogy asszociációs rendszerüket tárjuk fel. Különben nem vilá
gosítható meg a ma már csak durva kifejezéssé egyszerűsödött szavak lefo
kozó értelme, vagy az, hogy ezek Mikes idejében még az újjászületés kép
zeteit hordozták. Csakis így érthető meg a mű fontos üzenete. A meggyőző
déshez, etikai normákhoz való hűség már ebben a korban sem csupán az aktuálpolitika nyelvezetén volt megfogalmazható. Visszahelyezve a Törökor
szági Leveleket eredeti nemzetközi és magyar kulturális közegébe, tűnik
elénk a mű korabeli jelentése. Mikes Rodostóban a túlélést szolgálja, kicsi
nyíti a bajokat, szembenevetteti a bujdosó létet. Pajzán, illetlen históriái va
lójában megnyugtatóak. Feloldják a feszültségeket, éltetik a reményt. Hol
tanulta ezt Mikes? Gazdag hagyományból meríthetett. Itt sem lehet kettévá
lasztani az egyetemest és a magyart. Az erdélyi közösségi kultúrában, a há
romszéki néphagyományban a mulattatás ugyanúgy működik, mint Európa
bármely más táján élő, bármely más nyelvén beszélő közösségében. Gio
vanni Boccaccio, Francois Rabelais, Moliére neve már feltűnt a könyvtár
nyi Mikes irodalomban. De inkább az esetleges átvételeket vizsgálták. Mi
kes nevetéskultúrája, filozófiája a mulattatásról egészen más vizsgálati mód
szereket kíván. Nem kerülhetők meg itt sem a hazai hagyományok.
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Túlélésben a török kor növesztett fel minket Európa tanítómestereivé.
Tapasztalatok sokasága gyűlt össze. „Gondoljatok a szegény magyar
nemzet megvidámítására" — írta Wesselényi nádor az egyik legnehezebb
időben. A nevetés vigasztal, bátorít, erősíti a lelket. Vagy ahogy
Kosztolányi írta Mikesről szólva: a lélek ragasztója.
Bujdosás, száműzöttség, emigráció, kettős létállapot. Alkalmazkodás,
önfenntartás az új lakóhelyen és szellemi, lelki együttélés az elhagyott hazá
val. Zolnai Béla — akinek a rodostói francia kapcsolatok feltárásában is
rengeteget köszönhetünk — vette észre, hogy mestere, Szekfu, mekkorát té
vedett, amikor úgy vélte, hogy Rákóczi lelke bezárult, hívei nem érdekel
ték. A magyar kolónia széthullva élt. Zolnai Béla volt az első, aki talán A
száműzött Rákóczi hatására is felélénkülő Mikes-kutatások eredményei alap
ján cáfolta ezt a tételt. Mára teljesen nyilvánvaló, hogy ebben a kérdésben
az újonnan feltárt dokumentumok és az új módszerekkel végzett történeti
vizsgálatok a mester ifjúkori művét bíráló tanítványt igazolják. Külön tanul
mány tárgya, hogy Rákóczi mennyire tudatosan törődött a rodostói magyar
társadalom lelki egyensúlyával.
Mikes különleges tehetséggel megáldott művész, szuverén alkotó. Át
mentette a 16—17. század magyar hírlevélhagyományát, s elébefutott a hite
les tudósítást szomjazó, az emberi élet teljességét megélni vágyó Magyaror
szágnak. Hivatástudattal, a legjobb nemzetközi színvonalon valósította meg
vállalt feladatát, s a fejedelem szándékát. Anyanyelvük otthonosságában
tudta benntartani Európában a hazájukból kivetett bujdosókat. Történelmi
hitelességében játszotta végig a virtuálisan szabad ország sajtószolgálatát.
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CHRISTINE ADRIAENSSEN (Wien)

Egy francia szemtanú az 1840 —1849-es évek eseményeiről

A liberális magyar nemesség ideológiájának visszhangja
az Erdélybe települt Auguste de Gérando írásaiban
Előadásomban a magyar nemzettudat és forradalmi hagyomány számá
ra igen fontos aspektusra, a Habsburgok és a magyar nemesség
kapcsolataira szeretném helyezni a hangsúlyt, amelyeket az 1867-es
kiegyezésig alkotmányos szabadságjogai megőrzéséért folytatott álhatatos
küzdelem mérgezte. Az 1790-es első reformországgyűléstől kezdve, a
függetlenségi kísérletek alapul szolgálnak egy liberális ellenzék
kialakulásához. A reformok igénye II. József uralmáig nyúlik vissza, az ő
centralizációs törekvései ellen született. A liberális reformerek követeléseit
az 1825 és 1849 közötti években a német felvilágosodás és francia
forradalom szelleme hatja át.
Ezekben az években a még feudális Magyarország igazodni kezd a
nyugat-európai országok példájához. Amikor Auguste de Gérando az erdé
lyi Teleki Emma grófhővel kötött házassága révén heves védelmezője lesz
az új liberális Magyarországnak, a francia közvélemény egyre inkább ér
deklődéssel fordul Közép-Európa problémái felé. Az ő rokonszenve minde
nekelőtt a szláv mozgalmakat illeti, az Hotel Lambert lengyel emigránsai
nak köszönhetően. (A Revue des deux mondes hasábjain számos cikk jele
nik meg a szláv és román nemzeti monzgalmakról Hippolyte Desprez és
Emilé Marguerin tollából.) Auguste de Gérando és Teleki László, Kossuth
félhivatalos követe a francia kormánynál, arra a feladatra vállalkoznak,
hogy eloszlassák a párizsi liberális körök elfogultságát és
hozzájárulhassanak egy reálisabb Magyarország kép alakításához .
Céljaikhoz a Le National és a La Reforme liberális lapokat használják fel,
valamint egy magyar emigráns, Boldényi József által alapított, igen rövid
életű folyóiratot, a Magyarország 1848-ban. Önálló röpiratokat is kiadnak,
amelyekből a legismertebb Teleki 1849-es, Magyarország a civilizált
népekhez című kiáltványa.
Auguste de Gérando tevékenységének bemutatására egy olyan érzelmi
töltésű megközelítést választottam, amely egyúttal a kor szellemét is érzé
kelteti. Egyik barátjához, Alfred Dumesnilhez, Jules Michelet vejéhez inté
zett levelében számol be 1848 áprilisában Pest forradalmi pezsgéséről:
„Egész családommal utaztam Erdélybe a tél elején. A csendes, nyugodt
élet, a teljes tétlenség, a kilovagolások már kezdtek egészen helyrehozni,
amikor a forradalmak kitörtek. Abban a remete életben, amelyben akkor él-
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tem, egyszerre egy borzalmas, ismeretlen fájdalmat éreztem. Szívemet és
lelkemet szinte éhínség gyötörte, a tétlenségtől szenvedtem, amikor azt ha
tároztam, hogy Pestre, egy másik francia mozgalom fészkébe jöjjek. Itt
egyszerre beszélni, hallgatni, kérdezni, válaszolni, írni, érezni kezdtem.
Egy hete ismét élek, élek barátaim és írok Önnek. Istenem! Mennyi monda
nivalóm van! Hol is kezdjem? Franciaország? Hát erről nem Ön beszél
nekem? Kedves Franciaország, hogy visszhangozhat ott most a föld! Ma
gyarország? Ah, hamarosan megtudja, mennyit ér ez az ország. Ön most
magyar barátai miatt szereti. Ezután mint franciák, mint szabad emberek
fogják szeretni. Hamarosan elmondom majd, hogy Magyarország volt az,
ami forradalmasította Bécset és rajta keresztül Berlint. Még néhány hiányzó
tényt kell összegyűjtenem, azután máris sietek Önökkel kezet szorítani. Ho
gyan is maradhatnék továbbra is távol Párizstól?"1
Auguste de Gérando 1819. április 4-én Lyonban egy régi, nagytekinté
lyű családban született. Anyja egy Barberi római grófnő. Apja halála után
nagybátyja, Joseph-Marie de Gérando ismert filozófus és államhivatalnok,
az Embert Megfigyelők Társasága Ideológus Csoportjának tagja fogadta
örökbe. A versailles-i királyi kollégiumban töltött évek után jogi és törté
nelmi tanulmányokat folytatott. Nagybátyja révén ismerkedett meg a neves
történészekkel, Jules Michelet-vel és Edgar Quinet-vel, lelkes tanítványuk
ból barátjukká lett. Rajtuk keresztül igyekezett a francia liberálisok Ma
gyarországról kialakított képét befolyásolni, ám az ő képe sem mentes az
idealizálástól és a romantikától.
Párizs város történeti könyvtárában és a Bibliothéque Nationale Kéz
irattárában őrzött levelei közül több Michelet-hez és vejéhez, a művészet
történész Alfred Dumesnilhez íródott. Itt látjuk a Gérandt ért első szellemi
hatást, amely a liberalizmus apostolának szerepére predesztinálta.
Amikor Brunszvik Teréz grófnő — Beethoven feltételezett „hallhatat
lan kedvese" — meglátogatja Joseph-Marie de Gérando bárót, hogy ember
baráti tevékenységükről tapasztalataikat kicseréljék, Auguste de Gérando
megismerkedik a grófnő unokahúgával, Teleki Emmával. 1840-ben felesé
gül veszi, és a Partiumba utaznak az apai birtokra. A fiatalasszony nem
késlekedik férjét lelkes magyar hazafivá tenni. Teleki Emma 1893-ig élt,
rendkívüli tevékenységet fejtett ki hazája szolgálatára, és az európai liberá
lis, később forradalmi ideálok védelmében is (erről igen terjedelmes levele
zése és néhány könyv is tanúskodik). Anyja révén felvilágosodott hagyomá
nyokat örökölt. Nagyapja, Brunszwik Antal és fivére, József elkötelezett hí
vei voltak II. József reformjainak. Apja révén az egyik legfényesebb erdélyi
mágnáscsalád református ágából származik. Nővére, Teleki Blanka több évi
várfogságot szenved Kufsteinben osztrákellenes „forradalmi" üzelmei miatt.
Auguste de Gérando nagyon fiatalon, harmincéves korában halt meg
tüdőbajban. Rövid írói pályafutása — 1843 és 1849 között — ennek ellené-
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re termékeny volt. Magyarországra érkezése pillanatától kezdve bekerült
egy tapasztalt és eltökélten liberális elitbe, az erdélyi liberális arisztokrácia
báró Wesselényi Miklós, a Balítéletekről (megjelent 1833-ban) és a Szózat
a magyar és szláv nemzetiség ügyében (megjelent 1843-ban) című jelentős
munkák szerzője köré tömörült. Felesége egyik nagynénje révén találkozik
József nádorral. Látogatást tesz Zichy László és Batthyány Kázmér grófok
nál Balaton környéki birtokaikon, ahol konkrét tapasztalatokat szerez a ma
gyar mezőgazdasági reformokról. Vendég Széchenyi István gróf szalonjá
ban.2 Kapcsolatai nem korlátozódnak azonban az előkelő társaságra, radiká
lisnak nevezhető munkatársai is vannak, közöttük Vasvári Pál, a „Fiatal
Magyarország" egyik vezére, Lővei Klára, aki az elszegényedett nemes leá
nyok számára Gérando sógornője, a Teleki Blanka alapította intézményben
tanít; Lukács Móric, a centralista párt egyik tagja és Schedel-Toldy Ferenc,
az Akadémia titkára.3
Gérando lelkiismeretesen teljesíti új misszióját, ugyanakkor nem felejti
el, mivel tartozik eredeti hazájának. Könyvei és cikkei 1789 demokratikus
francia eszméinek magyarországi, és a „magyar" liberális elveknek európai
kölcsönhatásáról igyekeznek tanúbizonyságot tenni. Politikai közszellem
Magyarhonban a franczia forradalom óta (Pest, 1848) című legismertebb
munkája előszavában Gérando meghatározza saját könyve helyét a reform
kor politikai világában: „Tegyük hozzá, ez a könyv egyetlen párthoz sem
tartozik. Még abban is kételkedünk, hogy a rokonszenvünket bírónak he
lyeslését kivívja. Az itt előadott eszmék neveltetésünkből, elveinkből, úgy
is mondhatnánk, francia előítéleteinkből származnak." Gérando nem osztja
magyar honfitársai véleményét a szlávoktól való félelemről, a románok le
becsüléséről, és a monarchia szláv népeire gyakorolt kizárólagos orosz von
zásról. Mint a demokratikus eszmék hírnöke, Gérando kettős értelemben
lép fel a despotikus attitűdök ellen: politikusként magáévá teszi a liberális
magyar nemesség sérelmeit és törekvéseit, és igyekszik támogatókat
szerezni számukra Franciaországban. Történészként — éppúgy, mint
kortársa, Alexis de Tocqueville — megmutatja a hosszan tartó folyamatok
fontosságát, és a felvilágosodás és a liberalizmus szoros kapcsolatait. A
kettős nemzeti hovatartozás által de Gérando összekötő lesz a francia
demokratikus hagyományok és a rövid életű magyar liberalizmus között.
Életműve ezért gyakorol egyaránt mély hatást a francia kortársaknak az
elbukott 1848/49-es magyarországi forradalomról, valamint a kiábrándult
magyar forradalmároknak a francia demokratikus hagyományokról alkotott
véleményére. Munkásságában a politikai éleslátás és a szociális vakság a
haladó elit sajátjaként keveredik. Hite a magyar liberális nemességben és az
általa elkezdett reformokban időnként elsietett és szimplifikáló
állásfoglalásra vezeti egyes rendkívül bonyolult problémákkal kapcsolatban,
mint a jobbágyfelszabadítás, a szlávok és magyarok békés egymás mellett
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élése, vagy a megyerendszer közigazgatási reformja. Mindazonáltal éber
tanúja a nemzetközi politikának, ügyes megoldásokat javasol a nemzeti
ellentétek lecsillapítására, így dunai konföderációt románok és magyarok
részvételével. „Magyarország szép küldetés előtt áll. Az ország honfiúi már
nagy dolgokat vittek véghez megalkotva a polgári egyenlőséget, amely a
kiváltságosoknak kiváltságaik, a gazdagoknak gazdagságuk feláldozásába
került. Kitüntetik magukat a habozás nélkül meghozott és elfogadott elvek
vitéz védelmezésében. Magyarország kezdeményezése, jelenlegi dicsősége,
felvilágosodása természetesként helyezi őt ennek a konföderációnak az
élére, amely egyedül képes meggyökereztetni a szabadságot Keleten. E
nemzet mellett egy másiknak, az oláh vagy román népnek is szerepelnie
kell, amely éppúgy megmutatta hazaszeretetét és egyetértését. Szándékosan
közelítjük egymáshoz ezt a két nemes fajt, mert kiváló tulajdonságaik
kiegészítik egymást. Magyar honfitársaival ellentétben Gérando hisz a
békés szláv—magyar együttélésben. Világosan megkülönbözteti a szlávot a
pánszlávtól. Az általa remélt békés együttélés azonban II. Miklós cár
fenyegető politikájába ütközik. Egy 1843-ban írott, Wesselényi báró
„Szózatának" szentelt magyar nyelvű brosúrájában, valamint az 1849-es,
Osztrák—magyar kérdés és orosz beavatkozás c. francia nyelvű munkájában
Gérando kiemeli Oroszország európai politikába való beavatkozásának
veszélyeit. Szerinte Franciaországot élet-halál harc állítja szembe
Oroszországgal, miután a két állam egyaránt képviseli a szembenálló
szabadságot és abszolutizmust, a szellemet és az ördögöt... Gérando logikai
úton jut el addig, hogy óvjon Ausztria összeomlásától. Csak egy
Magyarországgal megvalósuló alkotmányos szövetség — amelynek a
Habsburg-ház iránti évszázados lojalitását hangsúlyozza — biztosíthatja
Ausztria jövőjét. Egész Európa békéjét kérdőjelezi meg az orosz beavat
kozás Magyarországon! A politikai közszellemről című könyve, valamint
két újságcikk (Kelet-Európa mozgalmai a februári forradalom óta, 1848 és
Európa politikai helyzete. A forradalom és az ellenforradalom, 1849) adják
Gérando politikai programjának szintézisét.
Lássuk most, hogyan vallja magáénak a liberális magyar nemesség
küldetését, és hogyan azonosul vele. Több olyan részletet találunk írásai
ban, ahol francia demokratikus neveltetése és a magyar környezete által tu
datosított új nemesi eszmék ellentmondásai megjelennek. A példaként idé
zett sorok az Erdély és lakói címmel, Párizsban, 1845-ben megjelent mű 2.
kötetéből valók: „A magyar nemességé a dicsőség mindezen új törvények
kezdeményezésében. Egy retrográd kormány szeme láttára olyan feladatot
old meg, amely elől minden más ország arisztokráciája meghátrált. Az
egyenlőség uralmát készíti elő, anélkül, hogy a nép, amelynek javáért küzd,
hangjának felemelésére gondolt volna... Ez az arisztokrácia nemcsak széles
körű jogokat biztosít az alsóbb osztályoknak, de megfosztja magát hat év-
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százada meglevő kiváltságaitól: önként ajánlja fel az adófizetést, amire soha
sem volt kötelezve, és rontja le ezzel az utolsó korlátot, amely a néptől vá
lasztotta el."4 A közteherviselés követelése a valóságban sokkal több nehéz
séggel járt, mint új magyar honfitársunk hihette! Ha összevetjük Arany,
Eötvös vagy Kossuth nézeteit Gérandóéival, optimizmusa szembeszökő.
Egy Dumesnilhez írott kiadatlan levelében a liberális nemességről alkotott
kedvező véleménye, és a reformokba vetett hite sokkal kritikusabb szem
szögből nyilvánul meg, mint a nyilvánosságnak szánt propagandaműveiben
(az ember kitekint a politikus maszkja mögül). Gérando az 1846-os lengyel,
galíciai parasztfelkelés bizonyos magyarországi következményeitől tart:
„Hogyan mondhatta ez a kormányzat, hogy Mária Terézia és II. József tör
vénykezése teljesen megváltoztatta a galíciai paraszt helyzetét? Teljesen
megváltoztatta! Amikor a kormányzat 80 év alatt nem teljesítette legelemibb
kötelességét, a jobbágyság eltörlését (...) A felső-magyarországi parasztok,
akik tudják, hogy egy nemes 25 frankot ér, elég fenyegető magatartást ta
núsítottak ahhoz, hogy a földbirtokosok a városok felé vegyék útjukat. Ma
gyarországon, mint tudja, a nemesség viszi előre az emancipáció ügyét, az
csökkentette a paraszt terheit, adta meg neki a földtulajdonlás, és bármilyen
állás betöltésének lehetőségét stb. A robot végleges eltörlése mindennapos
beszédtárgy. De a paraszt nem olvas liberális lapokat: a fejlődő liberális
mozgalom lassan halad, mert a kormányzat az országgyűlések összehívását
késleltetésével akadályozza: a paraszt számára ma az a legvilágosabb, hogy
robottal tartozik, és fizeti a tizedet. Ön is érezheti, milyen könnyű kihasz
nálni szenvedélyeit."5 Egy a Le Nationalban megjelent cikkében de
Gérando óv attól, nehogy a nyugati elvek túl gyors asszimilációja nyomán a
magyarok elveszítsék az osztrák hódító elleni évszázados harcban oly gon
dosan megőrzött nemzeti karakterüket! „Úgy tűnik, a fejlett civilizációval
való érintkezés veszélyes lehet egy a középkorból még alig kilépett ország
számára. De ha egy nép megindult a fejlődés útján, nagyon nehéz megállí
tani egy adott pontnál és a magyarok olyan erősen kívánják az előrehala
dást, hogy nem lehet helyteleníteni jogos türelmetlenségüket. így, a Nyugat
felé haladva Magyarország minden olyan anyagi előnyben részesülni fog,
amit most nélkülöz. Nemzeti gazdasága fejlődni kezd, erőforrásai növeked
nek. Ebből olyan tevékenység származik, amely minden osztály számára jó
tékony hatású lesz. Egyidejűleg, az ország politikai és társadalmi szerveze
tébe már behatolt modern eszmék szélesebb utat törnek maguknak. Kíván
juk a magyaroknak, hogy ne túl drágán fizessék meg ezeket az új javakat.
Kívánjuk ennek a népnek, hogy ne kényszerüljön jelleme megváltoztatására
egy kifinomultabb társadalommal való kapcsolataiban."6 Azt hihetnénk,
napjaink politikusát halljuk!
Megállapíthatjuk tehát, hogy de Gérando életműve jelentős hatást gya
korolt kortársaira, s ez igazolja magyarországi újrafelfedezését az 1980-as
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években. Ehhez a kései rehabilitációhoz kívántam hozzájárulni egy új mo
nográfiával, amely 1991 áprilisában jelent meg Auguste de Gérando
(1819—1849). EinfranzösischerZeuge der ungarischen Reformära címmel
(Peter Lang, Frankfurt/Main—München—Paris). Előadásom könyvem
rövid áttekintése.
Jegyzetek
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Lukács Móric levelei Wesselényi Miklóshoz. Pest, 1847. február 5., április 3., augusztus
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4 A. de Gérando: Siebenbürgen und seine Bewohner. Leipzig, 1844. Bd. 2. 25—26.
5 Ld. 1. jegyzet: 1848. december 1-jei levele.
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ZSUZSANNA BJ0RN ANDERSEN (K0benhavn)

Georg Brandes Magyarországon
Levelezés Georg Brandes és Jászai Mari között
1.
Kevés irodalomkritikust övezett hasonló személyes érdeklődés az olva
sók részéről, mint a dán Georg Brandest (1842—1927). Személye és irodal
mi tevékenysége egymás vetületeként hatottak a magyar befogadókra; a róla
alakult mítoszok központi szerepet játszottak műveinek értékelésében. Elő
fordul ugyanis, hogy egy kiemelkedő, korszakformáló egyéniség alakja kö
ré legenda kerekedik. Ez a legendaképződés olykor már az illető életében
megindul, végigkíséri pályáját, átöröklődik az egyik befogadótól a másikig.
A magyar századforduló szellemi életében Georg Brandes személyével is ez
történt. Hogy mi volt ennek az oka, és milyen mechanizmusok játszottak
közre, hogy ez így alakult, erre ad választ többek között az alább ismerte
tett levelezés.
Georg Brandes életműve több területet fog át. Irodalomkritikus, radi
kális szabadgondolkodó, hagyományos értelemben vett humanista és kora
legjelentősebb kultúra-közvetítője. Mindezek az aspektusok, mondhatni
egyidejűleg jelentkeztek magyarországi recepciójában. Már a 70-es évek
elején felfigyelnek rá, hiszen ő az, aki átformálja egész Skandinávia szelle
mi életét az ún. „modern áttörés" koncepciójával, mely a naturalizmust és a
társadalom problémái felé orientált irodalmat hirdeti és propagálja. Európai
hírnevét Brandes akkor alapozta meg, mikor kiadta a szó szoros értelmében
korszakalkotó előadásait a „19. század irodalmának fő áramlatai"-ról
(1872—1890). A bevezető előadást, melyet 1871-ben tartott a koppenhágai
egyetemen, még ma is a „modern áttörés" prológusaként emlegeti a dán
irodalomtörténet. Az immár klasszikussá vált mű kora irodalomkutatásának
kútfője volt. 1890-ben Brandes hírnevének csúcspontján állt. „. . . szabad
elvű előadásai — írja a Pesti Napló 1894-ben — olyan erjedést keltettek ha
zája műveltjei közt, hogy az ország népe érette és ellene valóságos küzdel
met folytatott. Brandes György kénytelen volt hazáját elhagyni, míg aztán
hét év számkivetés után az ország legjelesebbjei feliratot intéztek hozzá,
hogy térjen vissza hazájába. Visszatérte után sem tudták barátai keresztül
vinni, hogy a koppenhágai egyetem 1870 óta betöltetlen irodalmi tanszékére
meghívják. Olyan erős volt az országban is és az egyetemen is a pietisztikus áramlat, hogy egyik legjobb barátja, az akkori közoktatásügyi miniszter
sem volt képes a radikális szellemű férfiú megválasztását keresztülvinni" —
„Brandes azonban nem szűnt meg hazája fiatalságának a modern szellemet
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prédikálni, és ma is, ha az egyetemi ifjúságnak előadást hirdet — mert arra
van joga — többen tódulnak eléje, mint akármelyik tanár elé".1
Brandes közvetítő szerepe egyre nagyobb jelentőséget kapott: Ibsen,
Bj0rnson, J. P. Jacobsen, Tegnér, Hamsun általa került az európai köztu
datba. A skandináv irodalom népszerűsítéséhez hozzájárult óriási előadói
tevékenysége. Nyitva állt előtte egész Európa. 1885-ben kezdődik Brandes
kelet-európai felolvasó körútja. Ekkor utazik először Lengyelországba,
majd 1886-ban ismét. 1887-ben Oroszországba hívják meg, 1892-ben Prá
gába utazik, 1895—98 újabb körutazások, az előadások egész sora Prágá
ban, Karlsbadban, Krakkóban, Varsóban, Pétervárott és Moszkvában. így
várható volt, hogy Budapest is előbb-utóbb bekerül Brandes előjegyzési
naptárába.
A magyar olvasók tárt karokkal fogadták Brandest, aki fokozatosan ki
vívta a magyar értelmiség érdeklődését és magához kapcsolta a szellemi élet
legjobbjait. Magyarországon a polgárság vezető rétege Brandes személyé
ben és tevékenységében látta megvalósulni saját rétege kulturális és politi
kai törekvéseit. Brandes művei rátaláltak egy történelmileg és szociológiai
lag meghatározható sajátos közegre. Ennek az olvasóközönségnek társadal
mi helyzete, nézetei és ideológiája alapot adott Brandes befogadására.
A magyar polgári értelmiség eredet és társadalmi pozíció szerint hete
rogén elemekből állt. A kiegyezés óta tartó polgári fejlődés a századfordu
lóra a „középosztály" összetételében bizonyos változásokat hozott. A
dzsentri réteg mellett ekkor kezdett egy polgári eredetű mag kialakulni. Ez
az új, már asszimilálódott burzsoázia a polgári kultúra és az európai orien
táció jegyében lépett fel a magyar közéletben. így Brandes olvasóinak sajá
tos beállítottsága, melyből az egyes olvasók pszichológiai reagálása és szub
jektív megértése fakadt, előkészítette a talajt a befogadáshoz.
A középosztály polgári rétegének magvát a nagyvárosi értelmiség radi
kális csoportja alkotta. Ezek a polgári radikálisok a hazai társadalmi-politi
kai viszonyok élesszemű elemzői és kritikusai voltak. Ez a céljaiban tudato
san az új felé hajló réteg éber figyelemmel kísérte az európai áramlatokat,
nyomon követte a legjelentősebb hangadó folyóiratokat. 1877—83 között
Brandes Berlinben élt és több éven keresztül munkatársa volt Julius Rodenberg híres folyóiratának a Deutsche Rundschaunak, melynek irodalmi/eszté
tikai törekvése a naturalizmus jegyében állt, politikai profilját pedig a radi
kális liberalizmus rajzolta. A Deutsche Rundschau hasonlóan a Revue des
deux mondes-hoz, bizonyos internacionális jellegénél fogva az értelmiség
érdeklődésének gyújtópontjába került, és az itt publikáló Brandest mint az
1848-as eszmék újjáélesztőjét üdvözölték. E folyóiratok magyar olvasói
rendelkeztek már „előzetes tudással", így Brandes könyveit egy tapasztalati
kontextusban olvasták.
Művei tehát nem jelentettek információs vákuumba berobbanó újdonsá
got, mert a közönség felkészült a befogadásra. Az ekkor induló radikális
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folyóiratok, az Élet (1891-95), a Huszadik Század (1900-1919) Brandestől várták az inspirációt. E folyóiratok korszerű tájékozottságuk révén
emelkedtek ki az évtized orgánumai közül. Mindkét folyóirat különös ér
deklődéssel fordult a skandináv irodalom felé. Ibsent az Elet köre hívta
meg 1890-ben magyarországi látogatásra. Míg Georg Brandes tanulmánya a
Lengyel romantikus irodalomról az Élet első számát (1891. jan.) nyitotta
meg.
Brandes magyarországi befogadásáról meglehetősen diffúz és széteső
képet ad mégis az irodalomkritika. A jelentősebb, retrospektív jellegű érté
kelések arra engednek következtetni, hogy a magyar Brandes-felfogás tele
van ellentmondásokkal. A heves odaadás, csodálat és az előítéleteken alapu
ló negatív kritika időről időre keresztezte egymást a róla írt recenziókban,
tanulmányokban, tükrözvén recepciótörténetének különböző fázisait. Hogy
mikor melyik ítélet értékrendje bizonyult magasabb rendűnek, ez többé-ke
vésbé a magyar politikai és történelmi változások függvénye volt.
Szabó Dezső (Nyugat, 1912) Brandes életművében a „merész tettet"
látta. „Az a merészség, mely egyszersmind képesség is, hogy az író a maga
művészi ideálját teljesen, minden megalkuvás nélkül kifejezze. Gyakran ép
pen az a merészség, amellyel az író követi azt, mit saját irányára tipikusnak
tart, az ami a művét széppé teszi. [Brandesnél] az egész ember beszél, ahol
nem lehet külön filológiai paragrafusokra választani a kor harcos emberét, a
kritikust, az élvezőt. Mert, ahogy nincs élettől tiszta 'irodalom' nincs tiszta
'esztétika'. Innen van Brandes parancsoló lírizmusa, szuggeráló ereje.
(...) Műve megmarad, mint egy egyéni látás, egy külön férfias hang a 19.
század gondolatharcában."2
Ugyanakkor Feleky Géza, szintén a Nyugatban Brandes érdeklődései
ben, értékeléseiben „kínos felületességet és a külsőségeknek azt az aláhúzá
sát" veszi észre „mely riporterre emlékeztet. Felfedezéseinek sora egymás
mellé állítva — írja Feleky — bizonyítja, hogy Brandes szeme mélyebbre
lát, mint tolla. Érték-ítéleteinél és jellemzéseinél többnyire hiába keressük
az igazi valeurök felismerését és lerögzítését. Brandes azonban mégis látta,
vagy legalább homályosan érezte ezeket a valeuröket. Hiszen alig egy-két
tévedés fordul elő pályáján."3
A folytonos ellentmondás még szélsőségesebben ábrázolható, idézve a
radikális Huszadik Századot, ahol Brandest a skandináv népek nagy nevelő
jeként értékelik, aki „három északi nép két nemzedékét tanította meg nézni
és előre látni";4 szembeállítva az ultrakonzervatív Magyar Kultúrával, mely
Brandest plágiumhősnek kiáltja ki, akinek demagóg hangja „természetesen
megnyerte az összes szabadgondolkodók tetszését, főleg Dániában, melynek
protestantizmusa amúgy is csak gyengén tudott ellenállni a szabadgondol
kodó hitetlenségnek."5 Az idézetek, ha fragmentumokban is, de képet ad
nak a Brandes-értékelések dichotómiájáról, mely már kezdettől fogva
(1885) fellelhető a magyar Brandes-recepcióban.
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Ha képet próbálunk adni arról, hogy mennyire ismerte a magyar olva
só Brandest, tévútra vezetne, ha kiindulópontként a fordításokat választa
nánk. Tulajdonképpen feltűnően keveset fordítottak tőle magyarra. Ez a
hiányzó fordítói tevékenység — összehasonlítva a magyart a cseh, orosz
vagy lengyel bibliográfiákkal — annak lehet a következménye, hogy a ma
gyar olvasó kiváló német tudással rendelkezett. Bécs és Berlin is közelebb
volt nemcsak szellemi, de fizikai távolságukra nézve is. Azok az irodalmá
rok és szerkesztők, akik már a 70-es évek végén felfigyeltek Brandesra, a
német kiadások megjelenésével egyidőben szerzik be és olvassák műveit.
Erről tanúskodnak a könyvtárak akcessziós katalógusai és a recenziók idő
szerűsége.6
1900. március 27-én, két évig tartó levelezés után Budapestre érkezett
Georg Brandes. A Lipótvárosi Kaszinó, mely a polgári értelmiség klubja
volt, ösztönözte a meghívást. Huszár Vilmos (1872—1931) irodalomkutató
közvetítette ezt Brandeshez. A Kaszinó akkori igagatója, Falk Miksa
(1828—1908) a dísztermet biztosította Brandes előadása számára, mely
mindenek előtt társadalmi esemény számba ment. Hogy izgalommal várták
a nagy kritikus látogatását, az kétségtelen. A Budapesti Napló március 26-i
száma hírül adta, hogy „Brandes György, dán születésű esztéta író holnap
Budapestre érkezik. Egy pár napot fog itt tölteni. A magyar színházi és iro
dalmi viszonyokkal óhajt megismerkedni. A kiváló kritikus egy előkelő tár
saskörben fog felolvasást tartani."
Látogatása alatt Brandes a Royal Hotelben lakott, ahová a meghívások
özöne érkezett; valóságos harc dúlt érte. Tíznapos budapesti tartózkodása
alatt alkalma nyílt találkozni a magyar politikai és kulturális élet kiemelke
dő személyeivel, többek között Jókaival, Görgeyvel, Vészi Józseffel, Jászai
Marival, Szász Károllyal, hogy csak azokat említsük, akikkel Brandes ké
sőbb levelező viszonyba lépett.
Brandes Ibsenről tartott előadása nagy sikert aratott. A szöveg másnap
teljességében megjelent a Budapesti Naplóban. Az előadást Huszár Vilmos
tanácsára németül tartotta, aki ugyan tudta, hogy a német nyelv politikai
okok miatt nem népszerű, mégis olyan nyelv volt, amelyet mindenki értett.
„A nyelv, amelyen Önökhöz szólok — kezdte Brandes felolvasását —
nem az Önök nyelve és nem is az enyém. Bevallom, hogy nemigen szere
tem a német nyelvet, hiszen ha jól tudom, Önök sem kedvelik. De hát ez
egyszer mégis élnem kell vele, mert utóvégre is az a fő dolog, hogy meg
értsük egymást! Csak harminc éves koromban tanultam meg és noha tökéle
tesen bírom, a kiejtésem bizony fogyatékos. Ezért nem frázis, ha elnézésü
ket kérem".7
Az előadás intim hangvétele újdonság volt a közönségnek. A folyóira
tok és napilapok egyaránt elragadtatva írtak Brandesról, aki rövid tartózko
dását színházi látogatásokra is felhasználta. Érdeklődéssel tanulmányozta a
repertoárt, az új dramaturgiai törekvéseket a Kisfaludy Színházban. Az
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egyik színházi előadást követő estélyen találkozott a nagy magyar tragikával, Jászai Marival (1850—1922). Hamarosan intenzív és meleg kapcsolat
alakult ki a két erősakaratú, és bizonyos fokig magányos ember között,
mint ez kiderül több évi levelezésükből. Jászain keresztül ismerte meg
Brandes Lenkei Hedviget8, Jászai fiatalabb színésznő-kollégáját. Mindket
ten rajongtak Ibsenért. Jászai lefordította John Gabriel Borkman című da
rabját, míg Lenkei a Hedda Gabler-t. Lenkei Hedda (ahogy később magát
nevezte) primus motor volt Brandes második magyarországi látogatásának
megszervezésében. Férjével, Bosnyák Zoltán államtitkárral, aki nagy iroda
lom- és színházbarát volt, a Magyar Gyermekvédő Liga nevében felkérték
Brandest egy jótékonysági előadás megtartására. Bosnyák tagja volt a veze
tőségnek, melynek élén Andrássy Gyula állt, és kétségtelen, hogy ez bizo
nyos hivatalos jelleget adott Brandes látogatásának.
Az Uránia Színházban tartott est Brandes bevezető előadásával kezdő
dött és Ibsen Hedda Gablerjának ősbemutatójával folytatódott, Lenkeivel a
címszerepben. Amint az a Pester Lloyd kritikájából kiderül, a darab mérsé
kelt sikert aratott. Brandes előadói tevékenysége ezzel azonban nem ért vé
get. A Terézvárosi Kaszinóban szintén Ibsenről beszélt, ahol egész Buda
pest előkelő közönsége, többek között Apponyi Albert és Clotild grófnő is
megjelent. Az utóbbi felkérte Brandest egy újabb jótékonysági előadás meg
tartására a Petőfi Társaság égisze alatt. A bevétel egy Petőfi-ház alapítását
szolgálta. Brandes, aki fordításban ismerte Petőfit — talán az egyetlen ma
gyar költő volt, akit olvasott — beleegyezett még egy felolvasó est megtar
tásába, melyet Herczeg Ferenc, a Társaság akkori elnöke köszönettel nyug
tázott.
Az 1907-es látogatás kicsengése azonban erősen diszharmonikus volt.
A napisajtó is, a folyóiratok is két pártra szakadtak: éretté-ellene, és ezzel a
kritikák ellentmondása és megosztottsága egyre mélyült. A pártfoglalás tu
lajdonképpen áttétele volt az illető orgánum kultúrpolitikai állásfoglalásá
nak, maguk a kritikák közvetve hozzájárultak a konzervatív, nemzeti liberá
lis és radikális csoportok politikai hovatartozásának további demonstrálásá
hoz.
A kapcsolat azonban már megszületett Brandes és magyar befogadói
között. Hazatérte után egy egész sor köszönőlevél fogadta, melyek a ma
gyar állapotokról, az induló folyóiratokról és az újabb irodalmi perspektí
vákról számoltak be. Ismerősei közül többen felkeresték Koppenhágában,
kérték és igénybe vették befolyását. A magyar Brandes-rajongók élénk le
velezésbe kezdtek, amiről a Koppenhágai Királyi Könyvtárban őrzött Georg
Brandes kéziratgyűjtemény tanúskodik. A meglepően nagy magyar vonatko
zású anyag több mint kétszáz levelet tartalmaz mintegy negyven levélírótól.
Ezek a levelek 1894—1927 közötti periódusban íródtak, kivétel nélkül mind
németül. Brandes már életében 1912-től regisztráltatta leveleit, melyek ha
lála után közvetlenül a Királyi Könyvtár birtokába kerültek. Ezzel magya-
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rázható a viszonylag sok fennmaradt levél. Ezzel szemben a Magyarország
ra érkezett Brandes-levelek sorsa nemigen követhető, kivéve azoknál a cím
zetteknél, akiknek levelei archívumi anyagot képviselnek.
2.

Georg Brandes 1900 márciusának utolsó napjaiban találkozott Jászai
Marival. Egy tiszteletére rendezett estélyen mutatták be neki a híres szí
nésznőt. Április elsején Brandes már el akart utazni, amikor hirtelen meg
betegedett. Jászai, aki a napilapokból értesült Brandes betegségéről, azon
nal levelet írt neki, melyben felajánlja, hogy ápolja. „Engedje meg, hogy
szolgáljam, amíg csak szüksége van rám. Az On ajtaja előtt várom a vá
laszt, csak egy szót, hogy maradjak-e vagy menjek el?"9 — írja Jászai is
meretségük kezdeti fázisában. A térdfájástól megkínzott Brandest Jászai szí
nésznő-kollegájával, Lenkei Hedviggel közösen, két oldalról támogatva kí
sérik ki a pályaudvarra.
A levelezés közvetlenül Brandes elutazása után indul. Jászainak csak
nem minden levele fennmaradt, így a folyamatos olvasás során a levelek tu
lajdonképpen összefüggő történetet alkotnak. S bár Brandes levelei nagy
részben hiányoznak, a Jászai-levelek visszautalásaiból következtetni lehet a
kapcsolat másik oldalára is. A legintenzívebb levelezés az 1900-as és az
1907-es évek köré esik, mikor is Georg Brandes Magyarországon járt. S
bár kapcsolatuk igazán intimmé sohasem vált, a levelezés teremtett lehető
séget arra, hogy kibővítse és mélyebb dimenziót adjon ismeretségüknek. E
levelezésen keresztül az olvasó Brandes magyarországi befogadásának szub
jektív dokumentumait kapja kézhez.
Jászai Brandeshez írt leveleinek meglepően egzaltált a hangvétele.
Azonban ismert tény, hogy Jászai mindig dinamikus lendülettel tárta fel ér
zés- és gondolatvilágát leveleiben. Az alakítás és a levélírás bizonyos közös
vonásokat tartalmazott számára, mert a levélírás, akárcsak a színpad világa,
eksztázis volt. Ismerősei ezt úgy értelmezik, hogy nála a levélírás éppen
olyan lelki szükségletet jelentett, mint az ábrázolás ösztöne. Életének foly
tonos magasfeszültségű állapotai vezetődtek le levelezésének sokfelé ágazó
medrében.
A levelek tárgyát Jászai Brandes iránt érzett érdeklődése és rajongása
alkotja. A „nagy mester" csodálata teljesen átlelkesítetten, a mindennapi
élettől elvonatkoztatva jelenik meg leveleiben. „Ön szent nekem — írja —,
tehát minden, ami Öntől ered, az is, és nem tudok róla beszélni. Úgy érzem
most, hogy Ön előtt térdepelek és száz forró csókot nyomok az Ön kezére.
Nagy keserű szenvedést érzek a mellemben. A könnyek meg akarnak fojta
ni: Ugy érzem, rettenetesen boldogtalan vagyok. Tudom, hogy elmúlik, de
tudja meg Ön, hogy így van. Úgy érzem, mintha az Ön búcsújával elvettek
volna egy szép fényt."10
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Brandes és Jászai viszonyának dinamikája tradicionális képletet követ:
Jászai mint a nagy Brandes tanítványa látja magát egy tipikus tanár-tanít
vány attitűdben, ahol a két fél nembeli különbsége növeli a pszichikai fe
szültséget. A férfi domináló és a nő receptív szerepe már a megszólításokon
keresztül is manifesztálódik: „drága mester, Doktor úr, igen tisztelt profes
sor úr, drága nagy Tanító" stb. Ez a Brandes-felfogás nem volt egyedi Já
szai részéről, hiszen Brandes szinte kivétel nélkül minden skandináv női
íróval hasonló patriarchális kapcsolatban állt. E kapcsolatok összetettségét
és ellentétekkel teli voltát bizonyítja, hogy az atyai domináló szerep mellé
társult az éppen ebből fakadó autoritás és vitán felüli hatalmi pozíció. Téves
lenne azt hinni, hogy Brandes fellépése mint irodalmi patriarcha, ellenál
lásba ütközött. Sőt, ellenkezőleg. Kora skandináv irodalmának, ezen belül
szépszámú női írógárdának szüksége volt egy ilyen vezérfigurára. Jászai is
maga választja szerepét mint Brandes odaadó tanítványa. „Mesterének" sze
mélye és művei összefonódnak számára: „Ön egyébként is egészen itt ma
radt nekem. Amint felütöttem az Ön Shakespeare-jét, akkor Önt hallottam
beszélni, egyedül hozzám beszélt Ön, mint akkor ott, abban a megszentelt
teremben."11 „A szegény lengyeleket az Ön szemével látom most"12, „. . .
az Ön Shakespeare-jét olvasom! Mindig magam előtt látom Önt, ha ezt a
nagyszerű könyvet olvasom, Ön mesél nekem — Ön maga magyarázza meg
nekem, ami még nem volt világos. Főleg a szonetteket. Melyek a szívet és
az értelmet összeszorították, ahányszor csak olvastam őket. Igazi fájdalmat
okozott nekem, hogy nem értettem, lelkemben hova soroljam őket. Igen
klasszikusan egyszerűen mutatta be nekem ideálomat. Ő nem portré nekem,
hanem élő férfiú. Mennyire megismertem Shakespeare-t az Ön bemutatásán
keresztül."13
Brandes patriarchális szerepkörébe egy másik kettősség is tartozott,
mégpedig a lekezelés és a lelkesítés ellentétes irányú lelki komplexumai. Ez
a brandesi leintés-felhívás mind a szekszuális, mind platonikus nőkapcsolatainál megfigyelhető. A Jászai-levelezésben is jelen van: „Ha kedve van —
írja Brandes Jászainak — megpróbálhat valamit olvasni tőlem. Untatni fogja
Önt, de unatkozni egészséges. Jobb, ha mindent kihagy, ami untatja és csak
itt-ott olvas el egy szórakoztató lapot. Nőknek ez a legjobb olvasási mód.
Például Shakespeare-ben találhat itt-ott valami meglehetősen bájosát, a har
madik rész bevezetőjét például."14
Brandes volt a mester, Jászai pedig az alárendelt és a bizonyos fokig
kiszolgáltatott. Ő volt az, akinek fontosabb volt a barátság, a kapcsolat sze
mélyes volta: „Már igazán nem mertem volna írni Önnek, ha nem tudtam
volna meg, hogy Ön is észrevette hallgatásomat. Levele ugyanis nem kész
tetett válaszra. Sőt ellenkezőleg. Azt olvastam ki belőle, hogy terhére van
nak leveleim. Úgy láttam magamat, mint egy nagy kutya, amelyik felismert
urát körülugrálja, ugatja és nyalogatja. És akinek más dolga van, mint azt
simogatni."15
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És mégis, Jászai majdnem minden levélben szakadatlanul beszámol ar
ról a népszerűségről, mely Brandes egyes műveit körülveszi: a Shakespeare-monográfián kívül „természetesen van még négy másik könyvem Ön
től, szeretett Mester — írja —, Lengyelországot még Shakespeare előtt ol
vastam, milyen élénk, világos, minden érzelgősséget nélkülöz, de Shakes
peare után, bocsásson meg, Mester, még nem mertem egy másik könyvet
kinyitni. Kölcsönadtam mindet egy időre — a Modern szellemekéi most
Gaál kolléga olvassa, kettőt két barátnő. Én még egyszer Shakespeare-t ol
vasom."16 Jászai szinte személyes feladatot látott Brandes recepciójának
ápolásában és terjesztésében. Saját lelkesedésének ilyenforma lejegyzése ki
válóan tükrözi a befogadó szubjektum reakcióit.
Jászai Brandes iránti rajongása gyakran párosul leveleiben eltúlzott
szerénységgel, amellyel önmagát háttérbe szorítja és akarva kisebb jelentő
ségűnek mutatja magát, holott tudja, mennyire egyenlőek mint alkotóművé
szek, és mennyire rá vannak mindketten utalva a közönség elismerésére. Já
szai Brandesben nem a férfibarátot keresi, hanem a „híres embert", aki a
tudományosság, a humanizmus és a nemiség megtestesítője, és akinek erő
terében ő maga is feltöltődik. Már gyermekkorától kezdve jellemző Jászaira
a kultúra utáni vágyódás, és ezt többek között Georg Brandesszal való kap
csolata tudta kivetíteni: „Én imádkozom Önhöz, mert Ön az első tanár, aki
től igazán tanultam. (. . .) Az Ön könyvei olyanok számomra, mint a jó ke
nyér, amelyet a csodálatos nap adott nekünk. Olyan könnyedén is értem
Önt, mintha anyanyelvemen szólna hozzám."17 „Ön két szóval egy tant ül
tetett lelkembe, mely egész további életemre elég. Panaszkodtam Önnek,
hogy boldogtalan vagyok, mert önmagammal örök harcban vagyok a har
móniáért, mely hiányzik belőlem — amire Ön, Édes, Drága, azt felelte:
Nem is szükséges önmagunkkal békében élnünk, elég, ha az, amit teszünk
és alkotunk, harmóniát hord önmagában. (. . .) Önnek kellett jönnie, hogy
kezembe adja a kulcsot önmagamhoz."18
Jászai többször megpróbál írni kapcsolatuk jellegéről, de a válaszokból
és a visszautalásokból kiderül, hogy ez a próbálkozás egyoldalú marad:
„Az Istenért, ne értsen félre engem! Nem vagyok szerelmes. Nem azért,
mert nevetséges lenne, de nem vagyok; és mégis ma csak egy kívánságom
van, Önnel, Brandes úr, együtt lenni. Úgy érzem, mindig az Ön rajongó
barátnője tudnék lenni, aki sohasem lenne terhes Önnek. Rajongok Önért.
Úgy érzem, karjaimba veszem és szívemhez szorítom Önt, a szobában kö
rülhordozom és ringatom, melegen rálehelek Önre, halkan dalokat dúdolok,
hogy ne érezzen fájdalmat."19
„Igen jóságos Öntől, hogy tart valamire — írja Brandes. — Nem értem
egészen, bevallom. Nem vagyok más, mint egy beteg ember. Állapotom
rosszabbodott, holnap kórházba megyek. Egyetlen célom, hogy meggyó
gyuljak. Gyűlölöm az együttérzést, a részvétet. (. . .) És felejtsen el engpm
minél hamarabb, hiszen nem jó rám emlékezni."20
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Jászai mindig teljesen megmutatja magát. Levelei pillanatnyi lelkiálla
potának tükrei. Néha olyan személyes szférát érintő eseményt is elmesél,
ami még mai értelemben is magánügy: „Az Ön betegségével kapcsolatos
együttérzésemet még Ön sem tudja nekem megtiltani, bár az együttérzést én
éppúgy gyűlölöm, mint Ön. Akaratom ellenére ismerkedtem meg vele, ami
kor a kórházban — kétszer — megoperáltak, mivel a jó orvos óvni akart és
nem egyszerre vágta le a mellemet, hanem két év alatt kétszer altatott el a
borzalmas narkózisba, ami rosszabb tíz halálnál. Csak azért mondom ezt
Önnek, drága Brandes úr, hogy tudja, hogy már nem egy asszonynak, ha
nem csak nem-nélküli embernek tartom magam. "21
Leveleiben, ha áttételesen is, de beszámol Jászai művészéletének for
dulópontjairól. 1900 tavaszán kellemetlen ellentmondásba került Kéglevics
Istvánnal, a Nemzeti Színház akkori igazgatójával, aki Festetics Andor után
vette át a színház vezetését. Jászai Falk Miksához fordult pártfogásért:
„Ilyen két hivatottság nélküli emberre bízták a nyomorult Nemzeti Színhá
zat. Két kenyér és tudás nélküli grófra, akiknek csak egyetlenegy gondjuk
van jólétükön kívül: a határtalan hiúságuknak való tömjéneztetés. Gyűlöl
nek mindent, aki a maga emberségéből akar megélni és nem látszik életét,
meg a levegőjét is, az ő különös kegyüknek köszönni. (. . .) Hiába volt
minden erőfeszítésem új szerephez jutni igazgatása alatt, a Méltóságod által
kegyesen küldött 'Otthon' volt utolsó szerepem hat év óta!"22
Brandesnek is ír ezekről a problémákról, ha nem is ilyen ekszplicit
formában: „. . . Én egyáltalán nem tudtam, hogy állandóan megállás nél
kül, fegyverben, páncélban, „en garde" itt állok, szakadatlanul küzdve min
dennel és mindenki ellen, akivel érintkezésbe kerülök, ezt nem tudtam ed
dig. Nem ismertem anyát, és küzdöttem rettenetesen, utálatosan a létemért,
mióta eszemet tudom, a legkorábbi gyermekkorom óta."23 (. . .) „A szín
pad csak addig jó, ameddig az ember fiatal. Már régen rosszul érzem ma
gam pályámon, de úgy kell tennem, mintha még mindig ugyanabban a szent
kábulatban élnék, mint gyermekkoromban. Szánalmas hazugság az életem.
De nem hagyhatom el a színpadot, hiszen abból élek."24
1907-ben második budapesti látogatása alkalmával Brandest, ha lehet,
még inkább lekötötték mind a személyes, mind a hivatalos jellegű progra
mok. „Nem hagynak itt egy perc nyugalmat, vagy szabadságot nekem"25
panaszolja Jászainak, aki minduntalan ostromolja. Kevés együttlétre került
sor a két levélpartner között, mivel Brandes hivatalos teendői, előadásai és
a Hedda Gabler bemutatója a Bosnyák—Lenkei-házaspár köreihez kötötte a
dán kritikust. Jászait nagyon érzékeny pontján érintette Lenkei Hedda
„szervezkedése". Úgy érezte, hogyfiatalabbkollégája kisajátította magának
Brandest. Valószínűleg nem volt tudomása arról a terjedelmes levelezésről,
melyet Lenkei folytatott a híres irodalomkritikussal. De már 1900-ban ne
gatívan reagált azokra a meleg szavakra, melyeket egy hozzá írt levélbe
ágyazott Brandes: „Adja át üdvözletemet a kis Lenkey asszonynak, aki
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olyan, mint egy finom Leonardo-rajz. Szeretem őt azért a kevéske dánért,
amit olvasott."26 Mire Jászai visszaírta, hogy „az Ön drága szavait nem
adom át a kis kolléganőnek. Miért? Úgy érzem, nem tudok beszélni az Ön
leveléről. Ön szent nekem, tehát minden, ami Öntől ered, az is, és nem tu
dok róla beszélni."27
1907-ben Jászai féltékenysége csípős és rosszindulatú megjegyzések
ben került felszínre. A már Budapesten tartózkodó Brandesnak elpanaszol
ta, hogy míg Lenkei, a „majom-színésznő", aki „övig színésznő" (vagyis
talptól-derékig), a Hedda Gabiért alakítja az Uránia színházban, addig ő
Budán fog játszani, ahová természetesen melegen invitálta barátját. A levél
ből nyilvánvaló, hogy Jászai nem egészen biztos a dolgában: „Az előadás
után, ha úgy tetszene Önnek, drága Doktor úr, nálam, mi négyen ihatnánk
egy csésze teát? De természetesen alkalmazkodom az Ön akaratához (...)
Ha Buda mellett döntene, ami túl szép lenne: gondoskodnék egy páholy
ról."28 Jászai számára egy eddig nem észlelt diszkrepancia jelentkezett a
magánszemély Brandes és az ünnepelt közéleti személy Brandes között.
Ezekről a hivatalos Brandest érintő témákról kevés szó esik a levelek
ben. Ezért érdekes idézni Brandes magyarországi előadásának visszhangját
a kritikus saját tolmácsolásában: „Minden lap ellenem szóló, gyalázkodó
cikket tartalmaz. Egy erdélyi lap megtámadott ártatlan bevezető szavaim
miatt, és most kórusban üvölt az egész csorda. A Frankfurter Zeitungnak
küldtem egy választ. Tulajdonképpen túl nagy a felhajtás, de a dánok úgyis
egész életemen át gyűlöltek, most már a németek is ellenem vannak."29
Jászai nem válaszolt erre a keserű kitörésre, ugyanis számára ez érthe
tetlen és elképzelhetetlen volt. Brandes apoteózisa, mely leveleiből árad,
arra enged következtetni, hogy a híres dánt már az 1900-as évek elején egy
rajongó és érdeklődő olvasógárda vette körül. E többé-kevésbé zárt kör szá
mára Brandes egy 'idegen erőforrás' lett, mely gerjesztette és táplálta iro
dalmi érdeklődésüket az európai áramlatok felé, különös tekintettel a skan
dináv irodalom felé.
Georg Brandes és Jászai Mari levelezésének közreadása nemcsak abból
a szempontból hívja fel magára a figyelmet, hogy szerzőik a kor kulturális
életében fontos szerepet játszottak, hanem azért is, mert betekintést nyújt a
korszak mentalitás- és művelődéstörténetébe.
Jegyzetek
1 Bevezetés a napi tárcához, Lear király. A Pesti Napló számára írta Brandes György.
Pesti Napló, 1894. nov. 11.
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4 Antal Sándor: A halhatatlan reakció (Georg Brandes: For og nu to tragiske skaebner).
Huszadik Század, 1912. 407.
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24 Op.cit. 1900. jún. 8.
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IOAN CHIOREAN (T?rgu-Mure§)
Az erdélyi román értelmiség a magyarországi egyetemi
oktatásról a 19. században
1800 előtt az erdélyi román értelmiség java a balázsfalvi görögkatoli
kus püspökség anyagi és erkölcsi támogatásával folytatta tanulmányait Ró
ma és Bécs kollégiumaiban és egyetemein. A 19. század első évtizedeitől
fogva azonban megnövekedett az érdeklődés a magyarországi tanintézetek
iránt, miközben számos román fiatal tanult Nyugat- és Közép-Európa egye
temein vagy pedig Lvov, Kiev, Moszkva szemináriumaiban is. A külföldi
egyetemen tanuló román fiatalok — George Baritiu állítása szerint — meg
ismerkedtek „a kor valamennyi forradalmi eszméjével".1 Baritiu mint korá
nak jószemű krónikása azt is elmondja az erdélyi román értelmiséget minő
sítve, hogy „1848-ig minden nehézség és akadály ellenére sikerült elérniük
azt, hogy Erdélyben és Magyarországon van már néhány ezer alacsonyabb
vagy magasabb iskolázóttságú román, akik kapcsolatba kerültek más nyel
ven beszélőkkel, könyveket-újságokat olvastak és értesültek mindarról, amit
népükről mások mondottak."2 E tények ismeretében állapítja meg Keith
Hitchins amerikai történész, hogy „azon erdélyi román értelmiségi nemze
dék, amely 1830 és 1848 között érlelődött, kísérelte meg a románok kultu
rális közösségét politikai nemzetté formálni és részesévé tenni az európai
gazdasági-társadalmi áramlatoknak".3 Végül a Kárpátok két oldalán élő ro
mán értelmiségiek közötti természetes kapcsolatok teszik teljessé a képet: a
társadalmi-nemzeti mozgalom a román nép egységéért folytatott küzdelem
be torkollott.
A különböző magyarországi főiskolákat látogató erdélyi román értel
miségiek után nyomozva betekintést nyerünk abba a gazdag forrásanyagba,
melynek segítségével az értelmiségi lét, az értelmiségi életforma változásá
ra, megújulására, a világi és egyházi értelmiségi tudat átalakulására, a kü
lönböző népek, nemzetek között az eszmék áramlására, az ideológiai és po
litikai cselekvés kérdéseire világíthatunk rá.
Minekelőtte azonban rátérnénk a kérdések taglalására, néhány statiszti
kai jellegű támponttal szeretnők megállapításainkat bevezetni. Az általunk
tanulmányozott korszak három fontos időszakra oszlik: a) 1801 és 1848, a
reformkor és forradalom, b) 1849—1867, az abszolutizmus kora és c)
1867-től az osztrák—magyar dualizmus évei.
Az 1848-as forradalmat megelőzően az erdélyi nagyfejedelemség ha
gyományos alkotmányos rendje, amely a „három politikai nemzet" és a
„négy recepta religio" rendszerére épült, határozta meg a — zömében egy
házi — román értelmiség struktúráját. Jóllehet számos román fiatal teológus
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tanult Bécsben, Rómában, Lembergben, voltak, akik — számszerint 41-en
— a budapesti hittudományi karra iratkoztak be 1806—1848 között és szá
muk a forradalom után még növekedett is. 1849—1878 között újabb 79 ro
mán teológus nevét sikerült azonosítanunk. Hét évtized alatt tehát mintegy
120 román teológus tanult Budapesten és számuk állandóan növekvő ten
denciát mutatott.4
A teológia mellett a jogi fakultás vonzotta leginkább a románság ifjait.
A 19. században igazi ügyvédfamfliákról tudunk, melyekben családi hagyo
mány rangjára emelkedett a budapesti, pozsonyi stb. egyetem látogatása.
így pl. a bánáti származású román nemescsalád, a fényi Mocsonyiak (Mocionii) esetében. E család első, ismert közéleti alakja, Mocsonyi János po
zsonyi középiskolai és pesti jogi tanulmányok után 1803. szeptember 3-án
nyert ügyvédi diplomát. Mocsonyi Péter a nagymúltú sárospataki kollé
giumnak volt diákja, majd Pesten lett jurátus és tett ügyvédi vizsgát 1830.
június 22-én. Mocsonyi András 1832-ben, Antal pedig 1841-ben végezte be
ugyanott jogi stúdiumait. E családi hagyomány folytatói voltak György és
Sándor, végül pedig 1918-ban az ifjú Mocsonyi Ionel zárta a sort.5
Az 1848—1849-es forradalom után a tanügy fejlődését hangsúlyozottan
befolyásolta a polgári állam azon törekvése, hogy az állam számára hasz
nos, a gazdasági-jogi kérdésekben jártas, művelt állampolgárokat képezze
nek. Következésképpen a gyakorlati pályákra (gazdasági, jogi, orvosi, mér
nöki) lépő román fiatalok száma is megnövekedett. 1897-ben a Budapesten
tanuló román diákok Petru Maiorról elnevezett társaságának adatai szerint
az 1897/98-as tanévben 435 erdélyi román fiatal tanult egyetemen, közülük
380-an Magyarország területén, 42 diák a Lajtán túli (Bécs, Grác, Csernovitz, Prága stb.) főiskolákon, és 13-an Németországban. A budapesti egye
temet látogatók közül 15 teológus, 116 jogász volt, 16-an a bölcsészkart,
25-en pedig az orvos—gyógyszerészeti fakultást látogatták. Az egykori Ma
gyarország területén tanult rajtuk kívül még 9 fiatal a budapesti politechni
kai intézetben, kettő a szépművészeti főiskolán, 3 kereskedelmi akadémista
volt, 11-en iratkoztak be a Selmecbányái bányászati- és erdészeti akadé
miára, hárman pedig agrártudományokat tanultak. A kolozsvári egyetem ro
mán diákjai pedig a következőképpen oszlottak meg az egyes szakokon: 63
jogász, 6 bölcsész, 25 medikus. De voltak román fiatalok a váradi (51),
máramarosszigeti (16), debreceni (11), pozsonyi (4), eperjesi (3) jogakadé
miákon is.6 A román származású egyetemi hallgatók száma a századfordu
lón többé-kevésbé állandósult: a költő Octavian Goga századunk elején azt
jegyezte föl, hogy akkoriban „mintegy 300 román tanult ott, a Duna part
ján, Budapesten".
A román fiatalok jelenléte a magyarországi egyetemeken folyamatos
volt. Ami nem meglepő, ha arra gondolunk, hogy a többségi erdélyi ro
mánságnak nem volt saját egyeteme. A közeli — tehát kisebb anyagi
áldozatot igénylő — magyarországi egyetemeken, az állam nyelvén végzett
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tanulmányok pedig az érvényesülés útját nyitották meg a románság fiai
előtt.8 Ezek voltak azok a tényezők, melyek a román fiataloknak a magyar
egyetemlátogatását meghatározták. Ezt kell szem előtt tartanunk, midőn
életútjukat követjük, az őket ért szellemi-kulturális hatásokat vizsgáljuk.
Erdélyben a felvilágosodás eszmei áramlata az 1830-as évekig éreztette
hatását. Az erdélyi román felvilágosodás élcsapatának, az ún. Erdélyi Isko
lának (§coala Ardeleanä) tevékenysége közismert. Ez alkalommal ezért el
sősorban a szomszédos, magyar művelődéshez való viszonyára szeretnénk
utalni. A mozgalom vezéregyénisége, Gheorghe §incai 1803 és 1812 között
Budán élt és kapcsolatban állott a kor olyan jelentős magyar historikusaival,
mint Benkő, Cornides, Kovachich, Katona és társaik. E kapcsolatok ered
ménye történelmi munkájának forrásanyagában felmérhető. Mint Kovachich
titkára részt vett munkáltatója forrásfeltáró és rendszerező munkájában is.
Miközben átmenetileg a budai Egyetemi Nyomda román cenzori hivatalát
látta el, ahol az újonnan kinevezett Samuil Micu mellett később is tevékeny
kedett, és olyan magyar írók barátságát élvezte, mint Tertina Mihály vagy
Peretsény Nagy László (ez utóbbi §incai önéletrajzi költeményét saját mű
veinek függelékében adta ki latin nyelven).9
Jóllehet Erdélyben ez idő tájt több nyomda is működött (Brassó, Szeben, Balázsfalva, Kolozsvár, Temesvár), az Erdélyi Iskola műveinek első
számú kiadója a budai Egyetemi Nyomda volt. Samuil Micu 1805. április
9-én kelt levelében így írt: „Sok munkával, bajjal elkészült latin—románmagyar—német szótáram, amelyben feltüntettem azt is, hogy az egyes sza
vak, kifejezések mely szerzőnél lelhetők fel. A német részét a pesti egyetem
neves professzora, Halitzki úr dolgozta fel. Elkészült a magyar is, amelyet
most javít, a hiányzó forrásokat föltüntetve, a neves Virág úr, Cicero ma
gyar fordításának kiadója".10 E néhány sor példázza azt a szellemi együtt
működést, amely az Egyetemi Nyomda körül kialakult.
E tekintetben példa értékű Petru Maior 1809 és 1821 közötti budai
működése. Samuil Micu halála után a nyomda igazgatója Samuil Vulcan
váradi görögkatolikus püspöktől kért tanácsot utóda kijelölésére.11 így
nyerte el Petru Maior 1809. március 8-án a helytartótanács jóváhagyásával
a könyvrevizori kinevezést.12 Hivatalát a kapcsolatépítés, a forrásfeltárás, a
tudományos irodalomban való tájékozódás eszközének tekintette, miközben
számos román nyelvű mű kiadását segítette elő. A Régi Román Könyvtár
(Biblioteca Veche Romaneascá) tanúsága szerint 1809—1821 között a budai
Egyetemi Nyomdát 103 román könyv hagyta el, amiből 11 Petru Maior
műve volt.
Petru Maior és kora rendkívül fontos a magyar királyság fővárosa és a
románság közötti kapcsolat szempontjából. George Em. Marica megállapí
tását idézzük: „a román és magyar értelmiségi kapcsolatok a század első ne
gyedében kedvező körülmények között alakultak. A birodalmon belüli ro
mán nemzeti mozgalom központja ekkor nem a történelmi Erdély — ahol
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Balázsfalva Barijiu szavai szerint a szellemi pangás korát éli —, hanem a
magyar királysághoz tartoző területek; Várad, ahol Darabant, majd S. Vul
can püspökök pártfogolják a román kultúrát és mindenekelőtt a főváros,
Budapest, ahol számos román értelmiségi és diák mellett jelentős makedón
román népesség is volt".13 Itt adta ki 1821-ben Z. Carcalechi „Biblioteca
romäneasca" címen a Habsburg birodalom területén az első román folyóira
tot, amely 1829—30 és 1834-es fénykorában évi négy számban jelent
meg.]4
így növekedett számottevő román művelődési centrummá a Duna-parti
főváros. 1808-ban Constantin Diaconovici-Loga vezetésével román nyelvű
iskola is nyílt a városban. Majd pedig az ott tanuló román egyetemi hallga
tók alapították meg a később „Petru Maior" néven ismert társaságukat.
„Teodori (ti. I. Teodorovici-Nica) parochus lelkésznél gyűltek egybe, táp
lálták a Petru Maior ébresztette román szellemet, ápolták a román nyelvet
és történelmet, istápolták a román nép nemzeti műveltségét".15
A város — Buda és Pest — akkori légkörét találóan rekonstruálja a ko
lozsvári egyetem majdani professzora, Gh. Bogdan-Duicá: „Pestnek 1819ben 47 188 lakójából a tanult emberek, literátusok, tisztviselők latinul be
széltek, a többiek magyarul vagy németül. Buda 25 228 lelket számlált. A
két város 72 416 lakóját a Duna két oldalán egy hajóhíd kötötte össze. A
főváros dicsfénye övezte a két várost, nagy kereskedelme volt, az egyetemi
és az irodalmi élet központja. Három nyomda, hat híres bibliotéka, számos
író (150 Pesten, 35 Budán) jelentették a szellemi életet, amelyet jól szolgált
a négy nagy német könyvkereskedő (Hartleben, Kilián, Eggenberger, Mül
ler)".16 Más oldalról, de hasonlóképpen megragadó és érzékletes az a kép,
amelyet a kortárs román utazó, a havaselvi bojár Dinicu Golescu rögzített
naplójában 1824—26-os európai utazása alkalmával: „Magyarország szép
városa; érdemes szemügyre venni sok olyan dolgokért, melyek lakóinak ta
nulmányait, a város ékességét és a köznép nyugalmát szolgálják. Igen nagy
épületekben működnek itt az iskolák; ha valaki akarja, végighallgathatja az
előadásokat mindegyik tudományban, az orvosi tudományokban is. Az or
vosi tudományok tanulása végett múzeumban láthatók viaszból készült kü
lönféle emberi testrészek, melyek semmiben sem különböznek az eredetiek
től, valamint nagy üvegedényekben, spirituszban igazi gyermekek, torzszü
löttek, egybenőtt ikrek és ezekhez hasonlók".17 Beszámol a város építészeti
remekeiről, iskoláiról, könyvtárairól. De legjobban az orvostudomány kelti
fel érdeklődését. Befejezésül pedig így summázza véleményét: "annyi pénzt
fordítanak itt a tanulásra, mennyiről a mieink nem is álmodhatnak".18
Ez idő tájt (1825—26) fordult meg a magyar fővárosban egy moldovai
bojár, Gheorghe Bal§ Jászvásárból, aki itt szerezte meg jogtudományi dok
torátusát,19 és ezzel vissza is kanyarodunk mondandónk központi kérdésé
hez: a román értelmiség és a magyar főváros kapcsolatához.
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A pesti egyetem orvostudományi fakultását a románok tisztelete övez
te, Dinicu Golescu idézett sorai is ezt tanúsítják. Ezen a fakultáson tanult a
19. század első évtizedében Constantin Rója. Jóllehet végülis Bécsben szer
zett doktorátust 1812-ben, tevékenysége pesti tanulmányai alatt bontakozott
ki, amikor nyelvészeti, történelmi kérdések is foglalkoztatták. 1808-ban
mint „Zuhörer der Physiologie und Geburtshülfe auf der medizinischen
Universitäts-Fakultät zu Pesth in Hungarn" jelentette meg Untersuchungen
über die Romanier oder sogenannten Wachen welche jenseits der Donau
wohnen; auf alten Urkunden gegründet című munkáját. Második, ugyan
csak Pesten 1809-ben kinyomtatott munkáját már a „pesti klinika kandidá
tusaként" írta és a román nyelvészet terén végzett tanulmányait bizonyítja.
Címe Maiestria ghioväsirii romänesti cu litere latinesti.20
1827 és 1831 között volt az egyetem hallgatója a bánsági származású
Pavel Vasici, az orvostudomány román népszerűsítőinek múlt századi úttö
rője. Az orvosi fakultáson — szavai szerint — „a tudomány oly virágos me
zein barangolt, mint kevés román tette azelőtt és az orvostudomány egész
séget adó, betegséget távoztató forrásait ízlelte". Harmadéves tanulmányai
alatt, 1830-ban jelent meg Antropológiáin.21 A mű előszavában elmondja,
hogy „D. Schordan orvosdoktor, az egyetem neves fiziológia és anatómia
tanárának, tanítójának" előadása nyomán haladt munkájában.22 Egy évvel
később, ugyancsak Pesten, kiadott Dieteticájábm pedig már a pesti orvosi
kar egész tantestületét magasztalja,23 akik előtt 1832-ben doktori vizsgát
tett.24
A pesti egyetem joghallgatói közül a forradalom előtti időszakban em
lítésre méltó Damaschin Bojinca és Eftimie Murgu. Bojinca a piaristák te
mesvári (1820—21) és szegedi (1822—23)25 iskoláit látogatta, majd a váradi jogakadémián tanult (1824—26),26 Pesten folytatta jogi stúdiumait és lett
előbb táblai írnok (1828), majd 1829-ben ügyvéd.27 Művelt emberként jól
sáfárkodott pesti tanulmányainak ideje alatt: látogatta a könyvtárakat, törté
nelmi, nyelvészeti, jogi, etnográfiai kutatásokat végzett. Az Istoria romanilor című munkájának előszavában elmondja, hogy látva a történelmi tanul
mányok hiányát a románság körében, és hiányát annak a történeti kincses
tárnak, amelyből a nép meríthetne, kezdte el történelmi tanulmányait és ku
tatta fel a pesti királyi könyvtár kincseit.28
Eftimie Murgu, sok más bánáti román ifjú nyomdokait követte, amikor
a szegedi piarista líceumnak lett hallgatója, neves oktatók keze alatt; pl. Bálinth Antal a vallás, a magyar irodalom és nyelv, Gubiczer Ferenc a hittu
domány és Lezó Ferenc a matematika tanára volt.29 1826-ban filozófiát ta
nult Szegeden, majd a pesti egyetemre iratkozott be. Filozófiai tanulmányait
bizonyító igazolványát 1832. március 31-én J. Krobot apát, királyi taná
csos, a bölcsészeti kar igazgatója, Vezerle Ignác a történelem, Horvát Ist
ván a magyar nyelv, Degen János a fizika és Imre János, a filozófia pro
fesszora láttamozták.30 Az itt szerzett ismereteit hasznosította utóbb, 1934-
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ben Jászvásárban (Ia§i), amikor elkezdte filozófiai kurzusát, majd pedig
1837 és 1839 között a bukaresti „Sfintu Sava" kollégium logika- és jogta
náraként. Ia§i-i hallgatói számára román nyelvre fordította Imre János
logikai traktátusát.31 Egykori pesti tanárai közül Imre János mellett talán
még Horvát István gyakorolt nagyobb hatást a fiatal Eftimie Murgura, az
irodalom és közélet egységét hirdető állásfoglalása révén.
A bölcsészeti fakultást elvégezve jogi tanulmányokat folytatott 1827 és
1830 között. Tanulmányi bizonyítványát a kar tanárai látták el kézjegyük
kel: Breznóczy Ádám aligazgató, Havas József dékán, Frank Ignác a ma
gyar polgárjog, Szibenlist Mihály, Vizkelety Ferenc az egyházjog és Újfalusi Nepomuk János, a politikai tudományok és a házassági jog tanára. Jól
lehet Eftimie Murgu utóbb nem írt jogi tárgyú műveket, minden bizonnyal
hasznát vette jogi tanulmányainak,32 hiszen előbb ügyvédként tevékeny
kedett, majd a királyi tábla titkára és esküdtje volt Pesten, és 1834. július
26-án doktorátusi vizsgát is tett jogtudományból.33
Annak ellenére, hogy a forradalom előtti években a pesti egyetem or
vosi kara kevésbé volt jól ellátva, mint a bécsi fakultás, számos román fia
tal ment oda tanulni Erdélyből és a Bánságból. Lúgosról származott el Dimitrie Nedelco, aki pesti tanulmányai végeztével Bécsbe ment a hírneves
sztomatológus, Georg Carabelli (1787—1842) mellé, majd visszatérve a
pesti egyetem tanáraként a fogászati oktatás megalapítója lett egykori isko
lájában, és 1842—1844-ben megjelent műveivel a fogászat magyarországi
tudományának alapjait vetette meg.34 Kortársa, a szintén román származású
Constantin Pomutiu (1815—1853) pedig 1841-ben Bécsben szerzett dokto
rátussal a pszichiátriai oktatást indította útjára a pesti egyetemen az
1847/48-as tanévben.35 Tevékenységében a fakultás élén álló neves sebész,
Stahly Ignác (1787—1849) támogatta, megértve a kezdeményezés fontossá
gát36 egy olyan korban, amikor Magyarország területén az idegbetegségek
kezelésére alkalmas intézmény még nem létezett. Azért is hangsúlyozzuk
szerepét, mert miközben Dimitrie Nedelco érdemeit a tudománytörténet
számontartja és nevét a fakultás centenáriumán Rupp N. J. a „buzgó kezde
ményezők" sorában említi,37 Constantin Pomutiu szerepéről hallgatnak a
történetírók.
Az 1848—49-es forradalmat követő időben az erdélyi román közélet
képviselői több ízben sürgették felsőfokú román tanintézet felállítását. Ké
résüket azonban sem az erdélyi diétán, sem a bécsi udvarban nem hallgatták
meg. Létrejött viszont a pesti egyetem keretében a román nyelv és irodalom
számára egy külön tanszék, amelynek élére 1863-ban Alexandru Románt
nevezték ki, aki 1897-ben bekövetkezett haláláig látta el hivatalát. A. Ro
man a bécsi Sancta Barbara intézet hallgatójaként teológiát tanult, majd pe
dig a pesti egyetemen folytatta fizikai és jogi tanulmányait. Mint professzor
a román és magyar szellemi élet kapcsolatát volt hivatva erősíteni, és amint
az a kortárs levelezésekből kitűnik, sikerrel látta el feladatát. 1873. február

990
18-án kelt levelében írja George Bantunak: „Az általad kért szótárat még
nem sikerült megkerítenem. Egy igazi szakemberrel, aki a szláv nyelvészet
ben jártas, még nem sikerült beszélnem, mert Ferenc Józsefen kívül mást
nem ismerek, ő pedig Budán lakik, elég messzecskére tőlem, nem volt
időm felkeresni; de majd csak választ kapok bizonyára őtőle kérésedre, ami
a szótárat és a névmagyarázatot illeti'.38 Valóban, az egyetemen ebben az
időben egyetlen számottevő ismerője a szláv nyelvészetnek a megnevezett
professzor volt.39 Alexandru Roman segítségét a magyar professzorok is
gyakran igénybe vették. Elsősorban a románság múltjára és művelődési
állapotára vonatkozóan, és hozzá fordultak a román nemzeti törekvésekkel
kapcsolatos felvilágosításokért is. Amikor 1882 őszén George Baritiu
hosszú párbeszédet folytatott Románnal a külföld tájékoztatására szánt MemoriumávdX kapcsolatosan, a pesti professzor részletesen tájékoztatta vita
partnerét a magyar közvélemény álláspontjáról. A románság múltjára és je
lenére vonatkozó Memoriumot a magyar értelmiség legjobbjai érdeklődéssel
fogadták. Példányt kért belőle az író-régész Pulszky Ferenc (1866-tól a Ma
gyar Nemzeti Múzeum igazgatója), a történész Szilágyi Sándor, a Történel
mi Társulat titkára, a Századok szerkesztője, Apáthy István jogprofesszor,
akadémiai tag, akiket Roman úgy jellemzett, mint akik különös érdeklődést
tanúsítanak.40 1882. november 24-én Pestről keltezett levelében Roman azt
tanácsolta Barijiunak, hogy küldjön a Memoriumból egy-egy példányt a há
rom nagy budapesti könyvtárnak (Múzeum, Akadémia, Egyetem), mert „jó,
ha ott őrzik, miként hasznos volt az, hogy a múltban is megőrizték ott a
bennünket illető dokumentumokat".41
Az egyetemekkel szembeni elvárások fokozódásával a századfordulótól
kezdve megjelennek az oktatás színvonalát bíráló hangok a Pesten tanuló
diákok körében. E tekintetben jellemzőnek tűnik loan Slavici feljegyzése. A
világosi származású ifjú Slavici 1868 őszén iratkozott be a budapesti egye
temre, a jogi karra. Visszaemlékezéseiben meglehetősen elmarasztaló sza
vakat használ az ott folyó oktatást illetően: „Nemigen volt olyan
professzor, akinek az előadásait szívesen hallgattam volna. Közülük egy
volt, az is egy szimpatikus zsidó ember, aki jól beszélt magyarul. A
többiek: Hoffman, Kautz, Wentzel oly rosszul adtak elő magyarul, hogy
úgyszólva szégyelltem magam hallgatni őket. Véleményem szerint inkább
valamelyik német egyetemen lett volna a helyük, és őszintén sajnáltam
magyar diáktársaimat, akik csodálkozva vették tudomásul, hogy
németeknek kell magyarul előadniuk. Nem látták, hogy az idegenek, akiket
arra kényszerítenek, hogy a nemzetük életében részt vegyenek, nyelvüket
rontják meg és művelődésük értékeit ássák alá. Mindennek következménye
az volt, hogy a hallgatókat nem érdekelte, hogy mi történik az egyetemen
és idejüket sörözőkben, kávéházakban kártyázva, politikai disputákkal
töltötték el".42 A három, Slavici említette tanár az 1868/69-es tanévben a
következő tantárgyakat tanította: Hoffman Pál a római jogot, Kautz Gyula
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közgazdaságtant és feudális jogot, Wentzel Gusztáv pedig magánjogot és
jogtörténetet.43 A pesti állapotokkal elégedetlen Slavici 1869 őszétől
Bécsben folytatta tanulmányait, ahol — mint írja — „színházak, múzeumok,
kiállítások, koncerttermek vannak, kitűnő tanárok és olyan barátok, akikkel
beszélgetve nem tudsz betelni".44 Bécsi professzorai közül a szociológus
Schäffle, a jogtudós, közgazdász Lorenz Stein, valamint a jogtörténeti
iskolát képviselő Rudolf Ihering ragadták meg különösen Slavicit: „már az
első előadásaik (ti. a Stein és Ihering előadásai) magukkal ragadtak. Most
láttam, hogy ki az egyetemi tanár és képes voltam hideget, éhséget
elviselni, csak hogy hallgathassam előadásaikat".45 A bécsi egyetem tanárai
valóban döntően befolyásolták a román író szellemi arculatának
kialakulását.
Voltak ugyanakkor olyan román hallgatók is, akik inkább a budapesti'
tanulmányokat választották, Valeriu Brani§te említ egy moldvai származású
hallgatót, bizonyos Ilié Gerghelt, aki Bécsből Budapestre ment tanulni,
hogy a kun kódexeket tanulmányozhassa, mivel úgy vélekedett, hogy a ma
gyar krónikákban említett kunok valójában románok voltak.46
Valeriu Brani§teről el kell mondanunk, hogy a budapesti diákélet legélethűbb leírását neki köszönhetjük. 1869-ben Nagysinken született, a szebeni római katolikus gimnáziumban érettségizett 1887-ben, majd rövid této
vázás után a jogi, orvosi, teológiai és filozófiai tanulmányok közül az utób
bit választotta, és a budapesti egyetem bölcsészkarának lett hallgatója az
Emanoil Gojdu-féle alapítvány anyagi támogatásával. De hadd idézzük őt
magát, miként számol be egyetemi éveiről: „Egyetemre mentem, megkap
tam az összes nyomtatványt és a tanrendet. Nem volt aki tanácsot adott vol
na, magam sem tudtam, mit is akarok, találomra választottam hát a kollé
giumok közül. Felvettem Salamon professzor előadását a kereszteshadjára
tokról (a professzor öreg volt, alig bírt beszélni, kevesen hallgatták, de hí
res volt a törökkori Magyarországról írt munkája, ezért választottam én is);
egy más előadást a népköltészetről tartott Gyulai Pál, aki képviselő és 48-as
honvéd, költő vala és a nemzeti hála emelte a professzori hivatalba, nem tu
dós volt, hanem szépíró, nehézkesen is adott elő, őt is a híre miatt válasz
tottam; esztétikát Beöthy Zsoltnál hallgattam, az ókori és itáliai művészet
nagy tisztelője, érdekesen adott elő, jóllehet ideges természetű volt, kedvelt
tanítványa voltam; a német nyelvet Heinrich Gusztávval tanultam, jelenleg
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, nem volt igazi tudós, de kitűnő
előadó, öröm volt hallgatni a német nyelvről tartott előadásait. Mivel jól ír
tam és beszéltem a német nyelvet — ritkaság ez a magyarok között — ha
marosan megbarátkoztam vele is. Hallgattam az öreg Alexandru Roman ro
mán nyelvi kurzusát, csupa szív ember volt az előadó, de nem rendelkezett
az egyetemi katedra megkívánta felkészültséggel. Igaz jóakaróm volt, mi
több, örökösének jelölt a katedráján. Az epigráfia és numizmatika tanára,
Hampel ambiciózus ember volt, de mindennel akart foglalkozni. A magyar

992
művelődéstörténet együgyű professzora, Kerékgyártó Árpád a hallgatók gú
nyolódásának volt a célpontja, elsősorban a jogászok látogatták az órákat,
mivel őket két szemeszter művelődéstörténet hallgatására kényszerítették.
Előadásai botrányba fulladtak, a jogászok csak azért jártak el az órákra,
hogy nevetségessé tegyék."47 Az idézett sorok írójuk jó megfigyelőképessé
gét tanúsítják, amit különben jól érvényesít akkor is, midőn a modernizáló
dó, Bécset utánzó magyar fővárost írja le. Valeriu Brani§te második éve lá
togatta a budapesti egyetemet, amikor a szebeni konzisztórium felszólította
a bölcsészhallgatókat, hogy vegyék fel tantárgyaik közé a magyar nyelvet
és irodalmat. Az 1883. évi XXX. törvénycikk ugyanis kötelezővé tette a
magyar nyelv oktatását a felekezeti iskolákban, a megfelelő képzettséggel
rendelkező tanárok hiánya pedig az amúgy is kisszámú román gimnázium
létét fenyegette. A felszólításra nem sokan válaszoltak: az akkoriban Buda
pesten tanuló bölcsészek közül Virgil Oni$iu és Opri§a a latin—román,
Ghita Pop a román—német, Iosif Blaga a történelem—latin, Popescu a la
tin—görög tanulmányok mellett kötelezték el magukat és csak Braniste volt
az, aki magyar—német szakon tanult. „Az utánam következők közül — írja
emlékiratában — már többen választották ezeket a tanulmányokat és így ha
marosan volt elegendő magyar nyelvtanárunk, de én voltam az úttörő!"48
1889-ben fejezte be egyetemi tanulmányait és egy esztendő pedagógiai gya
korlat végeztével, 1892-ben középiskolai tanári diplomát kapott a magyar és
német nyelv mint főszak és a román nyelv mint mellékszak tanítására.49
Vasile Goldis. mellett50 Valeriu Brani§te volt az első, magyar nyelv oktatá
sára felhatalmazott, diplomás román tanár, és mindketten a kor jelentős tu
dományos, közéleti reprezentánsai közé tartoztak.
Brani§te azt is elmondja emlékiratában, hogy kitűnő kapcsolatban volt
több professzorával (Alexandru Roman, Beöthy Zsolt, Heinrich Gusztáv,
Gyulai Pál, Medveczky Frigyes, A. Mayer), és tanulmányainak utolsó évei
ben a Philológiai Közlönynek is munkatársa lett. Schiller magyar fordítóiról
készített tanulmányában pedig több helyütt helyesbítette Márki Sándor pro
fesszor korábbi álláspontját. Szülei kívánságát teljesítendő, hogy a család
ban legyen egy „doktor", 1891-ben feliratkozott a doktorátusra.51 Pro
fesszorai — Roman, Heinrich, Beöthy —, akik jól ismerték adottságait és
érdeklődési körét, azt javalltak, hogy a román irodalom köréből válasszon
témát. Ő maga szívesebben foglalkozott volna az esztétikával, de végül is
hallgatott tanárai tanácsára és disszertációját az 1848-as erdélyi román for
radalmár, Andrei Mure§anuról írta meg. „Cum laude" szerzett doktori cí
met, de úgy tűnik, némileg elégedetlenül végezte be tanulmányait, és iró
niával jegyzi meg ez alkalommal, hogy „olyannyira tanult voltam, hogy
amikor a szerdahelyi borbély keze alá kerültem, nem tudtam megmagyaráz
ni, mi a filozófia".52
így növekedett fel egy olyan román értelmiségi nemzedék, amely ta
nulmányait a budapesti és a kolozsvári egyetemen végezte, és a legkülönbö-
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zőbb szaktudományok (mezőgazdaság, erdészet, orvostudomány, botanika,
vegyészet, matematika, fizika) területén bizonyította be rátermettségét.
Gheorghe Crainiceanu példának okáért tanárai legnagyobb megelégedésével
végezte orvosi tanulmányait Budapesten és 1879-ben egy szemészeti tárgyú
tanulmányát, mely a karon kitűzött jutalmat nyerte el, a Szemészet című
szaklap 1880-as 1. száma közölte. Az orvostudományi diploma elnyerése
után a budapesti szemészeti klinikán volt gyakornok Schulek Vilmos keze
alatt. 1885-ig, ameddig a klinikán dolgozott, lelkesen részt vett professzora
munkáiban, kutatásaiban és tudományos közleményei révén a szakma ismert
és tisztelt képviselői közé emelkedett.53 írásait a Szemészet mellett a Famí
lia, az Oraviezaer Wochenblatt, a Pester Lloyd, a Délkeleti Fürdőlapok és
más periodikák közölték. Az ő nevéhez kapcsolódik a magyarországi vakok
első statisztikai felmérése az 1880-as népszámlálás adatainak alapján. 1885ben elhagyta a budapesti klinikát és a ia§i egyetemen lett professzor. Buda
pesti tapasztalatait román nyelven is ismertette: a Spitalul54 című orvosi
lapban tanulmányt közölt a budapesti űj szemészeti iskoláról. Bartók Imre a
magyar szemészet történetéről írt tanulmányban elmondja, hogy Schulek
később is büszkén emlegette, hogy tanítványa a iasj egyetemnek lett pro
fesszora.55
Ugyancsak orvos volt az erdélyi román értelmiségi társadalom egy má
sik kiemelkedő egyénisége, Victor Babes. (1854—1926). A neves erdélyi
politikus és publicista, Vincentiu Babe§ fia budapesti tanulmányai alatt lett
a Természettudományi Társaság tagja és kezdte el tudományos munkásságát
Scheuthauer Gusztáv, a kórbonctan professzorának irányításával. Bécsben
doktorált 1878-ban, de még azt megelőzően 1876-ban kinevezést nyert a
budapesti egyetemre asszisztensnek. Időközben azonban érdeklődése egyre
inkább a mikrobiológia felé fordult. Kutatásaiban Korányi professzor támo
gatta és az ő, valamint tanártársai: Markusovszky, Bókay, Balogh és Jedrássik közbenjárására kapott ösztöndíjat a magyar államtól és indult külföldi
tanulmányútra. 1885-ben Párizsban Cornillal együtt adta ki az első sziszte
matikus bakteriológiai kézikönyvet. Összeállítását — amint azt Izsák Sá
muel megállapította — éppen a Korányi klinikán felhalmozott tapasztalat és
a budapesti egyetem kórbonctani laboratóriumában rendelkezésére bocsájtott anyag tette lehetővé.56 Hazatérte után 1885-től a histopatológia rendkí
vüli tanára lett a budapesti egyetemen. Kutatómunkájában együttműködött
az egyetem neves tanáraival, Korányi Frigyessel, Schwimmer Ernővel, Bó
kay Árpáddal, valamint Irsai Artúr és Hutyra Ferenc tanársegédekkel.
1887-ben Bukarestbe ment és megszervezte a kórbonctani és patológiai ka
tedrát a román főváros egyetemén. Az eseményt az Orvosi Hetilap is mél
tatta és reményét fejezte ki, hogy a budapesti egyetem egykori jeles tanára
folytatni fogja tudományos munkásságát „mindannyiunk közös javára".57
A múlt század utolsó negyedében az erdélyi román fiatalok egyre na
gyobb számban keresték fel a közelebbi és — következésképpen — kisebb
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költséggel is elérhető kolozsvári egyetemet. Példaként idézzük a marosszéki
Harcóról származó Alexandru Uiläcan életútját: 1872-ben Balázsfalván tett
érettségi vizsgát és az az év őszén megnyíló kolozsvári egyetem első beiratkozói között kezdte el tanulmányait. Az egyetemen szerzett ismereteit utóbb
a balázsfalvi líceum magyar nyelv- és irodalom, valamint természetrajz ka
tedráján, utóbb pedig — 1880-tól — a szeminárium mezőgazdasági ismere
teket oktató tanáraként kamatoztatta. A Foaia §colasticä hasábjain a gyakor
latibb jellegű oktatás mellett kardoskodott. Megvalósítását szorgalmazva,
botanikus kertet hozott létre Balázsfalván. Tevékenysége elismeréseként a
budapesti Természettudományi Társaság, a középiskolai tanáregylet, vala
mint a Délmagyarországi Méhészegylet is tagjainak sorába választotta.58
Utóda a balázsfalvi líceum katedráján, Ambroziu Chetianu is a Maros
mente szülötte volt (1863-ban Eresében látta meg a napvilágot). 1884-ben
Balázsfalván érettségizett, és a görögkatolikus egyház ösztöndíjával iratko
zott be a budapesti katolikus teológiai fakultásra. Harmadéves hittanhallga
tóként kezdte látogatni az egyetemen a földrajzi és természettudományi elő
adásokat. Teológiai tanulmányai végeztével, 1888-ban egy újabb ösztöndíj
birtokában Kolozsvárt tanult tovább, de ezúttal már természettudományt és
geográfiát. Professzora, Kanitz Ágoston igen nagyra értékelte tehetségét és
felkészültségét: az 1889/90-es tanévben maga mellé vette helyettes tanárse
gédnek, majd pedig a licenciátusa után véglegesítette, a minisztérium jóvá
hagyásával.59 Az egyetem természettudományi karán ekkor növénytani, ál
lattani, összehasonlító növénytani, ásványtani és földtani tanszékek működ
tek. Kanitz professzor Kolozsvárra jövetele előtt az ásványtani és állattani
gyűjtemények voltak a gazdagabbak. Jóllehet az Erdélyi Múzeum Egyesület
gyűjteményei az egyetemmel kötött szerződés értelmében a tanárok és diá
kok rendelkezésére álltak, az oktatást ekkor csak egy kis növénygyűjtemény
szolgálta. A növénytani kutatások fellendítése érdekében Kanitz a saját nö
vénygyűjteményét az egyetemnek adományozta, és megindította a Magyar
Növénytani Lapokat. Kanitz professzort a Román Tudományos Akadémia is
tagjai közé választotta. Sikerült lapja munkatársául megnyernie a kor legje
lesebb magyar és nem magyar botanikusait, és a román flóra olyan ismert
kutatójával is levelezett, mint Fatu Brindza. Jellemző, hogy éppen az ő ka
tedráján működött a monarchia egyetlen román származású biológus
asszisztense Ambroziu Chetianu személyében. Igaz, hogy csak egy eszten
dőt töltött a hivatalban Cheíianu, de azalatt mutatta be doktori disszertáció
ját 1891-ben Adatok a Ruppia Transilvanica ismeretéhez címmel. Művének
előszavában meleg szavakkal köszönte meg egykori professzorának, Kanitznak, a neki nyújtott támogatást. 1891. november 14-én ítélte meg az egye
tem Chetianunak a doktori címet, de ekkor ő már a balázsfalvi líceumnak
volt a tanára.
A felsorolt és bemutatott életutak azt bizonyítják, hogy az erdélyi ro
mán fiatalok a nemzeti elnyomás körülményei között, önálló, anyanyelvű
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főiskola hiányában is megtalálták a módját annak, hogy képezzék magukat,
és nem szánva az anyagi áldozatot, felkeresték a külföldi és a magyarorszá
gi egyetemeket egyaránt. A legtöbben — vitán felül — Budapesten tanultak,
„egy nagy, távoli és idegen városban, idegen világban, ahonnan megszok
tuk, hogy minden rossz zúdul ránk", miként azt Brani§tea írja emlékiratai
ban.60 A költő Octavian Goga is hasonlóan vélekedett: „Mintegy háromszá
zan voltunk akkoriban ott a Duna partján román diákok, akiket az akkori
kormányzat elnemzetlenítő politikája arra ítélt, hogy egy idegen műveltség
janicsárjaivá legyünk és váljunk elnyomóivá annak a népnek, amely útra
bocsájtott".61 A román diákok rendszerint jól ismerték a magyar és a német
nyelvet, több karon is hallgatták és tettek szert sokoldalú ismeretekre. A
magyar fővárosban alkalmuk nyílt használni az ott őrzött tudományos gyűj
teményeket, kapcsolatba kerültek az ottani tudós világgal. így nevelődtek
igazi értelmiségiekké, akik tudományos kutatásokat folytattak, tanulmányo
kat írtak. E téren sok esetben számíthattak a budapesti egyetem tanárainak
támogatására is. Nem véletlen, hogy Eftimie Murgu ia§i egyetemi tanárként
egykori pesti professzorának, Imre Jánosnak a logikáját fordította román
nyelvre. Miként Pavel Vasici 1830-ban és Ambroziu Chetianu 1891-ben
ugyancsak tanárai támogatásáért, segítségéért mondott köszönetet műve elő
szavában.
A román fiatalok budapesti tanulmányai tehát nyereséget is jelentettek
a román nép számára. A kérdés tanulmányozásra méltó, hiszen az együtt
élés, az együtt munkálkodás szép példáival ismertet meg. Jövőt szolgáló
szép feladatról van szó.
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CARLA CORRADI MUSI (Bologna)
Sestini és Forni Magyarországon
Amíg a 17. században az európaiakat nem érdekelte többé a magyar
föld meglátogatása, mivel ez a Porta vonzáskörébe került, szellemileg és
gazdaságilag koldusbotra jutott, hadszíntérré változott, amelyet az idegenek
és a külföldiek főleg csak a hivatalos követek révén ismertek, addig a 18.
század második felétől kezdve elég sok utazó választotta úticélul ezt az or
szágot, kis mértékben azért, mert Magyarországon, amely egy idő óta része
lett a Habsburg-birodalom világának, érezhető volt az újjászületett művelő
dés lehelete, részben pedig azért, mert „kulturális divattá" vált az, hogy új
utakra vállalkozzanak. Az a tény, hogy Magyarország egy hosszú korsza
kon keresztül nem szerepelt mint úticél, nem azt jelenti, hogy a Nyugat el
feledkezett volna róla. Különösen a 16—18. századig — annak a visszhang
nak a következtében, amelyet az inkvizíciós perek keltettek — Magyaror
szág a vallás és a mágia tényei iránt érdeklődők figyelmének középpontjá
ban állott. Mondhatni, hogy a sámánizmusra vonatkozó alapismereteket a
Nyugat — ha sokszor nem megfelelő kifejezésekkel is — éppen ezen száza
dokban szerezte, hála a magyar közvetítésnek. Magyarországról, amely tö
rök uralom alá jutott, a 17. században igen sok történeti összefoglalás kelet
kezett — ha ezek sokszor másolták is egymást, igen ritkán frissítették fel
adataikat —, valamint néhány útibeszámoló is született, amelyek sorában
érdemes megemlékezni Edward Brownéról, valamint Luigi Ferdinando
Marsigli hatalmas művéről. A 18. századtól kezdve megszaporodtak a ma
gyarokról szóló híradások, hála a nagyköveti és tudós jelentéseknek; ilye
nek voltak: Daniele Dolfm és Paolo Renier, vagy Thomas Salmon, Lazzaro
Spallanzani, később pedig Robert Townson, Domenico Sestini és Luigi
Forni.
Domenico Sestini apát útibeszámolója1 — igen széles műveltségű szer
ző volt és kiváló éremtudós — pontos adatai, ismeretlen és tudós jegyzetei
miatt kétségtelenül egyike a legjobbaknak. Nem mellőzhető Luigi Forni
modenai gróf útleírása sem,2 aki — épp ellenkezőleg — nem tűzött maga
elé tudományos célokat, hanem a Duna menti síkság szívét és a hiteles ma
gyar embert akarta megismerni. Sestini utazása 1780-ban történt, Fornié
1829-ben, azonban az a kép, amelyet a magyar népről festenek, nagyon ha
sonló, észre sem venni, hogy kettejüket mintegy fél évszázad választja el.
Nyilvánvaló, hogy a magyarok szokásai — akik hűséges őrzői voltak a ha
gyományoknak — nem nagyon változtak.
A két utazó kíváncsisága elsősorban a magyar földön élő különböző
népelemek nemzeti szokásainak nagy változatosságára irányult. Ez egy kü-

999
lönleges és bensőséges életfelfogás valődi kifejezése volt, amelyet aláhúzott
a magyarok saját múltjuk iránti szeretete, valamint a pompakedvelés iránti
méltóságteljes érzék, amely kitűnt a színek és az ékességek élénk alkalma
zásából, amely így együtt a nemzeti büszkeség tünete volt. Sestini szerint a
dobrai nők két vászonlapot hordtak elől és hátul szoknya gyanánt, fejüket
hosszú fátyollal fedték be, a mosonmagyaróváriak pedig fehér kendőbe bur
kolták fejüket.3 Forninak azért tetszett a „magyaros" öltözék, mert jobban
láthatóvá tette a testalkatot. Lenyűgözték őt a magyar hölgyek piciny és fe
kete csipkefőkötői, amelyekről a vállakra hullámzott egy arannyal áttört
széles fekete fátyol, meg a rövid ingujjak, amelyek tiszta csipkéből készül
tek, azután köntösük, kis kötényük, drágakövekkel ékesített övük és
gyöngysoraik. Ami a férfiakat illeti, ők többnyire igen élénkek voltak, ará
nyos termetűek, bajuszukat szépen gondozták, fekete szövetből készült szűk
zubbonyt hordtak, amelyet selyem zsinórok és gombok erősítettek össze —
ez az úgynevezett dolmány —, lábhoz tapadó nadrágjuk fekete szövetből
készült, hosszú, fél combig érő csizmát viseltek ezüst sarkantyúval, vörös
színű bőr és bársony kalapot (kalpag), bőrmellényt (mente), és a nyakukban
ezüstláncot. Forni megjegyezte azt is, hogy a magyar nemesek elég ritkán
mutatkoztak ilyen díszes öltözékben, inkább a párizsi és a bécsi divatot kö
vették.4 Tüntetőleg akkor fordítottak hátat a határon túli divatújdonságok
nak, hogy visszatérjenek a nemzeti viselethez, amikor Bécs németesítő poli
tikája fölébresztette bennük az önállóságra törekvő érzelmeket.
Minden utazó figyelmét fölkeltette a Magyarországon létező népfajok
rendkívüli mozaikja, amely annak hatására keletkezett, hogy az egymás
után következő századokban különböző nemzetek telepedtek itt le. Ezen
utazók azonban a 18. században, sőt azon is túl — engedvén a legelterjed
tebb véleményeknek — igen gyakran zavaros és helytelen megjegyzéseket
tettek e népekről, és csak igen ritkán látszott az, hogy tisztában vannak az
épp akkor születő finnugor nyelvtudomány eredményeivel. Kétségtelenül
Luigi Forni volt a legpontosabb Magyarország lakóinak eltérő eredetével
kapcsolatban. Hivatkozott a Duna-medence őslakóira, a szkítáktól a herulokig és a gepidákig, és aláhúzta, hogy az ősmagyarok, akik a 9. század vége
felé jöttek be Ázsiából, leigázták a szlávokat és az illíreket, akik között meg
kell különböztetni szokásaikra és nyelvükre nézve a szlovákokat, a ruszino
kat, a cseheket, a vendeket, a horvátokat, a szerbeket és még sok más né
pet. Az erre következő időkben folyamatosan letelepedtek más népek is Ma
gyarországon, akiket vagy bizonyos előjogok élvezete vonzott ide, vagy a
menedékkeresés. Mint például a reformáció idején, vagy pedig, akiket az
uralkodók hívtak be. Ily módon érkeztek meg ezen országba a kunok, a já
szok, a románok és így tovább. A cigányok és a zsidók is mindenfelé el
vannak terjedve.5 Ismeretes, hogy Mária Terézia volt az, aki benépesítette
Magyarországot különböző sváb eredetű népekkel, mert hiszen az ország
lakosságát megtizedelte a török háború.
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Noha Sestini is hivatkozott a magyarországi népek sokszínű keveréké
re, ő azonban elkövette azt a hibát, hogy kardoskodott a magyarok hun ere
dete mellett, valamint összekeverte a jászokat a kunokkal, akiket az ősma
gyarok leszármazottainak tartott. Ezen túl külön hivatkozást tett a cigányok
ra, akikről megjegyezte, hogy valószínűleg 1418-ban telepedtek le Magyar
országon.6 Feltételezhetőleg Sestini ezen utóbbi valószínű és érdekes meg
jegyzését valamely Budán megismert tudóstól merítette, akik között voltak
irodalmárok, tanárok és történészek.
Az utazók, amidőn megérkeztek Magyarországra, azt érezték, amint
igen élesen fogalmazza Forni, hogy olyan vendégfogadóban vannak, amely
tele van a legkülönbözőbb vendégekkel.7 Annak ellenére, hogy már több
század óta együtt éltek, ezen különböző népek viselkedésmódja, nyelvi kü
lönbözősége, szokásrendszere, vallása és mindennapi megjelenése a Pannon
medencét olyan földdé tette, amely valósággal páratlan Európában. Forni
elmondja, hogy a magyarok maguk szerették saját magukat néhány jellem
vonással meghatározni. Ilyen például az élénkség, szemben a szlávok nyu
galmával és a cigányok nyugtalanságával; a tüzes vérmérséklet, ellentétben
a szlovákok, de főleg a németek, románok és ruszinok hűvös temperamen
tumával; továbbá, hogy gyorsan elfeledkeznek az őket ért jogtalanságokról,
amely teljességgel elképzelhetetlen a németeknél, a szlovákoknál és különö
sen a románoknál; az, hogy milyen büszkén ülnek valamely szép ló hátán,
amely hasonlít többek között ahhoz, ahogy a németek tudnak parancsolni,
vagy hogy a cigányok hogyan hordják a piros nadrágot. Ezenkívül Forni
azt is kifejtette — midőn érzékeltette vonásonként a különbségeket e föld
más lakóihoz képest —, hogy a magyarok amikor be akarnak csapni
valakit, akkor feldicsérik, hogy inkább szeretnek huszárok lenni, mint
gyalogosok, vagy tüzérek, esküformulájukban Istent hívják segítségül, és a
veszekedéseikkor botokkal jól elagyabugyálják egymást. Mindenesetre a
magyarok azok, akik a leginkább megőrizték nemzeti karakterüket, és ők
hajlamosak a barátkozásra, az ország közepén laknak, míg az ország széle
felé lakók jobban megromlottak.8
Sestini szerint a magyarok nagy becsben tartották nyelvüket, amely bi
zonyos tekintetben a finnhez, a vogulhoz, a lapphoz és a permi nyelvjárá
sokhoz hasonlít, szókincse pedig igen gazdag indiai, tatár és óperzsa erede
tű szavakban, ezen kívül néhány héber szót is tartalmaz.9 Sestini nem csu
pán Sajnovics Jánosnak a magyar—lapp rokonságról írott művéből, vala
mint a magyar közvéleményben erről dúló vitából meríthetett ismereteket,10
hanem valószínűleg tudhatott arról a tételről is, amelyet Gyarmatin Sámuel
képviselt — tizennyolc évvel az apát magyarországi tartózkodása után — hí
res kiadványában, amely a magyar és a finn nyelv rokonságáról szól.11 Ta
lán azon „udvarias" professzorok között, akikkel utazónk Budán találko
zott, ott volt éppen Gyarmathi is. Sestini rögtön e rész után azt is hozzáfűz
te, hogy a magyarok többé nem használják saját betűiket, hanem az „itá-
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liaiakat": ily módon az úgynevezett erdélyi székely rovásírásra célzott,
amely fadarabokra vésett egyszerű jelekből áll, és hasonló a régi germán
népek rúnáihoz. Másrészről a magyaroknak tulajdonképpen nem volt betű
írásuk, csak amikor a latint kezdték használni. Ami a latin nyelvet illeti,
mind Sestini, mind Forni elismerik ugyan, hogy igen széleskörű használat
nak örvend, de cáfolják azt az Itália szerte elterjedt nézetet, hogy minden
társadalmi rétegbe tartozó magyar ismerné,12 noha tényleg Magyarország
hivatalos nyelve volt II. József reformjáig, aki a némettel szándékozta he
lyettesíteni. Sestini, miután megállapította a cigány nyelvről, hogy a román
és a magyar keveréke, követvén az elterjedt közvélekedést a cigányok
egyiptomi eredetéről, megismétli azt a téves nézetet, hogy sok egyiptomi
szót tartalmaz.13 Sestini, noha tud az erdélyi szász városok különböző nem
zetiségeiről, valamint Kecskemét katolikus és kálvinista lakóiról,14 mégsem
értette meg teljes mélységéig a magyarok alkalmazkodó képességének és tü
relmének a szellemét, amellyel a századok során az országba érkezett nép
elemekkel szemben viseltettek.
Miközben a vallási élettel kapcsolatban Sestini csupán jelzi, hogy mi
lyen sokfajta egyház van Magyarországon, Forni elidőzött az egyes babo
náknál és népi hiedelmeknél, amelyek visszavezethetők a régi sámánisztikus
animizmusra. Minden egyes falunak megvoltak a saját boszorkányai — ezt
állítja a modenai utazó mint szemtanú. Az nyilvánvaló, hogy semmilyen
formában nem üldözték őket, hiszen már véget értek ekkor azok a perek,
amelyeket a magyarság körében is rendeztek a 16. századtól egészen a 18.
század második felének első éveiig. Forni ismertet egy régi módszert a bo
szorkányok fölismerésére: a gyanúsított banyákat vízbe kellett meríteni, s
ha elmerültek, akkor bűnösöknek tartották és megbotozták őket. Nézete
szerint még nem enyészett el teljesen a vámpíroktól való félelem: ezek olya
nok voltak, akik feljártak sírjukból, hogy kiszívják a gyermekek vérét. Ugy
lehetett tőlük megszabadulni, hogy kiföldelték őket, darabokra vagdosták,
és egy lósörénnyel összekötött zsákba zárva újra eltemették.15 Forni való
színűleg már ismerte mindazt, amit Nyugaton olvastak a magyar vámpíriz
musról a 17. század végén és a 18. század első évtizedeiben eléggé elterjedt
újságok cikkeiből, ilyen volt a Mercure Galant vagy a Glaneur Hollandois,
avagy pedig olyan tudós munkákból, mint a francia Calmet vagy az olasz
Davanzati művei.16 Annak ellenére, hogy olyan kulturális környezetben él
tek, amely érdeklődött a mágia jelensége iránt, és amely éppen a szörnyű
boszorkányüldöző perek visszhangjának hatására alakult ki, sem Forni sem
Calmet, sem Davanzati nem értették meg, mint ahogyan mások sem, hogy a
magyar vámpírizmus a sámánizmus alkotórésze volt, amelynek csupán kül
ső jegyeit írták le. Forni utalt arra, hogy a vámpír kiásott testét négyfelé
vágták, mielőtt újra és végleg eltemették volna. Azonban nem tudta értel
mezni az úgynevezett „második temetés" elméletét sem, gyakorlatát sem,
amely pedig ismert a szláv, finnugor, és észak-amerikai indián területen,17
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és amely csak akkor valósult meg, hogyha az újra kiásott földi maradvá
nyok már felismerhetetlenné váltak, akár a természetes bomlás, akár a szán
dékos, vagy célzatos elégetés vagy megcsonkítás révén. A felnégyelés —
kapcsolatban a sámán beavatásával — azt biztosította, hogy a holttest felbo
molj ék és azután sokkal erőteljesebb formában éledjen újjá, hiszen ez volt
az egyed és a nemzetség fennmaradásának biztosítéka. Finnugor területen a
vámpír nem olyan kísértet volt, mint Nyugaton, hanem egy romlásnak nem
indult hulla, amely így nem is születhetett újjá, és a lét természetes áramlá
sának akadálya volt. A jótevő sámán ellenében a vámpír zavart keltő elem
volt, amely hasonlítható a „történeti" boszorkányokhoz, amelyek elveszít
vén eredeti kétértelműségüket, csupán ártó és vérszopó lényekké változtak.
A keleti vámpír sámáni vonásait18 megerősítik Forni azon utalásai is, ame
lyekben szót ejt arról, hogy az általa vázolt újratemetésnél lovat is használ
tak. A ló társítható a dobhoz, amelyet Szibériában egyenesen úgy hívnak,
hogy „a sámán lova",19 azaz olyan eszköze, amelyet az eksztázisban hasz
nál, hogy elérjen a földön túli birodalomba.
Forni igen pontosan kiemelte ezután a magyar babonák közül azt az
eléggé meggyökeresedettet, amely szerint a két foggal született fiúgyerme
keket a végzet arra szánta, hogy varázslókká legyenek.20
A modenai utazó megemlíti azokat a népszokásokat is, amelyek a ko
ronával kapcsolatos ünnepségeken, május havának elején, újévkor, szüret
kor és halászatkor divatoznak. Azután említést tesz azokról az esküvői szer
tartásokról, amelyek népek szerint különböznek, de általában két-három na
pig is eltartottak lakomázás, zene és tánc közepette. Hozzáfűzte még azt is,
hogy csupán a kevésbé művelt személyek jajveszékeltek fennhangon a teme
tések alkalmából, és hogy a citromot és a rozmaringot tartották gyászjelké
peknek.21
Sestini kimerítő információkkal szolgált a Magyarországon való utazás
módjairól is, megjelölvén az egy-egy távolság megtételéhez szükséges idő
ket is. Véleménye szerint a postakocsik eléggé kényelmesek és nem kerül
nek sokba, de lassúak, különösen az utak kétségbeejtő állapota miatt, ame
lyeket kevéssé gondoznak, ellentétben a hidakkal, amelyeket mindenütt
rendben tartanak. Delizsáncon lehet utazni éjjel és nappal, de többe kerül.
Aki nem akart megázni, az az úgynevezett „land-kutsche"-t használta, ezen
nagy, felül fedett kocsikat, amelyekben tíz utasnak volt ülőhelye és külön
hely az útipoggyász számára; Townson szerint a „kotsi" vagy „kutsche" a
kis „Kittsee" (Kócs) falu lakóinak találmánya volt.22
Forni is visszhangozza a közlekedési utak szánalmas állapotát, és ezzel
kapcsolatban megemlíti azt a közmondást, hogy ha valaki valakinek rosszat
akar, küldje csak el, hogy körbejárja Magyarországot. Különösen az ország
nyugati felén voltak azért jó utak is a főbb városok között, de az ország
belsejében az utak már sokkal gondozatlanabbak voltak, a nagy Alföldön
pedig teljességgel hiányoztak. Télen, amikor meg sem lehetett különböztet-

1003
ni az utakat az árkoktól, fönnállt a nyaktörés veszélye. A kevésbé látogatott
vidékek postamestereinek nem állottak rendelkezésére lovak az utasok szál
lítására, s ezért az úgynevezett „Vorschpann"-hoz kellett folyamodni, ehhez
a kényelmetlen és veszélyes „szállításmódhoz, amelyet a paraszt vagy a
megye kezelt", azaz egy négy ló által vont kocsihoz, ha egyáltalán volt
ennyi is.23 Sestini volt az, aki megjegyezte — világosan visszautalva Townsonra —, hogy a hatóságok kötelezték a falusi bírákat arra, hogy lovakat ál
lítsanak az utasoknak, de a katonákat előjog illette meg.24
Ami a vendégfogadókat illeti, Sestini szemében néhány kivételtől elte
kintve nyomorúságosnak tűntek, még Szeged legjobb fogadója, a Sas is elég
piszkos volt. Forninak is ugyanez volt a véleménye. Sajnos, a szálláshelye
ket olyan fogadósok működtették, akiket a tulajdonosok rosszul fizettek,
noha mégis nekik engedték át a kiterjedt birtokaikon termett borok eladásá
nak kizárólagos jogát.25
A városok közül Sestininek nem tetszett Kecskemét, tetszett viszont
Félegyháza és Óvár (Mosón mellett), melyeket szép épületek ékesítettek és
Pest, amelyet megkülönböztetnek kényelmes házai és tágas kertjei. Budát a
lánccal összekötött bárkákra helyezett hídon érte el, de csalódást okozott
neki is, mint már előbb Thomas Salmonnak, a török fürdők siralmas állapo
ta.26
Forni itt meglátogatta a „komoly és fenséges" Budát, az „állandó moz
gásban lévő" Pestet, e két központot, amely ott szerepel a kevés kivilágított
hely között, és más nagy mezővárosokat, mint Kecskemét, Vásárhely és
Eger, amelyben följegyezte azt a nagy különbséget, amely az úri kastélyok
és a parasztok szegényes házai között található. Az előbbiekben voltak sza
lonok, fegyvertermek, az ősök arcképei, könyvtárak, játékszobák (ez az ősi
szenvedély a magyaroknál tönkretett sok családot), üvegházak, kertek, va
daskertek és halastavak; a vadászat és a halászat, „e két vidám elfoglaltság"
mutatja a magyarok eredeti nomád természetét; míg a parasztok házai nyo
morúságosak voltak, és gyakran csupán pelyvával kevert földből és fából
épültek. Mindenesetre a magyarok, akármely társadalmi rétegből származ
tak is, Fornival nagyon barátságosak voltak,27 a maguk hagyományainak
megfelelően. Nem szabad csodálkoznunk azon, hogy az olaszok vendégsze
retetét sokkal alábbvalónak ítélték; száz évvel később Pármában Pulszky
Ferencnek volt alkalma ezt, sajnos, tapasztalni.28
Sestini igazolhatta, hogy a magyar művelődési élet, amely részben el
sorvadt a török uralom alatt, újra kezdett erőre kapni. Betért a budai egye
tem múzeumába, könyvtárába és természetrajzi gyűjteményébe, és olyan tu
dósokkal találkozott, mint Pray apát, aki felfedezte a híres Halotti Beszédet
és műveket írt a magyarok évkönyveiről, vagy mint Horányi Elek, aki tör
téneti művek szerzője volt.29 Forni megértette, hogy Magyarországnak a ja
vulás ellenére is még néhány évtizedre van szüksége, hogy elérje az európai
Nyugat műveltségi szintjét. A magyar nyelv mint nemzeti nyelv kérdése is
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éppen ezekben az években haladt a megoldás felé. Mindenesetre ekkor már
nem hiányoztak Magyarországon kiemelkedő költők és írók, és kellő szintre
ért az iskolai oktatás is.30
Magyarország mindkét utazót megragadta földjének rendkívüli termé
kenységével, halban gazdag folyóival, és nagyszerű legelőivel, amelyek le
hetővé tették az állattenyésztést, köztük a sebes lovakét is. Sestini különö
sen a tokaji bor dicséretét zengi, Forni pedig leírja a mezőhegyesi és bábol
nai nagy méneseket, amelyeket 1858-ban egy pármai állatorvos, Pietro
Delprato is meglátogatott, amint ez megtudható kéziratából.31
Noha a természet megajándékozta minden gazdagsággal, Magyaror
szágnak mégsem volt eléggé fejlett kereskedelme, és még kevésbé ipara. A
külkereskedelem az állatkivitelre korlátozódott, a belkereskedelem pedig
évente a pesti vásáron zajlott, ahogyan Sestini említi, vagy pedig a debrece
ni baromvásárokon, vagy a győri lóvásárokon, amelyekre Forni hivatkozik.
A szövőipar virágzott; igen jó termelés volt, Sestini szerint a Pest környé
kén gyártott fekete vásznat egész Magyarországon árulták. Forni szemében
különösen figyelemre méltónak tűnt a juhtenyésztés. Véleménye szerint a
sóbányák és az ércbányák — köztük az arany- és ezüstbányák — sok mun
kát adtak, de a lakosok kevéssé vállalkozó természete — viszonyítva a gö
rögökhöz és az örményekhez —, amely lomhaság éppen hogy „a föld túl
zott termékenységének" volt köszönhető, amint megjegyezte Salmon — va
lamint az a körülmény, hogy a Porta uralkodott a Duna torkolatvidékén,
végül is a magyar gazdaságot az elmaradottság állapotában tartották.32 De
az ő véleménye szerint is a magyaroknak — noha nem a legfejlettebb orszá
gok egyikében laktak —, hála velük született, atyáiktól örökölt tulajdonsá
gaiknak, nem kellett semmit sem tanulniuk a többi európaitól. Mindent
összevéve, miután felülkerekedtek a számukra kedvezőtlen történeti és poli
tikai eseményeken, éppen kezdtek fölébredni az aléltság állapotából.
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CSERNUS SÁNDOR (Szeged)

A XV. századi francia útleírások Magyarország-képe

A francia nyelven kifejlődő történeti irodalom igen jelentős hányada
kötődik, mégpedig a kezdetektől fogva az utazás, különösen pedig a tenge
rentúli utazás (a „voyage d'outre-mer"), illetve a „szent zarándoklat"
(„Saint-pélérinage"), azaz a keresztes hadjáratok gondolatköréhez.1
Ismeretes, hogy a hazánkról született korai latin nyelvű leírások —
többek között Otto von Freisingen, Szt. Liethbert, valamint az Odo de Diogilo által reánk hagyott részekre gondolunk — szintén zarándoklat, vagy
éppen a hazánkon átvonuló keresztes hadjárat melléktermékei.2
A francia nyelvű historiográfia szintén ehhez az élményanyaghoz kötő
dik: az első két, francia nyelven papírra vetett történeti mű — Geoffroy de
Villehardouin és Robert de Clari munkái — a negyedik kereszteshadjárat
meglehetősen ellentmondásos élményanyagából táplálkozik.3 Köztudott,
hogy a Magyar Királyság jóval kisebb mértékben ugyan, de hasonlóképpen
„áldozata" volt ennek a keresztes vállalkozásnak, mint Bizánc, hiszen a Je
ruzsálem felszabadítását maga elé tűző keresztes haderő első jelentős táma
dása az Imre király (1196—1204) birtokában lévő Zára elfoglalására irá
nyult.4
A XIII—XIV. századból származó irodalmi termékekben már számos
utalást találunk az ország, vagy királya nevének említésére a francia nyelvű
szövegekben. Ezek az említések mind gyakrabban kötődnek konkrét politi
kai, egyházpolitikai, illetve dinasztikus törekvésekhez, az erőteljesebben
irodalmi szövegekben többnyire bizonyos egzotikum kifejezésére szolgál
nak, de az sem kizárt, hogy éppen a rím kedvéért kerüljenek oda.5
A ránk maradt szövegekből kirajzolódó kép Magyarországot fokozato
san egy távoli, nagy keresztény királyságként mutatja be, melynek fontossá
ga — különösen a dinasztikus kapcsolatok elmélyülésével, főként pedig az
Anjou-dinasztia hatalomra kerülésével — egyre növekszik, ami jól érzékel
hető a középkori francia krónikairodalom egyik csúcsteljesítményeként szá
mon tartott Froissart-féle krónikán is.6
Az események tárgyalása során ugyanakkor rendre visszatér egy, az
adott viszonyok mellett teljesen reálisnak tekinthető távolságérzés a Ma
gyarországgal kapcsolatos információk esetében.7 Két jellemző példát is
idézhetünk erre a jelenségre. Az egyik Orléans-i Lajosnak, V. Károly fiá
nak magyar házasságával kapcsolatos terveit írja le, s megemlíti — igaz,
hogy a házasság meghiúsulása kapcsán —, hogy Lajos herceg valójában
nem szívesen vállalkozott arra, hogy az Anjou Máriával kötendő házassága
révén Magyarországra jusson, mert „azt mondták, hogy csak örülhet Valois
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grófja, hogy elorozták asszonyát, mert Magyarország túl messze van ahhoz,
hogy Franciaországnak bármiben is segítségére lehessen, vagy helyzetét
erősítse. . ."8
Hasonló érveléssel már korábban is találkozunk Froissartnál, méghoz
zá annak a tervnek a leírásakor, mely a százéves háború során tömegesen
megjelenő kóborló szabadcsapatok („brigand"-ok) Magyarországra történő
áttelepítését szorgalmazta. Teljesen ésszerű módon felvetődött ugyanis,
hogy a Francia Királyságban jelentős pusztítást okozó csapatokat a török el
leni küzdelemben használják föl, s ezzel a portyázok hadi vállalkozásainak
az egész nyugati kereszténységet védő jelleget biztosítsanak. A később majd
Bertrand Duguesclin [13157—1380, Franciaország „connétable"-ja 1370től) parancsnoksága alatt sikert sikerre halmozó szabadcsapatok vezérei
azzal a magyarázattal tértek ki a nem minden hátsó gondolatot nélkülöző
megtiszteltetés elől, hogy nem akarnak olyan távoli országba menni. „Azt
felelték — írja Froissart —, nem mennek olyan messzire harcolni; néhány
társuk ugyanis már jól ismeri Magyarországot, márpedig ezek azt mondják,
hogy az az ország igen-igen nagy szorultságban van. Soha nem keveredné
nek ki a harcokból, rút halállal halnának mind. Ez úgy elrettentette őket,
hogy nem akarózott odamenniük. " 9
A fentiekkel összefüggésben, ha a francia nyelvű krónikairodalom Ma
gyarországra vonatkozó részeit áttekintjük a XIV. sz. végéig, az alábbi
főbb megállapításokat tehetjük:
Nyilvánvaló, hogy a francia királyi hatalom fejlődését és kibontakozá
sát szorosan követő s azt elősegíteni kívánó történetírás — nem kis mérték
ben a Franciaországból származó dinasztiák expanziójának hatására — egy
re erőteljesebben érdeklődik a nemzetközi kérdések iránt. A francia nyelvű
krónikairodalomnak a XIII. századra egymástól jól elkülöníthető két világos
vonulata alakult ki: az egyik irány a latin nyelvű krónikák egy részének —
pl. a St. Denis-ben írott „alapkrónikának" a francia fordítását jelenti („Les
Grandes Chroniques de France"), a másik rész eleve franciául íródott, s
noha a latin nyelvű modellektől kezdetben nem teljesen, és csak bizonyos
egyenetlenségekkel szabadult meg, egyre szélesebb közönségnek szólva,
mind érdekesebb ismeretanyagot közölt.
Ismeretes, hogy a XII—XIII. századi magyar—francia kapcsolatokra az
igen erőteljes közeledés volt a jellemző. Mint említettük, a francia nyelvű
történeti irodalom születése ugyanerre az időszakra, tehát a szorosabbá váló
kapcsolatok, a francia területekről érkező kulturális értékek közép-európai
elterjedésének időszakára tehető. Talán ez a magyarázata annak, hogy a
francia nyelvű anyagban az érdeklődés és a tisztelet dominál, s mindenkép
pen figyelemre méltó, hogy a korábbi, latin nyelvű anyagban meglévő, a
kalandozások korából származó negatív képnek nyomát sem találjuk.
Ha a XII—XIII. század a felfedezés, az ismerkedés időszaka, akkor a
XIV. század a fokozódó emancipációé. Láthattuk, hogy Froissart krónikája-
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nak a „magyarországi ügyek" már természetes és szerves részét jelentették:
a magyar király, a magyar trón elhelyeződik a nemzetközi „sakktáblán".
Mivel azonban, a francia és angol krónikaírás szempontjából teljesen érthe
tő módon, a bemutatott események központja a százéves háború frontvona
lára helyeződik át, a magyar ügyek jelen vannak — sőt, immár mind egyér
telműbben egy másik, kelet—nyugati frontvonal mentén helyezkednek el —,
de tárgyalásuknál a reális távolságérzés megmarad.
Ez azonban csak az egyik összetevője a gondolkodásnak, hiszen tud
juk, hogy a XIV. század egyben az olyan nagyratörő dinasztikus kísérletek
kora is, melyek makacsul összekötni igyekeznek közép-európai és nyugat
európai, illetve közép-európai és dél-európai egységeket, s ez tömegek
mozgásával járt együtt.10
Az utazás a korabeli ember természetes tevékenységévé vált, s a nyu
gati kereszténység több szempontból Kelet bűvöletében élt. Feltétlenül utal
nunk kell arra is, hogy az utazás fogalma a középkori ember számára
olyan, többjelentésű fogalom, melynek alapvetően vallásos (térítés,
zarándoklat), katonai (a Szentföld felszabadítását célzó hadi vállalkozások),
illetve kereskedelmi-politikai célzatúak voltak (mint a leghíresebbként
számon tartott Marco Polo-féle utazás, mely francia nyelven foglaltatott
írásba). Természetesen igen gyakran találkozhatunk a fenti motívumok
keverékével is. Fokozatosan kialakult az útiélményeket tükröző, vagy
azokra alapuló földrajzi irodalom, mely igen erősen kötődött a XIII.
századdal induló ferences és domonkos terjeszkedéshez. Ez az irodalom a
XIV. század végén új lendületet kapott, a XV. század elejére pedig egyre
változatosabb irányokban mozgott.11
Az európai kereszténység keleti végei iránti érdeklődésben nagy szere
pet játszott, hogy az ismert európai országok között kialakult ellentétek, a
százéves háború frontvonala mellett, egyre erőteljesebben rajzolódott ki a
már említett keresztény—muzulmán frontvonal, sőt, bizonyos eretnek moz
galmak erőteljesebb megjelenése Európa keleti felében (elsősorban a huszita
mozgalom) ugyancsak erre a területre irányították az érdeklődést. Ily mó
don a török birodalom és az eretnekség fenyegető veszélye ismételten elő
térbe helyezte a keresztény összefogás szükségességét, s annak klasszikus
megvalósulási formájához nyúltak vissza, a keresztes hadjáratok gondolatá
hoz.12
Hozzá kell tennünk továbbá, hogy a földrajzi ismeretek horizontja és a
gondolkodásmód egyaránt változóban volt a XIV. század végén. A század
forduló környékén megvalósult utazások (és leírásaik) vagy a minden alka
lommal döntőnek érzett nagy vállalkozás minél jobb előkészítését szolgál
ták, és többé kevésbé bevallott céljuk volt az ellenség kémlelése, a távoli
körülmények, szövetségkötési lehetőségek feltérképezése és megismerése,
vagy a már megindított katonai vállalkozásokból származó élményanyag le
írásával és átadásával gazdagították az európai kereszténység „információs
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bázisát". Az utazások, és a belőlük fakadó leírások száma mindenesetre a
századfordulótól kezdve erőteljesen növekedett, mind több leírás maradt
ránk vagy krónikába illesztve, vagy önálló útleírásként, vagy éppen emlék
iratok formájában — köztük természetesen szép számmal akadnak francia
nyelvű leírások is.13 A „mémoires"-típusú művek közül a legismertebbek
közé tartoznak Boucicaut „maréchal" Emlékiratai: a nikápolyi ütközetben
részt vevő s vitézül harcoló francia nemesúr későtíb bejárta egy esetleges
újabb keresztes hadjárat kis-ázsiai célpontjait. Művében a Magyarországra
vonatkozó megjegyzések döntően a nikápolyi vállalkozáshoz kötődnek, s
alapvetően politikai, illetve katonai jellegűek.14 Az alábbiakban azokat a
francia nyelvű műveket vizsgáljuk meg, amelyek a XV. század folyamán
születtek és valamilyen utazásélmény hatására kerültek az országot leíró
munkák sorába: Jehan de Wavrin, Ghilbert de Lannoy, Bertrandon De La
Brocquiére és Gilles le Bouvier leírásának bemutatása annál célszerűbbnek
látszik, mivel — az egy B. De La Brocquiére kivételével — nem tartoznak
a legismertebbek közé.
Jehan de Wavrin, a burgundi udvar egyik történetírója, unokaöccsé
nek, Waleran de Wavrinnek az élményeit írja le. Az ifjabb Wavrin, aki a
várnai csatához fölvonuló keresztesek tengeri támogatására küldött (egyéb
ként késve érkező) burgund hajóhad kapitánya volt, 1445 folyamán töltött
el hoszszabb időt az Al-Dunán és a Fekete-tenger partjai közelében, tehát a
keresztény—muzulmán frontvonalon. A mintegy 110 oldalnyi önálló beszá
moló megismerését nehezítette az a tény, hogy a krónikás, Jehan de Wav
rin, unokaöccse élményszerű elbeszélését a saját, Anglia történetéről írott
munkájába építette be.15
Wavrin kitűnően ismeri a vállalkozást megelőző politikai viszonyokat,
és meglepően részletes információkkal szolgál a déli védővonalon zajló egy
re erőteljesebb harcokról. Az ő leírásában találjuk meg — többek között —
Hunyadi János alakjának, történelmi szerepének legrészletesebb francia be
mutatását.16 Az Al-Dunán folyó harcok, a burgund csapat tengeri-folyami
hajózás során szerzett tapasztalatai, színes csataleírások és politikai bonyo
dalmak követik egymást Wavrin krónikájában. A burgund csapatok tapasz
talatai alapján Közép-Európa török elleni védelmének súlya a „. . .magya
rokon és a vallachokon nyugszik . . . a magyarok és a vallachok ha össze
fognak, félelmetesen erősek, s a csatában igen kemények. . ." — írja.17 A
védelmi súlypont Magyarországon és Erdélyen van (mely utóbbit a Vallachia és Magyarország között elterülő országnak tud, s Hunyadi szárma
zási helyeként jelöli meg). Ez a geopolitikai konstelláció egészül ki Len
gyelországgal Ulászló magyar királlyá választását követően. A műben
mindvégig jelen van a török elleni keresztény összefogás kérdése, a hang
súly azonban a pápai udvar és a burgund herceg elhivatottságára és igyeke
zetére helyeződik. Meglepőnek tűnhet, de a burgundi udvarból nézve érthe
tő, hogy a kereszténység törökellenes összefogását feltételező európai poli-
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tikában sem a francia királynak, sem a német—romai császárnak nem szánt
komoly szerepet.18
A Magyarországgal kapcsolatos útiélmények egy másik része nem
„melléktermék", s olyan, konkrét utazáshoz kötődik, melynek célja nem za
rándoklat, nem hadi vállalkozás, hanem a meglátogatott országok leírása és
bemutatása. A primer útleírások, illetve országleírások közül három mű
foglalkozik Magyarországgal is.
Ghilbert de Lannoy (1385—1462), a burgundi udvar kitűnő diplomatá
ja 1421-ben indult kétéves katonai-politikai megfontolásokat sem figyelmen
kívül hagyó felfedezésre: útja során bejárta a különböző európai fejedelmi
udvarokat, s meglátogatta a kereszténység határvidékét a Balti-tengertől
Egyiptomig.19
Hasonló céllal indult útnak Bertrandon De La Brocquiére, aki a Szent
földre vezető felderítő-kémlelő zarándoklat során 1432—33-ban ejtette útba
Magyarországot. Útját alaposan megtervezte, a Szentföldre utazáshoz a ten
geri közlekedést, visszafelé pedig a szárazföldi utat választotta. Ez is ma
gyarázza, hogy a hazánkkal kapcsolatos későbbi megjegyzéseit, összehason
lításait rendre a törököknél szerzett tapasztalataihoz viszonyítja. De La
Brocquiére műve a legismertebb XV. századi útleírások közé tartozik és az
egyik legértékesebb forrása a közép-európai és a balkáni népek történe
tének.20
Gilles Le Bouvier („akit Berry heroldjának" neveztek; 1386—1454?)
művét az első, francia nyelven született leíró földrajzi alkotásként tartják
számon. Úti élményeit 1445-ben foglalta össze és vetette papírra, Az orszá
gok leírása — címen.21
Jellemző, hogy mindhárman világi emberek voltak, s hogy határozott
és egyértelmű megbízatást teljesítve utazták be az akkor ismert világ külön
böző részeit. Műveik ékes bizonyítékot szolgáltatnak a kapcsolatok, a dip
lomáciai-katonai kísérletek dinamikus aktivizálódásának minden területen
jelentkező folyamatához. Érdemes megjegyezni azt is, hogy közülük csupán
De La Brocquiére az „egyműves" szerző, mind De Lannoy, mind pedig Le
Bouvier egyéb, kiterjedt írói tevékenységet is folytatott: De Lannoy
L'instruction d'un jeune prince címen írt nevelő célzatú, moralizáló mű
vet,22 Le Bouvier pedig megírta VII. Károly francia király krónikáját (az
1402—1455 közötti időre), valamint Normandia visszafoglalásának történe
tét is. E munkásságát egészítette ki //. Richárd története (1440), s mivel a
heraldika szakértőjének is számított, Armorial címen írt heraldikai munkát
(1454—1458), mely a francia nemesség címerein kívül az utazásai során
megismert címerek leírását is tartalmazza.23
Figyelemreméltó különbségek mutatkoznak szerzőink pártállása tekin
tetében, ami a korabeli Franciaország megosztottságát figyelembe véve nem
elhanyagolható, de nem is meglepő tényező.24
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Ghilbert De Lannoy 1421-ben a „béke hírével" járta be a keresztény
világot, s mandátumát mind a francia, mind pedig az angol királyi udvartól,
valamint a burgundi hercegtől származónak érezhette, noha ő maga kifeje
zetten burgundi szolgálatban állónak számított, költségeit a burgundi udvar
fedezte, bár visszatérésekor — a hercegen kívül — az angol és a francia ki
rálynak egyaránt jelentést tett.25
De Lannoy két évig volt úton, ezalatt bejárta a porosz területeket, Len
gyelországot, Litvániát, Oroszországot, Havasalföldet, Moldvát, Tatárföl
det, érintette Magyarországot, majd a Földközi-tenger szigetein, Egyipto
mon, Judeán, Rhodoszon, Velencén s Németországon keresztül tért haza.
Leírása néha egyenetlen, de helyenként meglehetősen részletes és színes.
Magyarországról többféle közvetett és közvetlen információt szolgáltat, no
ha ezek a részek sajnos korántsem olyan részletesek és színesek, mint a töb
bi országra vonatkozó leírásai.26 Az adott és kapott ajándékokról pontos lis
tát készített, mindig gondosan feljegyezte, hogy ki kivel állt éppen háború
ságban: több ízben említi a „lengyel király török szövetségben" vívott há
borúját a magyar király ellen.27 Beszámol arról, hogy a babilóniai szultán
serege keresztény rabszolgákból állt — bolgárokat, magyarokat, szlovéne
ket, vallahokat s oroszokat említ a tatárok és törökök mellett, és nem mu
lasztja el bemutatni különleges státuszukat.28 A burgund diplomata konkrét
magyarországi útjára — mivel az első alkalommal Északról és Keletről ke
rülte meg az országot — csak 1428-ban került sor. Ezúttal viszont határo
zott megbízatással érkezett: a husziták elleni háborúban való együttműkö
désre tett ura, Fülöp herceg nevében javaslatot Zsigmondnak. A magyaror
szági útjáról pontos útvonalleírást ad: az országon belül a Brück—Pozsony
(Altenburg)—Buda, immár „klasszikusnak" számító útvonalat követte, s
mindenhol gondosan leírja, hogy az adott város erődített-e vagy sem. A
„török elleni háborúból éppen visszatérő" Zsigmond a burgund diplomatát
kitüntető figyelemmel fogadta, aki „követségének teljesítése után" az oszt
rák herceghez indult Bécsbe, további megbeszélések céljából.29
Kétségtelen, hogy G. De Lannoy-t a burgund fejedelmi szándék és
saját rátermettsége a kor egyik legtöbbet utazó diplomatájává tette: beutazta
az egész keresztény világot — s mint láttuk —, Kis-Ázsia egy részét, a ke
resztény és nem keresztény világ frontvonalait járta nagy előszeretettel.
Megjegyzései, minden kétséget kizáróan, ezekről a részekről a legérdeke
sebbek. Ezekhez viszonyítva a Magyarországra vonatkozó adatok meglehe
tősen szerények, megállapításai lakonikusak, kimértek és objektívek. Diplo
máciai misszióinak tartalmát mindig csak nagy vonalakban ismerhetjük
meg: a „titkos küldetésre" vonatkozó mandátum kötelez. . . A rövid, érin
tőleges megjegyzésekből is kitűnik azonban, hogy számára Magyarország a
keresztény világ szerves része, mely természetes háborúban áll a husziták
kal, s amely magától értetődően harcol a török ellen, s a szomszédaival
való konfliktusában sincs semmi szokatlan. Ugyanakkor — nyilván a fen-
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tiekkel való összefüggésben — az általa több ízben említett magyarellenes
lengyel—török szövetség gondolata nem kap semmiféle kommentárt.30
Bertrandon De La Brocquiére már teljesen új nemzetközi helyzetben
utazik: a burgund herceg érdeklődése a mediterrán politika kialakítása,
valamint a birodalmi törekvések miatt ismét erőteljesebben fordul Kelet irá
nyába, míg a százéves háborúban a troyes-i béke relatíve nyugodt, de fe
szültségterhes időszakát ismét az egyre erősödő szembenállás periódusa
kezdte felváltani. A keleti politika dinamizálása a burgundi herceg számára
a keresztes hadjárat gondolatának felújítása volt, s ennek szellemében ké
szült hadi vállalkozásokra mind a hitetlenek (törökök), mind pedig az eret
nekek (husziták) ellen.31
De La Brocquiére műve meglehetősen szenvtelen, tárgyilagos hangú,
érzelmektől mentes leírást ad, nyoma sincs benne a korabeli törökellenes
retorikának. Mindez azonban nem akadályozza meg abban, hogy a török
hatalom növekedésének, előrenyomulásának még áttételesen is nyomasztó
bemutatását kapjuk: így például rendszeresen, mintegy mellékesen, kitér az
útja során tapasztalt háborús pusztításokra, a lerombolt várak, erődítmé
nyek, városok tömegére.32
A jószemű francia utazót Magyarország is lenyűgözi, érdeklődéssel
tölti el: szól a kereskedelemről, a termőföldekről, a szőlőtermesztésről, a
halászatról, a sókitermelésről, az erdélyi aranybányákról, a sajátos magyar
szekerekről, a magyarok szokásairól, a vásárokról. Útvonala a következő
volt: Belgrád—Pancsova—Becskerek—Becse—Szeged—Kecskemét—PestBuda. Neki köszönhetjük, többek között Szeged érdekes és színes leírását,
amiből még azt is megtudjuk, hogy ott az általa látott istentisztelet „egy
kissé magyarosra" sikerült, s püspök „tág lelkiismeretű" ember volt.33
Megállapítja, hogy Budán mindenben (kereskedelem, igazságszolgálta
tás, ipar) a „németek uralkodnak", megemlíti a „sok franciául beszélő zsi
dó" jelenlétét, akiket Franciaországból űztek ki, valamint azt, hogy vannak
francia kézművesek Budán, ahol ő maga is francia szolgát fogad.34
Emlékeztetnünk kell ugyanakkor arra, hogy a magyarokra vonatkozó
megjegyzései meglehetősen hűvösek: kijelenti, hogy a „magyarok remeg
nek a töröktől", hogy a „szerbek megbízhatatlanok" — tulajdonképpen elis
merő szavakat, meglepő módon, csak a törökökről mond. A Garai Miklós
nádorral való találkozásáról is igen nagy tartózkodással ír: „azt mondták
nekem, hogy nemigen tartja meg adott szavát, és ígéreteiben nem lehet
szerfelett megbízni; ezt egyébként kisebb-nagyobb mértékben a többi ma
gyaroknak is szemére lobbantják: részemről megvallom — írja —, hogy a
látottak alapján és a hallottak után ítélve sokkal kevésbé bíznék a magyar
ban mint a törökben".35 Nem részletezi, hogy megállapításait mire alapoz
za. Mindazonáltal aligha állunk messze a valóságtól, ha föltételezzük, hogy
az adott időszakban nem túlságosan szívélyes magyar—burgundi viszony,
pontosabban Fülöp burgundi herceg és Zsigmond király Németalfölddel
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kapcsolatos ismert nézeteltérései valamelyest befolyásolhatták De La Brocquiére lovag értékítéletét.36
A szerző természetesen mindvégig szem előtt tartja az esetleges keresz
teshadjárat érdekeit és lehetőségeit. Feltűnő azonban, hogy — ellentétben a
korabeli katonai és politikai tervek többségével — a török elleni keresztes
hadjáratban csak francia, angol és német részvétellel számol, s nem csak
Magyarország marad ki a tervezett koalícióból, de abból általában is hiá
nyoznak a közép-európai népek. Egyedül arra számít csupán, hogy a török
seregben szolgáló keresztények (De Lannoy felfogása ezzel ellentétes volt)
„francia támadás esetén" átallnának a keresztény oldalra.37
De La Brocquiére Bécstől felfüggeszti beszámolójának írását, mond
ván, hogy „az attól nyugatra lévő országok nagyon is ismeretesek".38
Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a szövetségi rendszerre vonatkozó egyéb
tervekkel, a korabeli diplomáciai aktivitás Magyarországra vonatkozó tö
rekvéseivel a burgund utazó felfogása nincs teljesen összhangban.39
Gilles Le Bouvier műve mintegy 12 esztendővel később született,
ismét csak érzékelhetően más történelmi körülmények között, s talán az
sem mellékes, hogy VII. Károly francia király udvari embere a szerző, aki
szorosabb kapcsolatokat keres az ellenfelével, a burgundi herceggel
időnként feszült viszonyban lévő magyar királlyal.40
Le Bouvier számára is Magyarország, Lengyelország, valamint a bal
káni országok a Kis-Ázsiába vezető út természetes állomásai: Bolgárország
ról és Havasalföldről jegyzi meg, hogy „ezek az országok hol
keresztények, hol meg szaracénok, ama háborúk okán, amelyeket a
törökök, valamint a magyarok, a lengyelek és a felnémetek vívnak
egymással, mivel kettejük között találhatók. . .".41
Kiemeli, hogy „Ezek az országok állandó harcban állnak a törökkel, s
hol ők foglalnak el területeket tőle, hol meg a török vesz el országot tő
lük. . ,"42 Olvashatunk a leírásban Horvátországról és Dalmáciáról is, me
lyek „Magyarország végein terülnek el, s a magyar király királyuknak is
mondja magát".43
A Le Bouvier szövegében ránk maradt Magyarország-leírás a követke
ző: „Azután Magyarország következik, mely egy igen nagy királyság, telje
sen sík vidéken, kivéve Lengyelország felől, ahol hegyek vannak, s az em
berek e sík vidéken lévő utakon kocsikkal közlekednek. Ebben a királyság
ban 16 város van, s a legfőbb város közülük Buda, ahol a király tartózko
dik, s e város lábánál halad el a Duna folyó, mely Németország magas he
gyeiből ered egy Paso (Passau)-nak nevezett város közeléből. Ebben a ki
rályságban minden megterem és olcsó. Az emberek mind nagy szakállt hor
danak, s igen csúf emberek, s gyakran járnak zarándoklatra Rómába, töb
ben, mint a világ bármely más országából; s odavezető útjukon igen sok lo
vat adnak el Velence, Bologna és Toscana vidékén. Országuk gyakran áll
nagy háborúságban a szaracénokkal, kisméretű reflexíjaik és számszeríjaik
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vannak, melyekkel jól lőnek, jó lovaik vannak, kevés és könnyű fegyverze
tet viselnek, nagyon nem szívesen szállnak le lovukról a harchoz.
A mostani királyuk (V. László) Magyarország, Csehország, Horvátor
szág és Dalmácia királya, Ausztria hercege s Morva őrgróf és a Duna men
tén lévő Bécs városában tartózkodik, mely a németek legnagyobb váro
sa. . ,"44
Mint láttuk, Le Bouvier leírása meglehetősen kiegyensúlyozott, s kü
lön érdekességként jegyezhetjük meg, hogy minden aktuálpolitikai elfogult
ságtól mentesen foglalja össze azt az ismeretanyagot, amit egy műveltebb
átlagember Nyugat-Európában Magyarországról tudhat. Minden bizonnyal
befolyással volt a szövegre az a tény is, hogy művét Le Bouvier nem köz
vetlen élményeivel párhuzamosan, hanem bizonyos idő elteltével, „letisztul
tabb" állapotban írta.45 Magyarországról azonban több alkalommal ír VII.
Károly krónikájában is.46
A fenti részlettel ki is merülnek a kortárs irodalomnak azok a fejezetei,
melyek közvetlen útiélményhez kötődve beszélnek Magyarországról. Szól
nunk kell azonban még két jelenségről, melyekkel ez az irodalom szoros
összefüggésben van.
Mindenekelőtt tapasztalhatjuk, hogy a nyugat-európai fejedelmi udva
rokban, különösen pedig a burgundi udvarban jelentkező „információéh
ség" a „keleti végeken" történő dolgokkal összefüggésben, az ismeretie
nebi európai országok iránt, vagy éppen a „mesés Kelet" országai irányá
ban, a kereslet kielégítésének többféle formáját alakította ki.
Voltak a konkrét út és országleírások, melyekből fentebb idéztünk né
hányat. Az igény azonban olyan nagy volt, hogy bekövetkezett — már a
XIV. századtól kezdődően — a korábbi, többé-kevésbé ismert, de igazán
széles közönség elé soha nem kerülő latin nyelvű művek fordításának idő
szaka.47
A burgundi udvarban különösen intenzív fordítói tevékenység folyt,
mely éppen úgy a nagyratörő hercegi terveket szolgálta, mint az egyre is
métlődő, újabb utazásokra adott megbízatás. Az ismertebb, és a Magyaror
szág déli részeiről is információkat adó útleírások közül meg kell említe
nünk a sokáig (még Szamotánál is) Burchardt-nak tulajdonított, valójában
azonban Guillaume Adam által írott munkát, melynek címe Directorium ad
passagium faciendum. Több fordítása készült, minden jelentősebb udvarban
ismerték. Megjegyezzük azt is, hogy a burgund hercegi udvar szisztemati
kusan gyűjtött és külön rovaton („Outre-mer") raktározott minden Kelettel
kapcsolatos művet.48
A fenti csoportba tartozó gyűjtőkör harmadik elemét a képzeletbeli uta
zásokat leíró irodalom alkotta. Érdekes, és meglehetősen nagyhatású műve
ket hozott létre ez az irodalom, mely a valós tényeket alaposan keverte a
fikcióval, s minden esetben valóban megtörtént eseményként tálalta az ese
ményeket. Ez utóbbi produkciónak iskolapéldája a lille-i Mandéville műve,
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mely olyan hihetőnek tűnt, hogy egészen a XX. század elejéig a modern
kor kutatóit is megtévesztette.49
Ugyanebbe a sorba illeszkedik és ugyancsak a fokozott érdeklődés ki
elégítését szolgálta az a törekvés, mely a korábbi, versben született történeti
tárgyú, vagy utazáshoz kapcsolódó irodalmi alkotások prózába való átírását
tűzte ki célul: a népnyelven írt mű szélesebb olvasóközönséghez jutott el, a
prózában írott alkotás hitelesebbnek hatott. . .50
Hozzá kell tennünk, hogy ez utóbbi vállalkozásokban Magyarországról
ritkán esik szó, annál kevésbé, mert viszonylag jól lemérhető az érdeklődés
fő iránya: Bizánc (ConstantinoWe) és Közel-Kelet. Magyarország — éppen
úgy, mint Csehország, Anglia vagy éppen Aragónia — nem tartozott már a
kellőképpen „egzotikus" kategóriába.
Összefoglalásul arra a következtetésre juthatunk a Magyarországot em
lítő, általunk ismert francia nyelvű útiélmények vonatkozó részeinek olvasá
sa után, hogy az ország egy olyan, sajátos megvilágítással bemutatott mo
zaikban helyezkedik el, mely megközelítően azonos II. Pius gyakran idézett
felsorolásával a keresztény királyságokról, melyek eszerint a következők:
Hispánia, Gallia, Britannia, Germania, Polonia, Hungária és Italia.51
Ugyanakkor az útibeszámolókból egyértelműen kiderül — ami természetes
is —, hogy a fenti országok ismertségi foka igencsak különböző.
Mindenekelőtt megállapítható, hogy az útiélményekhez kötődő leírá
sokban a közép-európai országok, és ezen belül Magyarország, nem, vagy
ritkán szerepelnek „célországként". Ugyanakkor nem képezik részét a „jól
ismert" Európának sem. Talán megengedhetjük azt a megjegyzést, hogy az
ország a XV. század elején sem annyira idegen, sem annyira egzotikus,
sem annyira érdekes nem volt a nyugat-európai utazó számára, hogy a „cél
ország" pozíciójába kerüljön. Még akkor is érvényesnek tűnik ez a követ
keztetés, ha — mint láttuk — továbbra is kirajzolódni látszik egyfajta belső
határvonal a Lajta, illetve Bécs vonalánál az ismertség tekintetében, s ezt B.
De La Brocquiére így meg is fogalmazza.
A fentiekből az is következik, hogy a XV. század első felében született
francia nyelvű útibeszámolók nem tükrözik egyértelműen azt a történeti iro
dalomban általánosan jelentkező folyamatot (az egy Wavrin kivételével),
mely a konkrét geopolitikai összefüggésekkel szoros összhangban Magyar
országot a „kereszténység védőbástyájává" avatták. Útleíróink számára, ta
lán kissé anakronisztikus módon, a kereszténység védelmének záloga to
vábbra is elsősorban a burgundi, illetve a francia királyi udvar
aktivitásában keresendő. A sorokon időnként átsüt az a nézet, mely a helyi
erők lebecsülését mutatja, s azt sugallja, hogy a franciáknak azért kell a
keresztes hadjáratra vállalkozva a helyszínre menni, mert a „helyi erők"
komoly ellenállásra sem objektíve, sem szubjektíve nem alkalmasak.
Ugyanakkor aligha szabad elvonatkoztatnunk attól a ténytől, hogy a
rendelkezésünkre álló útijelentések mind a két világ találkozásának két, drá-
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mai fontosságú eseményét megelőzően születtek: Bizánc eleste és a nándor
fehérvári győzelem előtt. Ez a két esemény a megítélésben is fordulópontot
jelentett: a fentebb említett „mozaikon" belül a súlypont-átrendeződést
Nyugat-Európában csak a XV. század közepétől tudatosították az esemé
nyek, és vitték II. Pius már idézett álláspontja irányába. A történeti iroda
lom és az európai politika hazánk iránti érdeklődése a XV. század második
felében látványosan fokozódott, ugyanakkor viszont francia nyelvű útibe
számolók hazánkról — adataink szerint — ebben az időszakban, egészen a
század végéig nem születtek. A tovább virágzó történeti irodalom egyre
inkább rádöbbenni látszott a fenyegető politikai realitásokra, és a régió fon
tosságát méginkább felértékelni törekedett.52
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EDER ZOLTÁN (Budapest)
Egy olasz utazó Vácott 1780-ban Migazzi püspök udvarában
Az utazó Domenico Sestini (1750—1832) firenzei polihisztor, több út
leírás, valamint számos történeti, különösen numizmatikai, archeológiai,
epigráfiai munka szerzője. Főműve: Lettere scritte dalia Sicilia e dalia Turchia a diversi suoi amid in Toscana. Firenze, 1779—1784, 7 kötet.
A minket közelebbről érintő munkája ugyancsak útleírás: Viaggio curioso-scientifico-antiquario per la Valachia, Transilvania e Ungheriafino a
Vienna [Érdekes, tudományos, régiségbúvár utazás Oláhországon, Erdélyen
és Magyarországon keresztül Bécsig], Firenze, 1815. Az utazás, amelyet
naplóformában írt le, 1780-ban történt, mégpedig ami az erdélyi és magyar
országi részt illeti, vagyis a Vöröstoronyi-szorostól Hegyeshalomig, 1780.
június 5-étől, hétfőtől július 15-éig, szombatig tartott, és főbb állomásai a
következők voltak: Nagyszeben, Gyulafehérvár, Nagyenyed, Kolozsvár,
Nagyenyed, Szászváros, Déva, Temesvár, Szeged, Pest-Buda, Vác, PestBuda, Tata, Győr, Magyaróvár, Hegyeshalom.
(Közbevetőleg megemlítem Sestini másik magyar vonatkozású munká
ját. Hédervár ura, gróf Viczay Mihály ugyanis meghívta őt, hogy országos
jelentőségű numizmatikai gyűjteményét leírja. Ennek eredményeként adta ki
Descrizione delle medaglie nel Museo Hedervariano című munkáját Firen
zében 1818-ban, újabb kiadása ugyanott 1828-ban jelent meg.)
Az útikönyv több részre oszlik. Fő része a Descrizione del Viaggio
delVanno 1780 (1—190.) [Az 1780. évi utazás leírása] címet viseli. Az eh
hez kapcsolódó rész, címe szerint a Spiegazione di varié iscrizioni lapidarie
antiche (191—293.) [A különféle ókori kőfeliratok magyarázata] az általa,
utazása során gyűjtött ókori feliratok leírása és szakirodalmi hivatkozások
kal kísért magyarázata. A harmadik rész címe: Itinerario [Útikalauz], illető
leg alcíme: Per guida dei Viaggiatori, che vaghi sono difar viaggio per alcune parti delVUngheria, e della Transilvania (295—315.) [Útmutatóul
azoknak az utasoknak, akik arra vágyakoznak, hogy utazást tegyenek Ma
gyarország és Erdély egyes részeibe]. Ez a kalauz az utat fordított sorrend
ben, Pozsonytól Nagyszebenig haladva ismétli meg, különös tekintettel a
gyakorlati tudnivalók (közlekedési eszközök, szálláshelyek) ismertetésére,
de helyenként kiegészítve újabb információkkal egyes városokra nézve. A
Description d'un bain de Constantinople (216—319.) a bevezetés tájékozta
tása szerint az utazás során meglátogatott gyógyfürdőkkel való összevetésre
szolgál. A Descrizione del Vino di Tokai (320—328.) fordítás angolból. A
Catalogo delle opere (329—346.) címmel a három országra, de különösen
Erdélyre és Magyarországra vonatkozó történeti-földrajzi-tudományos mű
vek bibliográfiája van összeállítva, amelyet a szerző utazása során egyes
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könyvtárakban, főképpen a budai egyetemi könyvtárban gyűjtött. Végül a
Távola generale delle pietrificazioni della Transilvania (347—351.) az Er
délyben talált megkövesedett növények, fák lelőhelyének lajstromát tartal
mazza. A kötetet két tábla zárja, amely a római feliratokban előforduló rö
vidítések feloldását közli.
Az elfelejtett, illetőleg hazánkban kellő figyelemre nem méltatott útle
írás a hozzá kapcsolódó útikalauzzal eleven képeket villant fel Magyaror
szágról, korabeli viszonyairól és múltjának emlékeiről, lakóiról és termé
szeti kincseiről. A szerző által meglátogatott városok közül ez alkalommal
Nagyszeben, Szeged, Pest-Buda és Vác leírásával foglalkozunk, s ezáltal
próbálunk ízelítőt nyújtani a munkáról.
Az első állomás, ahol Sestini huzamosabb időt tölt, Nagyszeben. Itt
többször találkozik Bruckenthal báróval, s az ő társaságában tekinti meg
képtárát, numizmatikai és természetrajzi gyűjteményét, s nem utolsósorban
gazdag könyvtárát. A könyvtárban megismerkedik a Magyarországra és Er
délyre vonatkozó alapvető történeti és természettudományi irodalommal,
annak a véleményének adva hangot, hogy aki Erdély dolgairól hitelesen kí
ván tájékozódni, annak Benkő József Transilvaniáját (1778) kell tanulmá
nyoznia.
Leírja a várost és lakosait, s úgy vélekedik, hogy kiválóan alkalmas
hely lenne egyetem számára, mert soknemzetiségű lakosai révén igen
könnyen lehetne nyelveket elsajátítani. Külön figyelmet fordít a lakosok
többségét alkotó szászokra, akiket így jellemez: „A szászok, akik egyéb
ként a legtöbben vannak, fényűzés nélkül élnek, fölöttébb józanok és taka
rékosak, a munkának szentelik életüket, asszonyaik is ilyenek, akik nem
szűkölködnek a szépségben". Elmondja azután, hogy a fiatal szász nőknek,
amikor házasságra lépnek, le kell vágatniuk szép haj fürtjeikét, és egy fajta
sapkát kell viselniük. A házasságkötés ilyenformán megfosztja őket egyik
díszüktől, amivel a természet megajándékozta a szépnemet. Viszont hasznot
hajt a fodrászoknak, akik jó előre spekulálhatnak rá, hogy parókát készítse
nek belőle; s valóban itt meg lehet rendelni ezt az árut.
Bár Szegeden csupán átutazik, a városról és a környező településekről
érdekes észrevételeket tesz. A leírást azzal kezdi, hogy Szeged nagy város,
ahol Mátyás király által építtetett erődítmény áll. Azután arról szól, hogy a
város Csongrád megyében van, amely bővelkedik szarvasmarhában és gu
lyákban, termékeny földje pedig gabonában. A folyók annyira gazdagok
halban, hogy a silányabb minőségűeket a disznóknak vetik oda. Megemlé
kezik arról, hogy a városban a piaristáknak, a minoritáknak és a ference
seknek van rendházuk, s a Szent Demeternek szentelt főtemplomon kívül
még a görögöknek is van szentegyházuk. Beszámol továbbá a sópiacról és a
sóraktárról, a sót ugyanis folyami úton szállítják ide Erdélyből. Mindennap
van piac, ahová a parasztok a környékről mindenféle élelmiszert hoznak el
adni, köztük óriási házi kenyereket. Útikalauzában (az Itinerarióbm) meg-
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jegyzi, hogy Szegeden sok fogadó van, köztük a legkényelmesebb a Sas, de
— teszi hozzá — nagy tisztaságot ne várjon benne az utazó.
Jóllehet csupán rövid ideig, öt napig tartott, mégis jelentős budai és
pesti tartózkodása. Június 6-án, csütörtökön délután érkezett Pestre, és a
Szarvas fogadóban (Locanda del Cervio) szállt meg. Másnap jókor reggel
első dolga volt, hogy felkeresse a budai török fürdőket, mert Stocker Lő
rinc budai főorvos Termographia Budense (1721, 1729) című munkája fel
keltette ilyen irányú érdeklődését. Ám a Rác fürdőben szerzett tapasztalatai,
a szolgáltatások kezdetlegessége és hiányosságai bírálatra késztetik, és
azoknak, akik az ilyen fürdők előnyeit akarják élvezni, a törökországi, kü
lönösen a konstantinápolyi fürdőket ajánlja.
Pest és Buda városképi leírása és méltatása során kiemeli a királyi pa
lotát, amelyet Mária Terézia bőkezűségéből felújítottak, és nemrégiben az
egyetemet helyezték el benne. Pest-Budai tartózkodásának fő célja egyéb
ként is az egyetem és más tudományos és oktatási intézmények meglátoga
tása volt. E programjának kialakításában és lebonyolításában nagy segítsé
get kapott egy Firenzében megismert rendtag révén, a pesti piarista atyák
tól. Közülük július 8-án délelőtt előbb Benyák Bernáttal, az egyetem filozó
fiaprofesszorával találkozott, aki bemutatta őt a gimnázium igazgatójának,
Valero Jakabnak. Valero megkínálta egy csésze csokoládéval, majd kikocsi
káztak Pest környékére, ahol megnéztek egy szederfaültetvényt. Ebédre
ugyancsak a piaristák hívták meg, amelyen teknősbéka-levest szolgáltak fel:
a földi teknősbéka — mint írja Sestini — fogolyragu módjára igen ízletesen
és nagyon finoman volt elkészítve. A piaristák közül külön méltatja Horányi Eleket, és közli műveinek jegyzékét.
Hol járt még Sestini? Természetesen meglátogatta az egyetemi intéz
ményeket. Tisztelgett például Piller Mátyás professzornál, aki megmutatta
neki az egyetem természetrajzi gyűjteményének ritkaságait. Elment az egye
temi könyvtárba, ahol legfőképpen a Schönwisner István régészprofesszor
által őrzött ókori numizmatikai gyűjtemény keltette fel figyelmét. Megis
merkedett a Mitterpracher-fivérekkel, dicséri Mitterpracher Lajos mezőgazdaságtani Elementa rei rusticae című művét. Horváth Ker. János a termé
szettan és a mechanika tanára pedig az egyetem csillagvizsgálójával ismerte
ti meg. Mindenütt a legnagyobb előzékenységgel fogadják, nem győzi di
csérni a professzorokat, akik — mint hangsúlyozza — legfőbb örömüket le-,
lik abban, hogy szolgálatkészek, és különösen a külföldiekkel szemben
rendkívül figyelmesek.
Mozgalmas pest-budai tartózkodásánál is érdekesebb, utazásának,
mondhatjuk, fénypontja az a vasárnap, amelyet Migazzi Kristóf vendége
ként Vácott tölt, és amelynek során bepillantást nyújt a vendéglátó püspök
udvarának, valamint a piaristák vezette váci Teréziánum nemes ifjúságának
életébe. Erre a váci kirándulásra ama teknőcleveses ebéd közben beszélték
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rá a piaristák, magasztalván a városépítő kardinális kiváló érdemeit. Ám a
kirándulás eseményeiről és élményeiről szóljon maga a szerző!
„Július 9. vasárnap.
Még tegnap felfogadtam egy kocsit, hogy Vácra menjek, mivel abban
a szerencsében van részem, hogy Migazzi kardinálisnál tiszteletemet tehe
tem. Úgy alkudtam meg a kocsissal, hogy az egész napot ott tölti, és más
nap visszavisz Pestre. Úgyhogy hajnali négykor elindultunk és Vác felé tar
tottunk, mondhatom azonban, hogy az út unalmas, mert homokos területe
ken halad át, és az út feléig mindössze egyetlen falu van, akkor azután bal
felől feltűnik Szentendre szigete egy faluval.
Vác három órányira van Pesttől, a Duna partján fekszik, és dombokkal
meg hegyekkel van körülvéve.
Amint megérkeztem, a Teréziánumba mentem, hogy átadjak egy leve
let a piarista rektor atyának, aki azt mondta, hogy előbb el kell mennem a
székesegyházba, ahol Ő Eminenciája énekes misén vesz részt, és utána nem
fogja elmulasztani, hogy megismerkedjen személyemmel. És valóban, mi
után véget ért a mise, 0 Eminenciája visszatérve palotájába hivatott, hogy
beszéljen velem. Ugyanis alighogy kijött a templomból, megértve, hogy ki
ről van szó, nyomban meghívott ebédre azzal, hogy kövessem őt palotájá
ba. Ahol azután levetette kardinális öltözetét, és ahogy mondani szokták,
»rövid ruhára« vetkőzött, és így kalauzolt engem, hogy megmutassa az
egész várost, minden létesítményét és épületét, amit a város díszére emelte
tett. Vác ugyanis a múltban mocsaras vidék volt, pocsolyás területekkel és
nyomorúságos lakóházakkal.
Az általa alapított székesegyház a legszebb templom, amit Magyaror
szágon láthatni, olyannyira, hogy számos magyar úr és mágnás egyenesen
azért látogat ide, hogy megcsodálja és tisztelettel adózzon a nagylelkű fő
papnak, aki minden jövedelmét kész volt arra fordítani, hogy újjávarázsolja
egyházmegyéjének székvárosát, nemcsak ezzel az egy épülettel, hanem kol
légium, szeminárium, apácazárda, püspöki palota, hidak, diadalívek, utcák
és sok más megtekintésre érdemes alkotás létrehozásával. Mindezeket egy
től egyig meg akarta mutatni nekem, úgyhogy annak ellenére, hogy már
kissé idős, de mégis tüzes temperamentumú, valósággal kifárasztott engem.
Hol egyik, hol másik nyelven szólt hozzám, végül még latinul is, mondha
tom, több nyelven beszél, mint Mithridátész. Nemcsak mindent látni akar,
és midenhova bemenni, de egyházmegyéje legegyszerűbb embereinek társa
ságában is elidőz, s nem mulasztja el, hogy minden hívének jó pásztora
legyen.
Miután mindent megmutatott nekem, a Teréziánumba mentünk, ahol
különb-különb magyar dámák és gavallérok azért jöttek össze, hogy megte
kintsék a kollégium nemes diákjai által csodálatosan előadott táncot. Ezután
az egész társaságot Ő Eminenciája magával vitte ebédre, felséges és nagy
szerű ebéd volt, ahol nem takarékoskodtak a magyar borokkal, a vermuttal
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és a tokajival, amihez a magyar urak hozzá vannak szokva; ebben a nemes
társaságban jelen volt a püspök, valamint Károlyi gróf. Vácott remek vilá
gos sört főznek, amit szintén felszolgáltak.
[Az ebéd utáni pihenő alatt Sestini lemásolta a püspöki palota kertjében
összegyűjtött római kori sírkövek feliratait.]
Ebéd után az egész nemes társaság a székesegyházba vonult, hogy
részt vegyen a vecsernyén. Ennek végeztével Ő Eminenciája megmutatta a
kupolát és az altemplomot, az egész kiváló ízléssel és érett stílusban van
megépítve, valamint a Báthory család nemesi címerét, ezt a magyar vörös
márványba finom művészettel vésett remeket.
Miután mindnyájan visszatértünk palotájába, hangversenyt hallgattunk,
amelyet a zenekar a társaság szórakoztatására vacsora idején szokott adni.
A vacsora különben ugyancsak remek volt. Utána elbúcsúztam Ő Eminenciájától, és a fogadóba mentem, hogy ott töltsem az éjszakát, és azután jó
kor reggel visszatérjek Pestre."
Domenico Sestini útleírásának ismertetését most abba kell hagynom,
elemzését és értékelését immár az utánam következő kutatókra hagyva. Az
előadottakhoz csupán egy megjegyzést szeretnék még fűzni.
Külföldi utazók magyarországi útleírásainak felkutatása, tanulmányozá
sa, kiadása a hungarológiának korábban gondosan művelt területe volt. Elő
adásommal ezt a becses hagyományt kívántam feleleveníteni és folytatni.
Többek közt annak megmutatásával, hogy ebben a vonatkozásban is van
még feltárni való érték. S hogy érdekes és tanulságos múltunkat, múltunk
nak egy-egy darabját a hazánkban megfordult külföldiek egykorú személyes
tapasztalatai és tárgyi megfigyelései nyomán új megvilágításban látni és lát
tatni.
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HÉJJAS ESZTER (Budapest)
Apafi udvara francia szemmel

1674 őszén egy francia katonatiszt, Nicolas Beaumont indult Lengyel
országból Erdélybe a nemrég megválasztott lengyel király, Sobieski János
útlevelével. Útiokmánya szökött katonák felkutatására szól, valódi megbízá
sa azonban az erdélyi fejedelemmel folytatandó tájékozódó tárgyalás. Fran
ciaország érdeklődése nem most először fordult a Habsburg-ellenes mozgal
mak és az őket támogató Erdély felé. A mindenkori külpolitikai helyzetnek
megfelelően a lehetséges kapcsolat a XVII. század folyamán változó for
mákban jelent meg a francia diplomácia eszköztárában.
Erdély francia kapcsolatainak első „nagy" korszaka I. Rákóczi György
fejedelemségének ideje, majd az 1660-as években Zrínyi Miklós és köre
igyekszik XIV. Lajos segítségét megszerezni. A Wesselényi-összeesküvés
utáni hanyatlást újabb fellendülés követi. Az Apafi fejedelem udvarába me
nekülő magyar elégületlenek 1674-től egyre inkább számíthattak francia ka
tonai és anyagi segítségre.
Franciaország 1671-ben, a Hollandia elleni támadása előkészítésére
semlegességi szerződést köt Lipót császárral. 1673-ban a megújuló len
gyel—török háború a császár elleni török fenyegetés végét jelenti, így Bécs
ismét nyíltan készülhet spanyol segítséggel XIV. Lajos ellen. A francia
uralkodó keleti szövetségeseket keres, 1674-ben Forbin-Janson varsói fran
cia követnek jelentős szerepe van Sobieski János lengyel királlyá választásá
ban. Lengyelország közvetítő szerepével lehetővé válik a Habsburg-ellenes
magyar mozgalommal való kapcsolatfelvétel. Az elmondottakból követke
zik, hogy a kialakuló francia-magyar, illetve francia—erdélyi együttműkö
dés távlatai ugyanezen, jelzett feltételek meglététől vagy megváltozásától
függenek. így az 1679-ben megkötött nijmwegeni béke kizárja, hogy az alá
író felek egymás ellenfeleit segítsék. A lengyel országgyűlésben erősödő
Habsburg-barát párt arra kényszeríti Sobieskit, hogy lépjen fel az országá
ban folytatott francia—erdélyi, illetve francia—kuruc tárgyalások ellen. Az
országgyűlés joggal tart attól, hogy egy Erdélyből induló Bécs elleni kuruc
támadás esetén a valószínű török segítség országukra is veszélyt jelent. A
királyt ráadásul személyes és családi sérelmei, s nem kevésbé a brandenbur
gi fejedelemséggel kapcsolatos, francia segítségre épített tervei meghiúsulá
sa is Franciaország ellen és következésképp Ausztria felé fordították.
1679 és 1683 között XIV. Lajos ragaszkodik a békekötés által előírt
semlegességhez, nyíltan nem vállal többé kötelezettséget a magyar elégület
lenek megsegítésére. A kapcsolatok ugyan nem szűnnek meg teljesen, az
erdélyi fejedelmi udvarban egészen 1683 nyaráig jelen vannak a francia
megbízottak, mégis inkább az ígéretek, és az elvi lehetőségek megvalósulás

1026
nélküli kora ez a néhány év. 1683 után pedig a bukott kuruc fejedelemmel
való bármiféle szövetség nyilvánvaló képtelenség a francia politika
számára, a Bécs alatti török vereség egyúttal Thököly Imre végső
kiszorulását is jelenti az európai politikai színtérről.
1674 és 1683 között a különböző francia megbízottak hosszabb-rövi
debb időt töltenek az erdélyi fejedelmi udvarban. A kapcsolatok közvetlen
irányítója a mindenkori varsói francia követ, 1674 és 1676 között ForbinJanson, marseille-i püspök, majd 1676 augusztusától 1680 nyaráig Béthune
márki, a lengyel király sógora, ezután 1683 nyaráig, amikor a len
gyel—osztrák szerződés megkötése miatt XIV. Lajos visszahívja követét,
ismét Forbin-Janson, ezúttal Vitry márkival együtt.
Erdélybe küldött ágenseikkel, a segélyhadak francia tisztjeivel, a többi
európai ország francia diplomatáival, s nem utolsósorban a versailles-i ud
varral folytatott levelezésük érdekes képet ad, hogyan látják a kívülállók az
erdélyi udvart, és az odamenekült magyar elégületleneket, azok vezéreit. A
most idézendő bizalmas jelentések szókimondóan ítélnek, jellemeznek.
Sommás ítéleteik minden bizonnyal csak az egyik oldal véleményét mutat
ják, az utókor helyreigazítására mégis csak néhány esetben vállalkozhat
tunk. A diplomáciai iratok erdélyi vonatkozású részleteit 1926-ban I. Hudita adta ki a francia külügyi archívum anyagából válogatva. Ugyanő feldol
gozta Erdély és Franciaország kapcsolatait egy évvel később megjelent
könyvében. A jelen beszámoló anyagát Hudita kötetein túlmenően, saját,
párizsi levéltári kutatásaink szolgáltatták legnagyobb részben. Válogattunk
ezen kívül a korra vonatkozó egyéb iratközlésekből is, ezeket itt nincs mód
részletesen felsorolni.
1674 őszén Nicolas Beaumont először Teleki Mihállyal találkozik, tőle
értesül a fejedelem szándékairól. Teleki kijelenti, a fejedelem fő tanácsadó
ja, Bánffy Dénes veszélyes és gyanakvó, a bécsi udvar embere, ezért ajánlja
saját magát közvetítőül, ő majd gondoskodik, hogy a francia javaslatok al
kalmas időben eljussanak a fejedelemhez. Apafit Beaumont első beszámoló
ja gyenge, befolyásolható, mások által irányított személyiségként jellemzi.1
Bánffy Dénes 1674 decemberi pere és kivégzése után egyre inkább
meghatározóvá válik a fejedelem és Teleki kapcsolata, vélekedik ForbinJanson 1675 tavaszán, majd hozzáfűzi, Teleki nem csupán az elégületlenek
vezére akar lenni, becsvágya sokkal messzebbre vezérli, a Porta segítségé
vel akár a magyar trónig is.2
A magyarországi bujdosók, vagy ahogyan a források nevezik, malkontensek, elégületlenek erdélyi léte és kapcsolata a fejedelmi udvarral mindvé
gig meglehetősen neuralgikus pontja az erdélyi politikának. Apafi kénytelen
ragaszkodni a Porta előzetes jóváhagyásához, a rendesen késedelmes vála
szok miatt a katonai akciók kínálkozó alkalmai gyakran kihasználatlanok
maradnak. A portai intrikák sokszor álhír eket, sőt rémhíreket eredményez
nek, s a híradások lassúsága csak megnehezíti a tisztánlátást. 1676 nyarán,
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immár többedszer ismét úgy hírlik, a Béccsel való egyezkedéssel gyanúsí
tott Apafit a Porta megfosztja tisztségétől és helyére Teleki Mihályt ülteti.
A hírek ezúttal is rémhíreknek bizonyulnak. Telekiről ekkor írják, éppoly
sok erő és ambíció van benne, mint Apafiban gyengeség.3 A varsói követ
azt is tudja, hogy „a magyar főurak nem akarják elfogadni Teleki főségét,
aki egyébként teljes mértékben befolyása alatt tartja a fejedelmet, nélküle a
bujdosók ügye már régen nélkülözne minden támogatást."4
1677 tavaszán a fejedelmi udvarból a francia megbízott, Forval arról
ír, a fejedelem panaszkodott neki a magyarok hálátlanságáról, viszont kije
lentette, Telekiben teljes bizalma van. Forval úgy látja, Apafi egyik elődje
példája nyomán, magyar király szeretne lenni francia támogatással, s Tele
kit tenné nádorrá; a fejedelem szerint a magyarok gyűlölik az erdélyieket, a
francia követ és a lengyel király iránti odaadásuk is meglehetősen gyanús,
így Apafi a követ által szeretné kötelezni őket, hogy trónraemelését támo
gassák.5 Béthune ehhez még hozzáfűzi, úgy hiszi, a fejedelem már titkos
parancsot kapott (nyilván a Portától) a magyarok megsegítésére, és Teleki,
hogy saját terveit segítse, azzal áltatja Apafit, akár magyar király is le
hetne.6
Teleki, Teleki, és megint csak Teleki. Láthatóan ő a legfontosabb,
neve, jellemzése, befolyásának szinte határtalansága minduntalan visszatér.
A franciákat Teleki és a bujdosók fokozódó ellentétei, az erdélyi politika
kényszerű óvatossága mind bizalmatlanabbá teszik a kancellár iránt, mert
távolodni és meghiúsulni látják legfőbb céljukat, a magyarországi fegyveres
megmozdulást.
„Teleki gróf viselkedése igen gyanús számomra" írja Béthune 1677
nyarán, ráadásul Lengyelországban is komoly akadályai kezdenek támadni a
segélyhadak Magyarországra jutásának.7 Teleki, ekkor még a bujdosó ha
dak generálisa pénzt és garanciát kér családja és maga számára a francia
uralkodótól. Béthune véleménye szerint a gróf eléggé megszolgálta a kért
kétezer dukátot az elmúlt két év során, mindvégig a bujdosókat támogatva.
Meg van győződve róla, hogy ez az ambícióval eltelt ember mindössze a
Portától tartva változtatta meg szándékait, miután nem kaptak hozzájárulást
a támadáshoz ebben az évben.8 Teleki a világ legrosszhiszeműbb módján
cselekszik, de rendkívül nagy szükségem van rá — írja a követ néhány hó
nappal később.9 1678 januárjában Forval jelenti, hogy a kancellár három
feltételhez köti kimenetelét a hadak közé: — teljes tiszteletadással fogadják,
megkapja a generálisi címet, és végül, amennyiben a fejedelemnek, vagy
neki katonai segítségre van szüksége, a segélyhadakat igénybe vehesse.
Forval szerint ez a legkínosabb (ezt a szót használja), mert a szerződés szi
gorúan kiköti, hogy a segélyhadakat csak a magyarok megsegítésére lehet
felhasználni.10 Néhány héttel később Béthune azt jelenti a királynak,
Telekit minden bizonnyal az ellene kialakult általános elégedetlenség hozta
vissza a bujdosók közé. Nagy hitele van a magyar nemesség körében és a
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határvidéken, s miután az Ausztriai Ház praktikái folytán igen közel került
a bukáshoz, így Béthune utasította megbízottait, hogy kihasználva a
kancellár kényszerhelyzetét, kellő garanciákról gondoskodva, adják meg
neki mindazt, amit kíván, s amivel őt őszintén a bujdosók mellett lehetne
elkötelezni.11
Az idő múlásával és az események előrehaladtával egyre inkább megfi
gyelhető, hogy a franciák az erdélyi udvar és az elégületlenek ellentéteiben
az utóbbiak pártjára állnak. A fejedelem és Teleki ellen két fő vádat emel
nek, állítólag igyekeznek a bujdosókat megegyezésre bírni Béccsel, más
részt pedig a mozgalomnak nyújtott támogatást, pénzt és katonaságot saját
céljaikra akarják felhasználni. Főleg az első esetében igen nehéz a bizonyí
tás, noha ilyen hírek már 1678 óta keringenek.12
Béthune egy alkalommal újabb pénzösszeget kérve a magyar uraknak
szánt ajándékokra, biztosítja uralkodóját, a Telekinek küldött pénz nem
vész kárba, hiszen az ő személyétől függ a fejedelem és a bujdosók vélemé
nye, ha a király egyszer meg tudja nyerni magának, amihez egyébként
Béthune elég magas összeget jelöl meg mint eszközt, a továbbiakban bizton
számíthat rá.13 Telekit tehát ambíciójánál fogva, és pénzzel lehet megnyer
ni, az Erdélyben tartózkodó Forval arról számol be, szinte fejedelmi udvart
tart, és bőkezű ajándékokat küld Béthune márkinak.14
A fejedelem döntéseiben viszont felesége, Bornemisza Anna is részt
vesz.
„Miután szükségesnek látszott a fejedelemasszony befolyását felhasz
nálni, és megnyerni az udvarmestert és a legfőbb tanácsosokat, hogy a
természeténél fogva félénk fejedelmet döntésre késztessük. . . Révé
rend abbé jelentős ajándékot ígért a fejedelemasszonynak, valamint
ezer dukátot az említett tanácsosoknak, ezt hasznosnak ítélem, ha a fe
jedelem továbbra is elhatározott marad. . ,"15 — jelenti a varsói követ,
hozzátéve, a fejedelemasszonyt és Telekit, becsvágyuknál és személyes
érdekeiknél fogva mindig könnyen rá lehet venni, hogy a francia király
szándékai és utasításai szerint cselekedjenek.16
Guilleragues, portai francia követ úgy értesül, hogy a gőgös és csak a
születési rangot becsülő magyar nemesség igen kevéssé szenvedheti Apafit,
aki alacsony sorból emelkedett trónra. . . A fejedelem, akinek komoly oka
volt, hogy féljen a nemességtől, kizárta azt a főhivatalok viseléséből, és tel
jesen ráhagyatkozott „minisztere", Teleki erőszakos tanácsadására. Egyéb
ként Teleki unokatestvérét vette feleségül, aki erősakaratú s uralkodásra
termett asszony lévén, befolyása alatt tartja a férjét is, rokonát is.17
Thököly Imréről az első részletes tájékoztatást 1678 nyarán küldi
Béthune márki:
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„Ami Thököly grófot illeti, apja és nagyapja érdemein és erdélyi, vala
mint magyarországi vagyonán túl személyesen is figyelemreméltó ember.
Gondos neveltetésben részesült, igaz híve a franciáknak s mindenekelőtt
személyes és megbékíthetetlen ellensége az Ausztriai Háznak. A magyaror
szági ügyek jelenlegi jó helyzetéért sokat tett, a bujdosókat személyes tekin
télyével támogatja, és soha nem mutat semmiféle anyagiasságot. O Felsége
biztos lehet abban, hogy megnyerve Thökölyt, mindig módja lesz általa a
magyarországi és erdélyi ügyeket érdekeinek megfelelően befolyásolni."18
A varsói francia követ igyekszik mindent megtenni Thököly és Teleki Anna
tervezett házassága érdekében, mivel ez a kapcsolat igen fontos lenne a buj
dosók helyzetének és XIV. Lajos „pártjának" megerősítésére.19
1680 nyarán a franciák véleménye szerint Thökölynek már meghatáro
zó szerepe van a mozgalom további alakulásában.
„Thököly az egész párt [ti. bujdosók, franciabarát párt] legfőbb táma
sza, bizonyosan nem egyezkedik a császárral, hacsak az Erdélyben
iránta tanúsított rosszindulat nem kényszeríti erre. Teleki gróf ugyanis
féltékenységből és magánérdekei miatt mindenféle politikának és logi
kának ellentmondva Thököly összes vagyonát elkoboztatta." — írja
Béthune.20
A fejedelmi udvarban tartózkodó Révérend abbé megpróbálja elérni
Thököly és Erdély megbékülését, és a bécsi udvarral folytatandó minden
tárgyalási kísérlet feladását.21 Akakia, a másik francia megbízott úgy véli, a
magyarok szeretnének kitörni a túl szoros erdélyi függésből. Az erdélyi po
litika mindvégig feláldozta a magyarok érdekeit, ha úgy Bécstől valami
előnyt remélhetett. Csak a saját hasznát nézte, amikor a magyarokat támo
gatni kezdte, s nem kívánja ügyük győzelmét sem, éppen ezért a bujdosók
főleg Teleki vezetésétől akarnának szabadulni, akinek még mindig túl sok
kapcsolata van Béccsel.22
Thökölyvel könnyebbnek látszik megegyezésre jutni.22 A hadak és a
mozgalom jelenlegi helyzetében könnyen mellőzhetné Erdélyt, annál in
kább, mert a fejedelemség semmi segítséget nem ad, ráadásul, mint eddig
is, a francia segélyek minél nagyobb részét kívánná megszerezni.23
Az 1681 nyarán Erdélybe utazó új francia megbízott, Du Vernay
Boucauld számára elődje, Roger Akakia így összegzi véleményét: „A feje
delem egész életében mást sem csinál, mint eszik, iszik, alszik és a Bibliát
olvassa."24 „Ebben az országban bármit akar valaki, csak pénzzel tudja el
érni a célját. . . A fejedelem első látásra nyilvánvaló csekély képességei, az
őt egyedül irányító Teleki kötődése Bécshez, a tanácsosok szándéka a csá
szárral való megegyezésre, érdekük abban, hogy az Ausztriai Ház megtart
sa a neki maradt területeket, s főképpen, hogy megakadályozzák a törököt a
további hódításban, ami az ország teljes elnyomását eredményezné, mindez
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arra vezetett, hogy Ő Felségének soha nem lehettek igazán hatásos kapcso
latai Erdéllyel a bujdosók támogatására, mivel a fejedelmi udvar a hadjára
tokat mindig a lehető leghamarabb be akarta fejezni."25
Du Vernay-Boucauld hamarosan meggyőződik, Akakia nem túlzott:
„Az erdélyiek rosszakarata egyre nyilvánvalóbb. Nem csak a közhangu
latról beszélek, amikor ritkán emlegetik a franciákat a kutyafattyú hoz
zátétele nélkül, de valójában a magyarok kibékíthetetlen ellenségei, és
soha nem néznék jó szemmel Felséged semmiféle követét sem. . . "26
Az 168l-es hadjárat tovább élezi a bujdosók és Erdély ellentéteit.
Guilleragues, portai francia követ erdélyi megbízottaktól úgy értesül, Apafi
kapcsolatai a császári udvarral igen jók, csak a Porta többszöri fenyegetésé
re vett részt a Felső-Magyarország elleni támadásban. Thököly Kassa ostro
mára készült, a fejedelem viszont mindent megtett, hogy a magyarokat a
megegyezésre rábírja. Ha ez nem sikerülne, Apafi a Portának azt fogja ja
vasolni, a lehető legnagyobb kiváltságok felajánlásával igyekezzenek örökre
Erdély alattvalóivá tenni a magyarokat, akik nyilván inkább kiegyeznek a
császárral, semhogy az erdélyi fejedelem uralma alá kerüljenek.27 A Porta
nehezteléséről Vitry márki is tud, értesülése szerint a fejedelem parancsot
kapott a nagyvezértől, adjon magyarázatot a hadjáratból való idő előtti, rá
adásul engedély nélküli hazatéréséről. A levél alaposan felbolygatta a feje
delmi udvart. Azt beszélik, Apafi helyett Thökölyt teszi a Porta fejedelem
mé. Hogy ebből mi igaz, nem tudni, tény, hogy a kuruc vezérnek kitűnő
kapcsolatai vannak a hódoltsági török parancsnokokkal, a budai és a váradi
basa személyes barátai, akik mindent megtesznek a Portán Thököly érdeké
ben, és Apafi fejedelem ellen.28
Thököly a konstantinápolyi francia követ útján is próbál közvetlen
kapcsolatokat kiépíteni:
„A magyar elégületlenek új megbízottai panaszkodnak, hogy Apafi
csak a császár és a Porta közötti békekötéssel törődve, visszatartotta
azt a pénzt, amit Felséged a mozgalomnak küldött, Du Vernay pedig,
aki túlságosan hiszékeny, nem ismeri fel Teleki rossz szándékait. Azt
javasolják, Du Vernay hagyja el Gyulafehérvárt, és maradjon a lengyel
határ közelében, hogy ottlétéről a fejedelem ne szerezzen tudomást."
— jelenti Guilleragues 1682 elején.29
Az erdélyi politika kötöttségei a kezdetektől korlátozták a bujdosóknak
adható segítséget. A francia külpolitika mindvégig elsősorban a mozgalmat
kívánta támogatni, az 1679-es európai békekötés az Erdéllyel mint önálló
állammal fenntartott kapcsolatokat lehetetlenné tette. 1680-tól a francia meg
bízottak jelenléte Apafi udvarában formálissá vált, főleg a kurucokkal való
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kapcsolattartást szolgálta. A kuruc fejedelem meredeken felívelő pályája bi
zonyos lehetőségeket kínált, különösen 1682-ben. Megbízottja a soproni or
szággyűlésen eredménytelenül tárgyalt az udvarral, katonai sikerei reménykeltőek.
„Du Vernay jelenti, hogy Thököly grófot Magyarország királyává akar
ják választani. . . azt javasoltam, hogy a magyar elégületleneket olyan
szerződés megkötésére kellene bírni a lengyelekkel, hogy az állítólagos
magyar uralkodó, a lengyel király támogatásával a császárt nyug
talanítani, a Portát viszont megakadályozni legyen képes a további hó
dításokban. Úgy tűnik, az erdélyi nemesség is meglehetősen elégedetlen
a fejedelemmel, és nem egykönnyen egyezne bele a török uralomba.30
A francia kapcsolatok azonban továbbra is az ígéretek birodalmában
maradnak, a levelekben jobbára együttérzésről, erkölcsi támogatásról bizto
sítják Thökölyt, a követjárások sem hoznak kézzelfogható eredményt, azaz
pénzt vagy katonai segítséget. Az 1682-es év hadjáratának sikerei után a
mind szorosabbá váló, kényszerű török szövetség a következő évben Thö
kölyt is, Apafit csatlakozni kényszeríti a Bécset ostromló török hadhoz. Kü
lönböző kerülőkkel mindketten keresik a távolmaradás, s különösen a ma
gyar csapattestekkel való harc elkerülésének lehetőségeit. Ebben a törekvés
ben Thököly a lengyel királlyal is megpróbál egyezségre jutni, aki egyúttal
az utolsó pillanatban is a kuruc vezér és az udvar megegyezését igyekszik
elérni.31
A tárgyalások, levelezések ugyan nem vezetnek konkrét eredményre, a
hírek továbbra is arról szólnak, Apafi és Thököly, a moldvai és a havasal
földi seregek nem fognak harcba bocsátkozni a keresztény erőkkel, sőt átál
lásra készülnek.32 Az erdélyi, havasalföldi és moldvai segélycsapatok meg
próbálták pénzzel megváltani jelenlétüket, ám a nagyvezér ragaszkodott a
katonai kontingensekhez. A bécsi francia követ véleménye szerint a Thö
köly átállási szándékáról terjesztett pletykák csak a nagyvezér előtt akarják
befeketíteni a kuruc vezért.33
A török ostrom kudarca egyúttal Thököly bukását is előrevetíti. Fran
cia kapcsolatai lassanként az udvariassági levelezésre szorítkoznak, 1685-ös
váradi fogsága pedig mozgalmának teljes hanyatlását is eredményezi. Tö
rökországi emigrációja idején kapcsolatkereső próbálkozásai már nem jár
nak sikerrel. XIV. Lajos figyelme a magyar ügyek iránt majd II. Rákóczi
Ferenc fellépése idején éled újra.
Összegzésként megállapítva, hogy az itt idézett források tanúsága sze
rint a francia diplomatáknak az erdélyi fejedelmi udvar tagjairól jószerivel
egyetlen jó szavuk sem volt, ellenben Thökölyt tartották az elhivatott vezér
nek és a megfelelő szövetségesnek, be kell látnunk, az embernek, de akár a
politikusnak is szóló rokonszenv sem biztosíthatja önmagában a hőn áhított
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kapcsolatok realizálódását. A korabeli Európa egyik meghatározó politikai
tényezője, Franciaország sem cselekedett másként, mint ahogyan azt saját
érdekei diktálták. Döntéseiben kevés szerepet játszott, milyennek látták az
ideküldött diplomaták a magyarokat.
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KARAFIÁTH JUDIT (Budapest)

„Le Paysan du Danube"

Francia írók útibeszámolói a magyarokról és a magyar irodalomról
Francia utazók Magyarországon című könyvében, melyet Szegeden
adtak ki 1948-ban, Birkás Géza azt írja, hogy az első utazó, aki a jelenlegi
Franciaország földjéről Magyarországra eljutott, egy bordeaux-i zarándok
volt. E zarándok, akinek feljegyzései „bordeaux-i itinerarium" néven is
mertek, 330 körül a Szentföldre menet többek között Pannóniát is ütba ej
tette. Azóta számtalan francia fordult meg hazánkban, s üti élményeiket a
legkülönbözőbb műfajú írások örökítik meg. A XIX. század végéig ez űtibeszámolók tűlnyomó részét feldolgozták már a francia—magyar kapcsola
tok történészei. A századforduló és az azt követő évtizedek francia utazóiról
azonban már kevesebbet írtak.
Előadásomban nem is annyira utazókkal, mint tartósan Magyarorszá
gon élőkkel foglalkozom: Tharaud, Sauvageot és Mistier hosszú éveket töl
tött Budapesten tanári, illetve Mistier esetében tanári és diplomata feladato
kat látva el. Bőségesen volt tehát alkalmuk arra, hogy megismerkedjenek a
magyar politikai és szellemi élettel. Beszámolóik megrázó képet nyújtanak a
két világháború közötti korszak nyomorúságáról, Trianon következményei
ről. Tharaud és Sauvageot a magyar irodalmi élettel kapcsolatban számos
helytálló megfigyelést tesz. Talán nem lesz érdektelen szembenéznünk azzal
a képpel, mely írásaikból kibontakozik a korabeli Magyarországról, illetve
megismerkednünk a magyar irodalomról alkotott véleményükkel.
Első szerzőm, pontosabban szerzőim a Goncourt-díjas Tharaud-fivérek, Jérőme és Jean, vagy ahogyan magyar fordítójuk írja: Jeromos és
János.
Ernest Tharaud, írói nevén Jérőme Tharaud az École Normale Supérieure padjaiból kikerülve Budapesten vállalt munkát mint egyetemi lektor
és Eötvös-kollégiumi tanár (1899—1903). Bár magyarul jóformán semmit
sem tudott, Contes magyars (1903) címmel a kor divatos novelláiból kötetet
állított össze, és meglehetősen tájékozott volt a magyar irodalmi élet esemé
nyeiben. Tanítványaival együtt fordított Mikszáthot, Gárdonyit, Jókait, Tö
mörkényt és másokat — többek között Szabó Dezső és Horváth János segí
tette munkájában. Tharaud Mikszáthot Maupassant-hoz, Gárdonyit Dickenshez és Daudet-hez hasonlítja, és fájlalja, hogy az utolérhetetlen Jókai
nem tudott olyan európai hírhez jutni, mint Dumas vagy Balzac. Az írókat
Tharaud mesterségbeli tudásukért és tehetségükért dicséri, s kiemeli Jókai
kifogyhatatlan mesélőkedvét, Mikszáth megfigyelőképességét és finom iró
niáját, Gárdonyi jellemábrázolását és egyszerű stílusát. De mindenütt elsőd-
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leges követelmény az, hogy a mű jellegzetesen magyar legyen. Kirekesztő
dik Herczeg Ferenc, aki pedig akkoriban a legdivatosabb szerzők egyike
volt, és főként azért, mert művei közül egyik sem festett speciálisan magyar
viszonyokat: „Éppúgy írhatták volna őket Bécsben, Berlinben, Londonban
vagy Párizsban" — írja magyarázatul a Contes magyars előszavában. Nem
szerepel a kötetben például Agai Adolf, mert Tharaud-ék véleménye szerint
az izraelita író nem hivatott a magyar erkölcs és szokások ábrázolására, és
ugyanezért Bródy Sándor is kimarad. Nem zsidó írók meg azért nem szere
pelnek, mert kevéssé foglalkoznak a magyarság kérdéseivel. Ez lesz a leg
főbb vád a Nyugat ellen is, jó két évtizeddel később, a Ha Izrael a király
lapjain. A világháború után Tharaud ugyanis ismét Budapesten tölt néhány
hetet, hogy az októberi forradalom és a proletárdiktatúra eseményeiről is
mertetést írjon egy francia napilapnak.
„A modernizmus jeligéje alatt Hatvány Lajos és társai határozottan
szakítottak mindazokkal az erkölcsi és szellemi hagyományokkal, melyek a
földmíves és pásztor Magyarországból egy régi és nemes nemzetet formál
tak, s melyekhez az ember úgy ragaszkodik, akárcsak nálunk a Provencehoz. Nyomtalanul eltűntek múltnélküli irodalmukból azok a tipikus alakok,
kik azelőtt benépesítették a magyar írók műveit. Jókai romantikus alakjait,
báró Kemény büszke és fejes főurait, Mikszáth Kálmán víg és melancholikus parasztjait hiába keressük itten." A Nyugat íróinak művei avultas szim
bolizmustól zavarosak, mondja Tharaud, és hozzáteszi: „Sehol sem érzi
ezekben az olvasó annak az illatos szellőnek a suhanását, mely az Alföldön
szerteszéjjel meg-megrezegteti az akácfa levelét, és tovaröpíti a nyájak által
fölvert porfellegeket. Petőfi szerelmi és csatadalainak semmi visszhangjára
nem lelünk itten és egyik új ember sem hangolja fuvoláját Arany bucolikus
zenéjéhez. . ." (Ha Izrael a király. Fordította Régnier Viktor. Napkelet IV,
1924, 13.)
„A Nyugat ezen költői, regényírói és novellistái nem az egészséges
földmívelő Magyarországot, hanem Budapestet képviselték. Hasonlóak
voltak ők azokhoz a dunaparti bérházakhoz, melyek hiú homlokzatukkal és
nevetséges nagyzolásukkal sértik a szemet és a jóízlést. Mindnyájan a zsidó
szellemet képviselték, lázas idealizmusával és ösztönszerű lázongásával,
mely kétezer év óta folyton szembeszáll a gyűlölt keresztény gondolatvilág
gal. . ." (Napkelet IV, 1924, 14.) — így foglalják össze lesújtó véleményü
ket a francia írók.
De nemcsak a zsidó szellemiséget nehezményezik Tharaud-ék. Ugyan
ennyire hibásnak tartják „a gyászos német kultúra" dühöngését, és általában
a német befolyást. Jelképesnek tekinthetjük a Ha Izrael a király első fejeze
tét: az Eötvös kollégiumba érkező fiatal francia tanár meghökkenve látja
szobájába lépve, hogy az ágy felett Bismarck arcképe függ. Némi habozás
után azonban elfogadja a kihívást, és négy évet tölt el e „kemény, ellensé
ges junker-arc" társaságában. (Később az objektív Sauvageot leírja, hogy
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Bartoniek Géza igazgató szerint soha ilyen kép nem lógott az Eötvös kollé
giumban.)
Nehéz két eltérőbb szellemi alkatot elképzelni, mint a Barrés-t követő,
jobboldali antiszemita Tharaud-ékat és a polgári, szocialista nézeteket valló,
józan Sauvageot-t. Mégis úgy tűnik, hogy egyes kérdésekben összecseng
véleményük: mint franciák, mindketten ugyanazt keresik a magyar iroda
lomban: a másságot.
Magyarországi életutam című visszaemlékezésében (Ford. VáradyBrenner Mária. Európa, 1988) Aurélien Sauvageot is leírja a magyar iroda
lomba való beavatásának történetét.
Eötvös kollégista tanítványai először a Gyurkovics lányokat, és vele
együtt Szabó Dezső ölj! című elbeszéléskötetét adták kezébe. A nyelvész
francia az előbbiben az egyszerű, tiszta és világos nyelvet értékeli, s élvezi
a kissé bugyuta, de kedves, a francia olvasó számára tagadhatatlan bájú,
ódon levendulaillatot árasztó történetet. Szabó Dezsőnél viszont taszítja a
tartalom és untatja a stílus, mely túlfinomult, dagályos és cirkalmas. Ráadá
sul felismeri a mintákat is: Giraudoux stílusfordulatait és d'Annunzio bőbe
szédűséget. Tanítványai megdöbbenten és csalódottan fogadják az idegen
hatások említését: „Magyar irodalmi tanulmányaimban mindig zavart, ami
kor egy magyar író olvasásakor rá kellett ismernem valami másnak az után
zására vagy átvételére. Szabó Dezső esetében ez az észrevételem a tanítvá
nyaim szemében már istenkáromlásnak hatott. Hát nem Szabó Dezső volt-e
a példakép, a magyarság hőse?" (45—46.). Az igazság kedvéért hozzá kell
tennünk, hogy Sauvageot később elolvasta az Elsodort falut is, melyről sok
kal kedvezőbben nyilatkozott.
A költészettel sem járt jobban. Lelkes tanítványai természetesen Petőfit
olvastattak vele, mégpedig, Sauvageot osztályozása szerint, három fajtát: 1.
versek a magyar tájról, 2. versek az erényes és tiszta szerelemről, 3. forra
dalmi ihletésű versek. A politikai versek pátosza naivnak tűnt a francia re
publikánusnak; a szerelmes verseket meghatónak találta ugyan, de „mintha
valami szentimentális masamód lelkét tükröznék", s a magyar táj leírásának
idealizmusát egyszerűen hamisnak érezte. Sauvageot végül saját maga talált
rá arra a költőre, akinek nagyságát egycsapásra fel tudta mérni. 1924-ben, a
március 15-i ünnepségen az egyik diák Ady-verset szavalt, az Elhanyagolt,
véres szívünket. „És ezúttal rabul estem. Valami büszke siralom volt ez a
vers, és mégis csupa kihívás. Egy kétségbeejtően magányos, elszigetelt,
mindenektől elhagyott nemzet minden elszenvedett nyomorúságát, megaláz
tatását, igazságtalan sérelmét idézte fel, egy nemzetét, mely mindennek el
lenére továbbra is szembe akar szállni a balsorssal. . ." (47.) Ady varázsa
tartósnak bizonyult. „Megpróbáltam életműve legmélyéig hatolni. Velem
van most is, mikor e sorokat írom. Nehéz órákban belőle merítettem bátor
ságot és vigaszt. Számomra nemcsak szépirodalmi mestermű ez, sokkal
több annál: breviárium, melynek sorait mindig újraolvassa az ember, hogy
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visszhangra, jeladásra leljen, egy hangra, mely arra késztet, hogy újra talp
ra álljunk és folytassuk a harcot. . ." (49.)
Sauvageot kedves iróniával beszéli el, hogyan próbálták magyar bará
tai bebizonyítani előtte, hogy a magyar irodalom is ér annyit, mint a
francia. De Sauvageot Szomory könyvében — A párizsi regény — csak a
Goncourt-regények utánérzését látja, és az sem érdem a szemében, hogy
Ambrus Zoltán művei, „ha a nyelvet nem nézzük, a megtévesztésig hason
lítanak a Párizsban divatos, ugyanilyen műfajú könyvekre." (96.)
„Végre aztán megértettem — írja —, hogy tanítványaim is, mások is,
makacsul arra törekednek, hogy bebizonyítsák nekem: a magyar irodalom
is van olyan színvonalas, mint a francia. Holott nem erről volt szó. Én ép
penséggel valami olyat akartam felfedezni, amiben a magyar irodalom kü
lönbözik a többitől. Sokra megyek vele, ha elolvasom magyarul is
ugyanazt, amit franciául már olvastam!" (96.)
Barátai ekkor taktikát változtatnak. Mikszáthot adják a kezébe, és si
kerrel: Mikszáth minden művében a saját nyelvükön szólaltatta meg alakjait
— véli Sauvageot: és „ez már nem a nyugati civilizáció visszfénye volt, élő
magyarok szólaltak meg itt a magyar civilizáció keretei között. . . Mindazt,
amit Ady Endre a verseivel kiáltott bele a világba, ebben a csupa humor és
elbűvölően kifejező nyelvben újra megtaláltam". (98—99.) A sikeren felbá
torodnak tanítványai és Móricz Sáraranyát ajánlják. Sauvageot Móriczban
nemcsak egy nagy magyar írót fedezett fel, de „a sajátos magyar gondolko
dásmódot" is. Szívesebben olvassa, mint Babits tökéletes mondatait: „Mó
ricz írásaiból sok mindent megtudtam, Babits tökéletes művészete viszont
olyan csiszolt, olyan gondosan kimunkált, hogy a Royale utcai ékszerészek
kirakatait juttatja az eszembe. Ötvösmunka ez, Móricz prózája viszont nép
művészet". (100.)
Trianon árnyéka
A 20-as, 30-as évek francia utazói elkerülhetetlenül beleütköznek Tria
non problémájába: érzik, hogy a magyarok neheztelnek a franciákra és
megértik az elveszett területek miatti fájdalmukat. „Miért nem jön többé
Párizsba? kérdezgettem magyarországi barátaimat. És persze sejtettem,
hogy köztünk állt Trianon akadálya, annak az egyezménynek az emléke,
mely a magyar területet kétharmadával, a lakosságot pedig több mint a felé
vel megcsonkította" — írja Henri Bordeaux (Au Pays des Elisabeth. Plön,
Paris, 1937. 65—66). Sauvageot is megérti a magyarok keserűségét: „En
gem nem háborított fel ennek a legyőzött és feldarabolt országnak a nacio
nalista elkeseredése. Sőt. A háború előtt én is ismertem ezt az érzést, és
nem vetettem a magyarok szemére, hogy lázadnak a rájuk mért igazságtalan
sors ellen". (39.)
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Robert de Traz svájci francia író részvéttel ír az ország megaláztatásá
ról és dicséri azt a büszkeséget, mellyel a magyarok a balsors csapásait tű
rik (Dépaysements. Grasset, Paris, 1923. 41.).
„A trianoni béke aláírása jut eszembe és töprengve kérdem magamban,
vajon Párizsban nem feledkeztek-e meg túlságosan Buda várának százados
erőpróbájáról és arról a titáni küzdelemről, melyet Magyarország a keresz
ténység érdekében egész Ázsiával szemben századokon át vívott" — írják
Tharaud-ék (Napkelet 1924, 448).
Nyilvánvaló, hogy a beszámolók nagy részét Tormay Cécile Bujdosó
könyve (Le livre proscrit) inspirálta. Szinte ugyanazokkal a kifejezésekkel
csepülik például Károlyi Mihályt (testi fogyatékos, kártyás, tobzódó világfi,
feltűnési vággyal) és Kun Bélát (Tharaud-éknál: kerek, borotvált koponya,
nagy, hegyes fülek; kiugró pontyszemek, kurta orr, roppant nagy ajak, szé
les fognyílás, csaknem semmi áll, gyíkábrázat), vagy idealizálják Tisza Ist
vánt Tharaud-ék, Robert de Traz és jó tíz évvel később Henri Bordeaux.
A hosszú éveket Magyarországon töltő Jean Mistler is emléket állít a
húszas éveknek. Az Ethelka zavarba ejtő, meglehetősen kritikus hangú
könyv: beszámol a háború utáni nyomorúságról, a IV. Károly visszatérését
célzó puccsról, s a Trianon okozta elkeseredésről és a balos szervezkedé
sekről. Ő is négy Elzásznyi veszteségről ír és idézi a csonka Magyarország
ról szóló sokat hangoztatott két sort: L'ancienne Hongrie était un Paradis/
La Hongrie mutilée n'est mérne pas un pays.
Az egyik legobjektívebb megfigyelő Denis de Rougemont, aki Gyergyai Albert meghívására járt Magyarországon 1929-ben. Eljutott Eszter
gomba Babitshoz, akiben a mélységesen magyar érzelmű és európai ízlésű
írót tiszteli, elmereng Gül Baba sírjánál, megcsodálja a hortobágyi pusztát
és belemerül a Balaton „seszínű vízébe". De a budai Várban tanúja lesz a
koronaőrválasztásra érkező mágnások felvonulásának és néhány mondattal
pompás jellemzését adja a magyarországi anakronizmusnak: „. . .Sújtások,
paszományok, szőrmekucsmák és kócsagtollak, súlyos, jelentőségteljes és
évszázados gazdagság. De minő megkapó disszonancia, korunk kézzelfog
ható abszurditása: sokuk kénytelen volt régimódi, olcsó tarifájú taxit bérel
ni. Hanyagul elnyúló sofőrök — félrecsapott sapkájuk jelzi társadalmi néze
teiket —, hasonlóak bármely város sofőrjeihez, fuvarozzák a díszudvarba
ezeket az elképesztő ereklyéket, s a benzinfüst tömjénével árasztják el
őket." (Journal d'une époque (1926—1946). Gallimard, Paris, 1968. 43.)
Le Paysan du Danube
A dunai paraszt: ezt a címet adta Denis de Rougemont, a perszonaliz
mus egyik atyja, jeles svájci francia író közép-európai útibeszámolójának,
melyből a fenti idézetet vettük. A „dunai paraszt" birodalma már a francia

1038
határnál kezdődik: svábok, poroszok, türingiaiak, bajorok, osztrákok és
csehek részesülhetnek e kétes értékű megnevezésből, no meg a magyarok.
Egyikük, Illyés Gyula személyesen is megkapta e kitűntető címet. Pá
rizsi szürrealista barátai (talán Aragon, A párizsi paraszt szerzője?) nevez
ték így, kedveskedve, dunai parasztnak, s ő meg vállalta a dunaiságot is és
a parasztságot is, meg mindazt, amiről La Fontaine mesél. Cs. Szabó Lász
ló leírja, hogy 1946—47-ben Illyés azzal hökkenti meg Párizsban Claude
Mauriac-ot, hogy csupán egyszerű dunai parasztnak vallja magát. (Hunok
Nyugaton. Auróra kiskönyvek, München, 1968. 50., a Puszták népe 1934es francia kiadásának előszavában Sauvageot is így említi.)
La Fontaine meséjében, melynek címe fogalommá vált, a Duna menti
városok követe felmegy Rómába, hogy panaszt tegyen a szenátusban a pro
vinciák nyomorúságos állapota miatt. Külseje távolról sem bizalomger
jesztő:
arcát, állát lepi bozontos körszakálla,
fedi tömérdek szőre-szála,
nagy medve, anyja rég csak félig nyalta le,
dús szemöldök mögött meglapul a szeme,
nézése kancsalít, görcs orra, vaskos szája,
kecskebőr a ruhája,
és öve vízi nád. . .
(Weöres Sándor fordítása)
E durva külsejű ember nagy ékesszólással, kemény szavakkal írja le a ró
maiak visszaéléseit, kegyetlenségét és kapzsiságát. Panasztevő és egyúttal
fenyegető szavai megindítják a szenátorok szívét, és nemhogy megbüntet
nék, de patríciussá teszik a dunai parasztot. Bölcsessége és bátorsága feled
tették vad külsejét: „Ne vak látszat nyomán ítéljünk emberekről" — hang
zik a vers igazsága.
Dunai paraszt: olyan ember, aki kertelés nélkül, olykor brutálisan ki
mondja, amit mondani akar (ld. La Fontaine meséjét) — határozza meg ezt
az emberfajtát a Grand Larousse de la Langue Francaise. Mint látható, a
definícióból kimaradtak a belső értékekre — becsületesség, nyíltszívűség,
haláltmegvető hősiesség — való utalások, egyedül a szókimondás maradt
meg. Holott idetartozik e fenti értékeken kívül a nem franciás külső épp
úgy, mint a nyugat-európai normáktól eltérő szokások.
Ady költészetében Sauvageot a barbár erők kitörését, a vad egzotiku
mot csodálja — mindez oly távol van a Kosztolányi szellemét vonzó mér
téktől, józanságtól és harmóniától! „Közte és Ady között ott volt mindaz,
ami Versailles kertjeit elválasztja azoktól a sztyeppéktól, melyeken Tarasz
Bulba vágtázik a lovával". Ady varázsa vad egzotikumában rejlik. „Egzoti
kumot mondok — írja Sauvageot —, mert barbárnak nevezni nem vagyok

1039
hajlandó embereket pusztán azért, mert egy másik civilizációhoz tartoznak.
Volt sajátos személyiségük, és ez volt a különbség, amely után kutattam".
(108.)
Lehet, hogy Sauvageot az egzotikum, a magyar jelleg keresésekor a
dunai paraszt nyomait kutatta. Azét az emberét, aki a nyugat-európai kultú
rával szemben a másságot, az altéritét képviseli, és akinek szavaiból, vagy
is költészetéből ősi, barbár erő árad. Ez a „specifikus magyarság" ejtette
rabul a század elején Jérőme Tharaud-t és a harmincas években a magyar
akác illatát szippantgató Henri Bordeaux-t is.
Örök dilemma: milyen műveket lehet elfogadtatni a külföldi olvasóval.
Melyik az exportképes? Az-e, amelyiknek a befogadásához nem kell külö
nösebb erőfeszítés, mert tematikájában, kifejezésmódjában és mintáiban az
európai nagy normákhoz kapcsolódik, vagy éppen ellenkezőleg: az, amelyik
mindettől eltérve, sajátos magyar kérdéseknek ad magyar kifejezést?
Tegyünk úgy, mint Illyés Gyula tett annak idején: vállaljuk a dunai pa
rasztságot és írjunk szürrealista verseket.

KISS GY. CSABA (Budapest)

Stanislaw Vincenz — egy 2 0 . századi lengyel peregrinus
Magyarországon

Ha ezt a hazájában sem mindig jelentőségének megfelelően ismert len
gyel írót úgy kellene jellemezni, hogy egy-két szóban villantjuk föl egyéni
ségét, akkor a vándor és bujdosó megjelölés talán nem jár túl messze az
igazságtól. Olyan ember volt Stanislaw Vincenz, aki hosszú életén keresztül
mindig kíváncsisággal indult új utakra mind az embert körülvevő természet,
mind pedig a szellemi élet ösvényein. Vándor volt, nyitott lélekkel a táj és
a történelem, különösen pedig a másik ember iránt; azt pedig sorsa hozta,
hogy bujdosó lett belőle élete derekán, a történelem, a 20. század bor
zalmakat görgető történelme nem sokkal a második világháború kitörése
után elszakította szülőföldjétől, az Erdős Kárpátoktól. Olyan kényszerű
vándorútra kellett fölkerekednie a Tatár-hágón keresztül, amely életfogytig
tartó bujdosást hozott számára, először Magyarországon, azután pedig
Franciaországban és Svájcban.
Mintha valaminő különös előérzettél mélyedt volna bele ifjúkorától
kezdve az európai irodalom két nagy fundamentális életművébe, Homéro
széba és Dantééba. Nem véletlenül bukkan elő esszéinek szövetében újra és
újra Ithaka, az elvesztett és vágyott szülőföld képe, vagy az olasz költőóriás
élete és műve, aki szülővárosából száműzetve Firenze világát teremtette újjá
Isteni Színjátékban. Vincenz is teljességre törekvő művész, vándorútjának
és bujdosásának tapasztalatai egy nagyszabású műben rendeződnek el, egy
különös regényfolyamban, amelyet több mint három és fél évtizeden keresz
tül írt, s amelyben szűkebb hazájának állít monumentális irodalmi emléket.
Ez a tetralógia a Huculföld eposza, a régi pásztorvilág sagája — ahogy
mondani szokták róla. Századunk lengyel, de talán európai prózájában is
egyedülálló próbálkozás, a népi emlékezet által számontartott világ megidé
zése, nem néprajzi földolgozás és nem is szociográfia formájában. Az író a
valóság részének tekinti a szájhagyományt, a meséket, a mondákat, nem
akar a tudós vagy a mindentudó elbeszélő optikájával fölibük kerekedni, el
fogadja őket és tovább akarja adni az utódoknak, ahogy ő hallotta. Ennek a
négy vaskos kötetté terebélyesedő tetralógiának az első része Varsóban lá
tott napvilágot 1936-ban (Na wysokiej pofoninie — Prawda starowieku, A
havasi legelőn — A hajdankor igaza), és mind a korabeli közvélemény,
mind az irodalmi kritika elismeréssel fogadta. A folytatás azonban — s ez
egyáltalán nem az írón múlott — évtizedeket váratott magára. A Kárpátok
Kalevalájának következő része könyv formájában Vincenz 83. születésnap
jára látott napvilágot Londonban, 1970. november 30-án. így a sors éppen-
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hogy hagyott számára egy csekélyke időt, hogy örvendezzék neki. A követ
kező esztendő januárjának 28. napján hunyt el. Ott van eltemetve a genfi tó
partján, Pullyben, ahol életének utolsó éveit töltötte.
A lengyel irodalom történetében sem a 19., sem a 20. században nem
volt ritka a „bujdosás"; ismeretes tény, hogy a romantika nagy vátesz köl
tői éppúgy külhonban emelkedtek a lengyel és az európai irodalom csúcsai
ra, mint közelebbi kortársaink, Witold Gombrowicz és Czestaw Milosz.
Stanislaw Vincenzet mégsem tekinthetjük „emigráns írónak", ha élete so
rát, munkásságát és tevékenységét nézzük, hiszen ha el kellett is hagynia
szülőföldjét, új lakóhelyein mindenütt igyekezett a maga módján meggyöke
rezni, otthont találni. Jellemző például, hogy La Combe-de-Lancey kis Gre
noble fölötti településén ő volt az, aki az értelmiségi pályára készülő fiata
lokba beleplántálta a szűkebb haza megismerésének fontosságát. Újra és
újra meg tudta teremteni maga körül azt a szellemi légkört, amely egyszerre
jelent európai tágasságot, az ókori klasszikusok ismeretét és a helyi hagyo
mányok ápolását. Svájcban lelkesen propagálta például az Odüsszea berni
nyelvjárásra fordításának a gondolatát.
Annak ellenére, hogy magyarul eddig csak folyóiratokban láttak napvi
lágot írásai, nem teljesen ismeretlen nálunk. Először a második világhábo
rús lengyel menekültek között említették meg a nevét, azoknak sorában,
akik a kulturális-szellemi életben, a Budapesten megjelenő lengyel lapokban
és kiadványokban szerepeltek. Amikor Balázs János nyelvészprofesszor el
hozta Magyarországra Párizsban kiadott esszéinek kötetét (Po stronie pami§ci, Paryz, 1965), benne a két magyarországi témájú tájesszével, siettem
D. Molnár István debreceni kollégámnak továbbítani, aki akkor a 20. szá
zadi lengyel irodalom magyarságképével foglalkozott. így a kötet
megjelenése után egy évtizeddel magyarul is nyomdafestéket láthatott
Hódmező című írásának bő részlete a szegedi Tiszatájban, némileg
kapcsolódva az ihletet adó alföldi vidékhez, mert Vincenznek ez az esszéje
az Alföldről szól, közelebbről pedig Hódmezővásárhely környékéről. Az
író születésének évfordulójáról Magyarországon is megemlékeztünk 1988ban, az MTA Irodalomtudományi Intézetében nemzetközi Vincenzszimpóziumot tartottunk, ahol több magyar polonista is tartott előadást.
Elkezdődött magyarországi tartózkodásának föltárása, itteni tevékeny
ségének számbavétele is. Elzbieta Cygielska varsói hungarológus az Aprily
Lajos lengyel levelezőtársait bemutató tanulmányában1 foglalkozik Vincenz
és Aprily barátságával. Jerzy Snopek az 1988-as budapesti szimpóziumon a
lengyel író magyarországi munkásságának részleteit tárgyalta, itt közölt írá
sait méltatta.2
Ideje számot vetni, milyen föladatok várnak a hazai polonistákra Vin
cenz nálunk eltöltött mintegy hat esztendejének vizsgálatában. Referátu
momban ezeket a teendőket szeretném sorra venni, fölhívni a figyelmet a
hiányokra.
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Mondandómat a következő kérdéskörre kívánom összpontosítani: az
életrajzi vonatkozások; Magyarországon született művei; magyar barátai,
kapcsolatai; életművének magyar szálai, a magyar történelem, táj és kultúra
hatásai munkásságában.
Magyarországi tartózkodásával kapcsolatban kiindulópontunk az a
jegyzetfüzet (Notatnik 1938—1943), amelyik az író hagyatékában maradt, s
először Jan A. Choroszy boroszlói kutató tett közzé belőle részleteket az
Odra című folyóirat 1988. 12. számában.3 Természetesen igen fontos forrás
a Dialogi z Sowietami (Párbeszédek a szovjetekkel) címen megjelent,
visszaemlékezéseit tartalmazó kötete.4 Ez a műve azonban csak 1939. szep
tember 18-tól, első határátkelésétől (ekkor néhány hétig tartózkodott Buda
pesten, mintegy terepszemlén) a hazatéréséig tartó eseményeket örökíti
meg, illetőleg a könyv második részében (Na Wegrzech 1944—1945) a
szovjet megszállás, a háború történéseit, ahogy azt az író Nógrádverőcén
átélte. Arról csupán néhány visszapillantó megjegyzésből szerezhetünk tu
domást, mi töltötte ki életét 1940 tavasza és 1944 ősze között.
Jegyzetfüzetének bejegyzései5 szerint 1939. szeptember 18-án éjszaka
(vagyis a szovjet támadást követő napon) lépte át a Tatár-hágón a törté
nelmi lengyel—magyar határt. Ezt az átkelést a régi Osztrák—Magyar Mo
narchiára és a lengyel—magyar jószomszédságra is emlékezvén örökíti meg
a Párbeszédek a szovjetekkel című mű lapjain. Magyarul az Unió című fo
lyóirat 1991. 2. számában látott napvilágot. Idősebb fiával és Jerzy Stempowskival, a kitűnő lengyel esszéistával vágott neki az útnak. A következő
állomásokon keresztül: szeptember 19—20. Rahó, 21. Beregszász, 22.
Ungvár. Majd szeptember 23-nál azt a bejegyzést találjuk: a Kendy család
nál, csöndes udvarház, bor és szőlő. Itt szívélyes vendéglátásban volt ré
szük több napig. „Mily nyugodtan és méltóságosan szunnyadnak az őserdők
a Czarnohora, a Szvidovec, a Radnai havasok mindkét oldalán. Ha pedig
fölzúgnak, akkor fönséges magyar himnuszuk nem bánt senkit, mert nem
kényszerít. Az embereket és népeket elválasztó erdőség összeköt, megszün
teti a súrlódásokat. Jelen van bennük a hosszú történelem folytonossága."
(Notatnik 6—7.) Odahaza azután a szovjet határőrség, majd az NKVD vizs
gálati fogsága várta Stanislaw Vincenzet és fiát. Csak a szovjet viszonyok
némi — tanulságos — megismerése és a tél elmúlta után kerekedhetett föl
ismét a család Magyarország felé. Természetesen szökve, illegálisan. A
jegyzetfüzet csak szűkszavúan beszél erről az útról: „Vasárnap. Bystrzec,
1940. V. 26. Nagyszerű kirándulás V. 29-ig." Majd az útvonalról: Luhy,
Ungvár, Záhony, Budapest.
Budapesten az író és családja a Svábhegyen kapott lakást, a Költő utcá
ban. A pontos lakóhelyet még meg kell állapítani. Hogy bizonyosan erről
az utcáról van szó, azt a korabeli lengyel sajtó egyik Vincenzzel készített
riportja teszi kétségtelenné. „A Svábhegy oldalán végigkígyózó szerpenti
nen kell fölkapaszkodni, hogy megtaláljuk a Költő utcát. Itt, a kis villában

1043
egy olyan rezervátum található, ahol minden megvan, ami ott lent a völgy
ben gyakran hiányzik. Amikor belélegzitek ezt a másik levegőt, akkor e
fönti helyről más szemmel néztek le a városra, amely előttetek fekszik."
(Na wysokiej poioninie — Budapesztu.)6 — írja a névtelenül maradt szerző.
A telet fönn töltötte a család a Svábhegyen, egy kétsoros bejegyzés is tanú
sítja a jegyzetfüzetben (Notatnik 47.). És találunk rá utalást az 1943-ban
megjelent, már Nógrádverőcén írt tájesszében is, ahol Buda lengyel laudációját olvashatjuk: „Talán egyetlen magyarországi város sem tárgya oly
mértékben a külföldiek irigységének, mint Buda. Csakhogy az irigység
olyan érzés, mely nem alkalmas a különleges szépség befogadására. Marad
tehát a csodálat. Úgy tetszik, Budát azért teremtették, hogy az, aki ott ül
fenn, a hegyen, állandóan az egész ország szuggesztív képében és szüntelen
jelenlétében gyönyörködjék. Kevés oly felejthetetlen kilátás van, mint ami
lyen a Svábhegyről nyílik, a fogaskerekű vasút állomásáról mindkét irányba
— Pestre és a hegyekre. Azok a sötétkék és rozsdabarna, különös komoly
sággal átitatott sávok, melyek néha egészen gyászos, és mégis valami távo
li, egyre távolabbi cél felé csalogató hangulatot árasztanak! Éjszaka pedig,
különösen télen, amikor a Svábhegy fagyos levegőjén átvibráló csillagtüzijáték mintegy visszatükröződik Pest megszámlálhatatlan fényeiben, olyan
látomása támad az embernek, hogy azok a fények barátkoznak, egymással
helyet cserélnek, s ily módon bizalmasan közeliek, hozzáférhetők az embe
reknek." (Szenyán Erzsébet fordítása).7
Nógrádverőce volt a következő állomás, a jegyzetfüzetben 1941. május
19-i keltezésű bejegyzés említi először. Itt élt a család egy kis kitérővel
egészen 1946 tavaszáig, amikor nyugati irányban vándoroltak tovább. Meg
jegyzem, a Párbeszédek a szovjetekkel című visszaemlékezésében pontatla
nul, Budapesttől 40 km-re nyugatra helyezi el a Duna-kanyari települést.
(183.) Találunk még egy fontos magyar tárgyú írás, a Hódmező című esszé
keletkezésével összefüggő bejegyzést is: Hódmezővásárhely 1943. június
18—21. Ekkor volt vendége Vincenz a Vészi—Wagner házaspárnak a város
tanyavilágában. A jegyzetfüzet följegyzései meglehetősen szűkszavúak, va
lószínűleg a különös körülményekre való tekintettel.
1945 nyarán még egy magyar vidék megismerésére volt alkalma a Vin
cenz családnak. Barbara lányuk egyik iskolatársának a szülei hívták meg őket
Zala megyei birtokukra. Erről a tartózkodásról részletesen beszámol az író a
Párbeszédek a szovjetekkel egyik utolsó fejezetében (Wakacje Instytucji,
291—308.) Ez a rész nemcsak a NKVD gyakorlati működését érzékelteti
hallatlanul érdekesen, hanem a szovjet hódítás mechanizmusát, a hódoltatást
végzők mentalitását is. A Magyarországról való távozás idejét is ebből a
műből tudhatjuk meg. 1946 márciusában utazott Stanislaw Vincenz Po
zsonyból Bécsbe, előtte azonban néhány hetet Szlovákia fővárosában töltött.
Magyarországon a menekültek kulturális életének egyik meghatározó
szereplője volt Vincenz. Ahogy említett tanulmányában Jerzy Snopek írja,
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nagy tekintélye volt a lengyelek körében. Rendszeresen fölkeresték Nógrád
verőcén, kérték és meghallgatták tanácsait. A „dialógust" maga is szívesen
művelte az életben, irodalmi műveinek egyik fontos formáló alkalma volt a
beszélgetés, amihez szüksége volt partner jelenlétére, akinek kifejthette
gondolatait, egy hallgató társra, aki közbekérdezhetett, esetleg ellentmond
hatott neki. „Háza egyfajta platóni akadémia volt Magyarországon" — je
gyezték föl visszaemlékezésükben Csorba Tibor és Csorba Helena évtize
dekkel később.8
További kutatómunkára van ahhoz szükség, hogy e sokrétű tevékeny
ség minden részletét ismerjük. Többek között irodalmi tanácsadója volt a
menekültek Budapesten megjelenő Tygodnik Polski című hetilapjának, el
nöke volt a lengyel művelődési bizottságnak.
A néhány tízezer, hosszabb időre hazánkban letelepedett lengyel köré
ben gazdag kulturális és művelődési élet bontakozott ki: ismeretes, hogy
egész hálózata működött nálunk ebben az időben a lengyel iskoláknak, köz
tük a nevezetes balatonbogiári gimnázium, mely ekkor a kontinens egyetlen
lengyel tannyelvű középiskolája. Ez a viszonylag kicsi diaszpóra szép szá
mú sajtóterméket bocsátott közre és jelentős könyvkiadói tevékenységet
folytatott. Stanislaw Vincenz írásaival találkozhatunk az emigráns lapok és
kiadványok hasábjain, az említett Tygodnik Polskiban, a Wiesci Polskié
című politikai lapban, a Kalendarz Polaka na Wegrzech (A magyarországi
lengyelek kalendáriuma) című almanachban. Szükséges volna elkészíteni az
emigráns kiadványokban közzétett Vincenz-írások bibliográfiáját, bár ez bi
zonyára nem minden esetben egyszerű, mivel ezek a lapok és könyvek
hiánytalan példányai nincsenek meg sehol együtt a könyvtárakban.
Az utóbbi évek publikációinak köszönhetően egyre többet tudunk a
lengyel menekültek életéről, mégis azt kell mondanom, hogy a téma hosszú
ideig tabuként történő kezelése pótolhatatlan károkat okozott, hiszen sok
egykori tanút meg sem kérdeztek a kutatók, így föltehető, sokan megsem
misítették vagy a sírba vitték magukkal e korszak tárgyi emlékeit, elvesztet
ték a dokumentumokat, nem volt, aki följegyezze őket. Hogy emberként
miként viselkedett Vincenz a próbáló időkben, arról a Párbeszédek a szov
jetekkel című visszaemlékezésből tudhatunk meg valamit, nevezetesen azt,
hogy miképpen próbált meg nap mint nap közvetíteni — hiszen oroszul is
tudott — a megszálló katonák és a helybeliek között. Jeanne Hersch svájci
filozófus, Vincenz jó barátja és „tanítványa" arról is megemlékezik, hogy a
lengyel írónak szerepe volt a lengyel zsidó iskolásgyermekek megmentésé
ben a második világháború idején.
Annak ellenére, hogy csak A havasi legelőn jegyzeteit sikerült magával
hoznia egy hátizsákban Magyarországra; tehát könyvei, gazdag otthoni
könyvtára nélkül volt kénytelen dolgozni, a kényszerű magyarországi pe
regrináció esztendei termékeny évek voltak számára. Mindenekelőtt itt is
folytatta a kárpáti sagát, jelentős részben itt született a második kötet, a

1045
Barwinkowy wianek (Örökzöld koszorú), mottóul Ady Endre A paraszt
nyár című versének négy sorát választotta: „Boldog, ki mindig újrakezd, /
Boldog, kit az élet maraszt, / Boldog, aki vigasz kaszál, / Boldog, aki pa
raszt." Magyarországi tartózkodása alatt kezdte írni Vincenz Powojenne
perypetie Sokratesa (Szókratész háború utáni kalandjai) című esszéregényét.
Itt született két magyarországi témájú tájesszéje: a Brama do Wegier (Ma
gyarország kapuja) és a Pole Bobrowe (Hódmező). Életművének fontos ré
tegét jelentik az esszék, ezek közül Magyarországon vetette papírra az
Odüsszeiáról szólót (Odyseja) és a Hamlet jako czytelnik (Hamlet mint ol
vasó) címűt. 1942-ben, lengyel menekültek számára készülő előadásnak írta
a Hungarica. A barátság ajándékai című esszét.
Gyakran kérték föl előadást tartani, fölolvasni készülő műveiből, sze
repelt a Magyar PEN Clubban, és számtalan alkalommal a lengyel mene
kültek körében.
Az emigráns lengyel sajtóban figyelemmel kísérte a többi menekült
irodalmi munkásságát, írt például IHakowiczównáról (a két háború közötti
lengyel irodalom jelentős költője) és Lew Kaltenbergh-ről, aki Budapesten
adta ki első verseskötetét, később pedig műfordítóként tette ismertté nevét.
Ady költészete a háború alatt különösen vonzotta a nálunk tartózkodó len
gyel írástudókat, mint ismeretes, ebben az időben két kis kötete is megje
lent Budapesten lengyelül. Vincenz mindkét fordítást értő bírálattal elemez
te a Wiesci Polskié hasábjain. Történeti érdekesség, hogy Ilíakowiczówna
Ady-fordításait ismertető írása a lap 1944. évi 34. számában látott napvilá
got, március 22-én, amikor a lengyelek nem kis részének újabb bujdosást
kellett elkezdenie, a Magyarországot megszálló németek elől kellett vidékre
szöknie, illegalitásba mennie.
1944 elején közölte Vincenz több részben a Wiesci Polskiében esszéjét
a propagandáról (0 propagandzie), melyben a totalitárius nyelvet elemzi, a
propaganda működésének elveit és hatásmechanizmusait — történelmi távla
tokban, a nála megszokott erudícióval és művelődéstörténeti háttérrel. Ez
az írása érthetően nem került bele a nyolcvanas években Lengyelországban
megjelent esszéköteteibe.
A lengyel menekültek könyvkiadása elsősorban klasszikusokat igyeke
zett hozzáférhetővé tenni az ifjúság számára, de biztosított lehetőséget mű
fordítások és eredeti művek megjelentetésére is. Ezek a kiadványok gyak
ran inkább csak füzetnyi terjedelműek voltak. A Bibliotéka Polska (Lengyel
Könyvtár) sorozatában látott napvilágot 1941-ben egy válogatás A havasi
legelőn első kötetéből. 1942-ben pedig egy esszéje jelent meg Budapesten O
ksiazkach i czytaniu (Könyvekről és olvasásról) címmel, melyet egy Petőfiidézettel (a János vitézből) fejez be, két magyar sorral.
Ami Vincenz magyarországi kapcsolatait illeti, viszonylag sokat tudunk
Aprily Lajoshoz fűződő barátságáról. Levelezésüket földolgozta Elzbieta
Cygielska, s foglalkozott vele tanulmányában Jerzy Snopek is. Rajta kívül
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barátság fűzte Wagner Lilla írónőhöz és férjéhez, Vészi Mátyás ügyvédhez.
Wagner Lilla történelmi regényeket és verseket is írt, tagja volt a Vajda
János Társaság vezetőségének, ők hívták meg férjével tanyájukra, Hódmező
vásárhely tanyavilágába, ahol 1943 júniusában négy napot töltött a lengyel
író. Élményeit a Hódmező című tájesszében örökítette meg. Kapcsolatban
volt továbbá Mohácsi Jenővel, az íróval és műfordítóval, aki abban az
időben a Magyar PEN Club alelnöke is volt, és 1944. július 8-án hurcolta
el a Gestapo Békásmegyerről. Barátja halála után egy német nyelvű
emlékezésben szólott róla, gondolkodására jellemzők a következő megálla
pítások: „Magyarnak lenni, lengyelnek lenni, annyit tesz, még a puszta
vagy a Kárpátok magányos pásztorának is, hogy európainak lenni. (. . .)
Ha nem lettünk volna európaiak, nem volnánk sem lengyelek, sem
magyarok."
További filológiai munkát kíván Vincenz kárpáti eposza magyar motí
vumainak számbavétele. Nála is megtaláljuk a lengyel—magyar barátság
több évszázados toposzát. Amit megismert kultúránkból magyarországi tar
tózkodása idején, az szervesen beépült műveltségébe. Képzeljük el, amint a
Zala megyei udvarházban 1945 nyarán (június 21-től augusztus 16-ig tar
tózkodtak lányuk barátnőjének családjánál) Ady költészetéről magyaráz az
NKVD tisztjének oroszul. Dante nagy művéhez későbbi élete során újra és
újra visszatér, ha az Isteni Színjáték fordításairól beszél, sohasem mulasztja
el megjegyezni, hogy az általa ismertek közül Babits Mihályét tartja a leg
jobban sikerültnek.
Jegyzetek
1 Cygielska-Guttman, Elzbieta: Polscy korespondenci Lajosa Áprifyego. In: Z dziejów polsko—wegierskich stosunków historycznych i literackich. Szerk. I. Csapláros, A. Sieroszewski. Warszawa, 1979.
2 Choroszy, Jan. A.: Stanistaw Vincenz — Notatnik 1938—1943 (fragmenty). = Odra
(Wroclaw) 1988. 12. sz. 29—39.
4 Első ízben 1966-ban jelent meg Londonban, másodszor 1991-ben Krakkóban.
5 Az eredeti jegyzetfüzetet az író fia, Andrzej Vincenz a boroszlói egyetem Lengyel Tanszé
kén létrehozott Vincenz-archívumnak adományozta. A jegyzetfüzet másolatát Jan. A.
Choroszy szívességének köszönhetően kaptam meg.
6 Wiesci Polskié (Bp.) 1941. április 12—15. 3. 1.
7 Eredetileg a Tygodnik Polskiban látott napvilágot. A fordítás a Z perspektywy podrózy cí
mű kötetben (Kraków, 1980) megjelent szöveg alapján készült.
8 Csorba, Helena i Tibor: Ziemia w§gierska azylem Polaków 1939—1945. Warszawa, 1985.
254.
9 Ungar sein, Pole sein, heisst — sicher auch für den einsamen Hirten der Pussta oder Karpathen ( . . . ) — heisst ein Europäer sein. (. . .) Ohne Europäer geworden zu sein wären
wir nicht Polen und Ungarn. Idézem az író fia, Andrzej Vincenz által rendelkezésemre
bocsátott kéziratból. Ezúton mondok köszönetet segítségéért.
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MADÁCSY PIROSKA (Szeged)

Kosztolányi francia íróbarátai Budapesten
Aurélien Sauvageot, aki 1923 és 1931 között tartózkodott Magyaror
szágon, 1985-ben így nyilatkozik: „Azt hiszem, az egyedüli francia voltam,
aki a valóságban találkozott az akkori idők magyar civilizációjával. Úgy
véltem, kötelességem tudatni honfitársaimmal, hogy van egy nemzet, mely
ről vajmi keveset tudunk, és amely történelme során sok-sok súlyos áldoza
tot hozott annak a nyugati civilizációnak a megmentéséért, melyre oly büsz
kék vagyunk".l Sauvageot tehát beismeri a dialógus kísérletének kudarcát.
Szinte egyedül volt, és maradt.
A dialógus magyar résztvevői sincsenek sokan. A Nyugat című folyó
irat 1925—1935 között erőteljesebben vállalja a nemzetek feletti Európa
gondolatot. Osvát, Babits, Kosztolányi hiszik: „Egy nemzet annyit ér,
amennyi a műveltsége, a kultúrája. És a kultúráknak nem elpusztítani, ha
nem gazdagítani kell egymást, egyik nyelv a másikat, egyik gondolkodás
mód a másikat, egyik műveltség a másikat". (Babits 1919.)2
Hogyan próbálkozik Kosztolányi e küldetéssel a franciák felé, már
részletesebben vizsgáltuk,3 nézzük most a másik oldalt.
A francia közeledés kézzelfogható bizonyítéka, hogy 1923-tól az Eöt
vös Kollégiumba kiváló francia tanárok érkeznek és tanítanak, s a kollégiu
mot a franciás kultúra otthonává teszik: Aurélien Sauvageot, Francois
Gachot és Maxime Beaufort. Róluk szeretnék most részletesebben szólni,
mindhárman Kosztolányi íróbarátai, fordítói, ugyanahhoz a baráti körhöz
tartoznak, és a lehetetlenre vállalkoznak: a magyar—francia irodalmi és
kulturális kapcsolatok kimozdítására a mélypontról. Maxime Beaufort már
1914 előtt Pesten tartózkodik mint francia nyelvtanár, majd 1926-ban újra
visszatér Párizsból; Sauvageot-t, a francia és a magyar kultúra „kiváló
összekötő tisztját" (Bálint György nevezi így) 1923-ban küldi Antoine
Meillet Budapestre, Gachot egy évvel később követi.
Missziójuk milyenségét, szinte lehetetlenségét az adott politikai viszo
nyok között, publikálatlan leveleik alapján szeretném körvonalazni (e leve
lek az OSZK, az Eötvös Kollégium levéltárából, valamint saját gyűjtésem
ből valók, francia nyelvű kéziratok). A mintegy 50 levél bemutatására ter
mészetesen egyetlen előadás keretében nem vállalkozhatok, de érzékeltethe
tem íróik emberi és értelmiségi magatartását, lassú beilleszkedésüket a ma
gyar életbe, kétségeiket és lelkesedésüket.
Kezdjük a sort Sauvageot-val, aki talán hármójuk közül a legtöbbet tett
a magyar kultúra és a magyar nyelv franciaországi megismertetéséért. A le
velek egy része (1923-től 1927-ig) Bartoniek Gézához, a többi (1928-1931)
Gombocz Zoltánhoz, az Eötvös Kollégium igazgatóihoz íródott. Az első le
vél dátuma 1923. október 29.
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Igazgató Úr!
Két hónap óta a legnagyobb tudatlanságban és bizonytalanságban hagy
tak, csak ma este tudtam meg, hogy kineveztek az Eötvös Kollégium taná
rának. M. Mistier közbenjárására kaptam egy hivatalos értesítést, amely vé
get vetett egy sor adminisztratív intézkedésnek, amelyért bocsánatot kérek
Óntól.
Mihelyt a papírjaim rendben lesznek, sietek Budapestre. 3-4 nappal az
érkezésem előtt megtáviratozom érkezésem időpontját.
Igazgató úr, már teljesen elhagyott a remény e végeláthatatlan, hossza
dalmas procedúra miatt. Néhány hete szinte türelmemet vesztettem a sok el
vesztegetett idő láttán! Magyarországról visszatért fiatal barátaim lelkes el
beszélése hatására szinte égek a vágytól, hogy a lehető leghamarabb megis
merjem az Ön házát. Tudom tőlük, hogy legalább olyan jól fogom érezni
ott magam, mint a mi Ulm-utcai öreg iskolánkban. Évek óta vágyom arra,
hogy finnugor tanulmányoknak szentelhessem magam, amelyekben sajnos
még nagyon kezdő vagyok. Egyetemi kötelezettségeim eddig még megaka
dályozták e terv megvalósítását, de látni fogja, szilárd elhatározásom, a leg
rövidebb időn belül pótolni az elvesztegetett időt.
M. Meillet megadta az engedélyt, hogy disszertációmat finnugor nyel
vészeti témából készítsem. A teljes tézisemben foglalkozni szeretnék ma
gyar irodalmi témával is. Főleg egy olyan monográfiára gondolok, amely
olyan szerzőt érint, aki alkalmas arra, hogy a francia közösség figyelmét is
felkeltse. Ebben a témakörben szívesen kikérném professzorainak tanácsait
és irányítását.
így nemcsak mint professzor, de mint tanítvány is csatlakozom az Eöt
vös Kollégiumhoz. Bocsánatot kérek Öntől, Igazgató úr, hogy még szinte
semmit sem tudok nyelvükről és irodalmukról. Nagyon nehezen olvasok
magyarul, a nyelvtani struktúra és a szavak szinte teljesen ismeretlenek szá
momra. A lehető leghamarabb pótolnom kell a hiányosságokat! Megígérhe
tem Önnek, hogy minden erőmmel és akaratommal erre fogok törekedni.
Várva a pillanatot, amikor személyesen is bemutatkozhatom, fogadja
legmélyebb tiszteletemet:
Aurélien Sauvageot4
Nem könnyű tehát Franciaországból kinevezést kapni Budapestre. A
hivatalos kapcsolatok mind magyar, mind francia részről rendkívül rosszak,
hidegek. Jean Mistler, aki 1920-tól 1924-ig dolgozik Budapesten (előbb
mint tanár az Eötvös Kollégiumban, majd mint a Francia Követség kulturá
lis titkára), semmit sem tesz a kapcsolatok javításáért. Nem ismeri, vagy in
kább nem akarja megismerni a magyar kultúrát, irodalmat, fölényes, fele
lőtlen, közönyös hivatalnok, vagy egy a sok közül ... Még 1984-ben megje
lenő budapesti visszaemlékezéseiben se tud akkori szerepéről másképpen
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írni, csak felületesen, nagyképűen. Milyen szerencse, hogy Sauvageot azon
nal megérti, neki nem csupán a francia nyelvet kell Pesten tanítania, ennél
sokkal többet kell tennie: irodalmi diplomataként kell fellépnie, mint Kosz
tolányinak. Mindent vállal a cél érdekében, Bartoniek Géza hű szövetségese
lesz. Az első lépés: francia könyveket és folyóiratokat szállítani a kollé
giumnak, a második: ösztöndíjakat szerezni magyar diákoknak és tanárok
nak Párizsban. Az 1924-ben írt levelek erről a lázas tevékenységről és ered
ményekről is beszélnek: 10 hallgató és 2 kutató kap ösztöndíjat. Sauvageot,
Mistier helyett, futkos a minisztériumba, tárgyal, intézkedik, harcol a gaz
dasági, pénzügyi korlátozások ellenére. Maga Sauvageot is összeállít egy
bőséges könyv- és folyóiratlistát, amely a pesti kívánságokkal együtt figyelemreméltóan gazdagítja majd a kollégium könyvtárát.5 A diplomáciai fel
adatokon túl, Sauvageot komolyan veszi tanári és tudósi szerepét is: „Az
egész vakációmat felhasználtam arra, hogy jobban felkészüljek a rám váró
feladatokra. Erőfeszítéseim főképp a magyar nyelv tanulására irányultak,
amelyben úgy hiszem, elég komoly előrehaladást tettem. Azonkívül teljesen
lekötött a magyarok eredetének problémája, valamint az uráli nyelvek és
nyelvészeti kérdéseik. Ami a kollégiumi hallgatóinknak szánt programot il
leti, hosszú tépelődések után a következőket szeretném felajánlani: a II. év
folyam számára a.) 18. századi olvasmányelemzések, b.) fordítás magyarról
franciára, könnyű szövegekből, nyelvtani gyakorlattal. A III—IV. év szá
mára: a.) modern szövegmagyarázatok, b.) francia nyelvtörténet (fonetika,
morfológia, szintaxis, régi szövegek olvasása). S végül mindenki számára:
praktikus gyakorlatok klasszikus és modern irodalomból (rövid, franciául
tartott előadások formájában). Azoknak a hallgatóknak pedig, akik különö
sen a franciára specializálják magukat, azt ajánlom, latinul tanuljanak (így
teljesedik ki francia tudásuk!) ... Az a vágyam, hogy szervezek egy francia
nyelvészeti könyvtárat, ahol az utóbbi 20 évben e területről megjelent min
den fontos könyv megtalálható lenne ..."6 Sauvageot nem győzi sorolni,
mi mindent szeretne átadni, mi mindent szeretne megvalósítani. Megszállott
tanár, maximalista önmagával szemben is.
S miközben telnek a hónapok, egyre közelebb kerül hozzánk, magya
rokhoz. Komoly propagandát kell kifejtenie Párizsban „magyar ügyben", s
bár vannak barátaink, nem titkolja: mennyi az ellenfelünk. Leveleinek tanú
sága szerint szinte honvágya van Budapest és a kollégium után. Egyre job
ban érezzük: Sauvageot már félig magyar, büszke, ha Párizsban intelligens
és művelt, fiatal magyar tudósokat mutathat be. Bár Magyarország ellensé
gei nem alszanak, a francia értelmiség körében vannak, akik szimpatizálnak
Magyarországgal.7 1926 minden tekintetben sikeres év. Nyárra elkészül
disszertációjával. Fő témája: az ural-altáji nyelvek szókészletének összeha
sonlító vizsgálata, második tézisét Ady Endréről írja,8 1926 októberi hír
adása szerint már az utolsó simításokat végzi rajta. (Adyval azonosulva érti
meg a magyar sorsot, Elhanyagolt véres szívünk című verse ejti rabul). Per-
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sze mindez nem megy olyan könnyen, ahogyan ő elképzeli. A fő témával
nincsenek gondok, de a melléktéma nem tetszik. Az Ady-monográfiát, a
magyar témát Louis Eisenmann, az opponens, fél évig kézbe sem veszi,
majd a következő év július végén a dolgozatot egy semmitmondó indokkal
elutasítja. Meillet szerint okosabb visszatérni a tiszta nyelvészethez, hiszen
Sauvageot nem irodalomtörténész. Sőt Meillet ad egy jó tanácsot, Sauvageot ne írjon Magyarországról, míg le nem doktorált. Utána csinálhat, amit
akar. Hivatalosan, úgy tűnik, Magyarország tiltott vadászterület, aki egy
kicsit is másképpen nézi Magyarországot, azt már befeketítik (a doktori vé
désre csak 1929 júniusában kerül majd sor).9 Mindez azonban nem rettenti
el, továbbra is foglalkozik magyar irodalommal, műfordítással. 1927 nya
rán Ybl Ervin Donatellóról szóló könyvét, Babits: Tímár Virgil fiát és
Melich János: A honfoglaláskori Magyarország című művét, Mikszáth
egyik elbeszélését fordítja.10
1927-ben Bartoniek Géza már nagyon beteg, Sauvageot 1928. február
6-i levelében búcsúzik el tőle. Csupa szeretet és hála az iránt az ember
iránt, akinek köszönhetően a kollégiumban eltöltött évek számára oly felejt
hetetlenné váltak. A levél hangneme eltér a többitől, érzelmes, szinte túl
áradó, pedig a franciáknak nem szokásuk az érzelmesség.11 Bartoniek Géza
halála után 1928 szeptemberétől Gombocz Zoltán lesz a kollégium igazgató
ja. A Mesternek írt levelekből fény derül a doktori körüli huzavonákra is.12
A 30-as évek elején egyre nehezebb idők jönnek, a gazdasági és politikai
válság elmélyülése nem kedvez a magyar-francia kapcsolatok erősödésé
nek. Sauvageot belefárad a politikai és egyéb intrikákba, szabad akar lenni
végre, hogy szenvedélyének, a finnugor nyelvészeti kutatásoknak éljen. A
levelek gyérülnek. Sauvageot 8 esztendőt töltött el Magyarországon. 1931.
február 11-én, Gombocz Zoltánnak írt utolsó levelében búcsút mond élete
egy lezáruló korszakának, amikor egy kultúrát úgy kutatott, hogy benne
akart élni és meg akarta érteni a körülötte élőket.13 Amikor távozik, már
tudja, újra háború fenyegeti Európát. És kit féltsen a legrosszabbtól, Fran
ciaországot vagy Magyarországot, esetleg mind a kettőt?
Két hazája van hát, s valahogy így érez az őt követő Francois Gachot
is, akinek levelei nem ennyire kristálytisztán elkülöníthető időszakot körvo
nalaznak. 1924 novemberében jött Budapestre és még 25 évig, 1949-ig ma
rad. Gachot nem precíz, gondos, esztétikai külsőre is adó levelező, bohém
író ő, aki rajong a modern irodalomért. Mint az Eötvös Kollégium tanára,
először Sauvageot-nál lakik, de tanít gimnáziumban és a képzőművészeti fő
iskolán is. Gachot se tud kezdetben egy szót sem magyarul, de neki
könnyebb a dolga: 1926-ban magyar nőt vesz feleségül, Laborcz Irént.
Sauvageot így mutatja be Gachot-t: „Kicsit beteges küllemű volt, vézna,
kistermetű, haja nagyon sötét, arca napbarnított, a megjelenésében semmi
tekintélyt parancsoló, és bizony félő volt, hogy nem tud majd tanítványai
között fegyelmet tartani. De a szelleme élénk volt, a véleménye és az ízlése
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pedig nagyon határozott."14 Birkás Gézának 1942-ben írt önéletrajzi levelé
ből megtudjuk, tanulmányait a Sorbonne-on végezte, irodalom—német spe
ciális szakon. 1923-tól újságíróskodik, 1925-től jelennek meg publikációi
Franciaországban. 1926-tól, majd folyamatosan 1931-től 1938-ig a Mercure
de France párizsi folyóirat számára szerkeszti a Magyar Irodalom rovatot.
Fordít több novellát, verset: Kosztolányitól, Móricztól, Adytól, Karinthytól, Mikszáthtól, Szomorytól, Kassáktól, Illyés Gyulától stb.15 1985 (ez ha
lála éve) tavaszán hozzám írt levelében végtelen kedvesen egészíti ki eddig
hiányos adataimat. „Inkább vagyok író, mint egyetemi tanár, s főleg tudo
mányos kutató. Nemcsak helyzetemnél fogva, de idő híján ... Ami Koszto
lányit illeti, nagyon jól ismertük egymást, feleségem és én gyakran men
tünk el hozzájuk. Emlékszem, milyen nagyszerűen ismerte a nyelv és stílus
fordulatokat, a szójátékokat. Mennyire érdekelte az élő francia iroda
lom..."16 Gachot összességében ugyanazt teszi, mint Sauvageot — közvetít
—, szerényen, kedvesen, bölcsen újra és újra visszatérve, még 84 évesen is
Budapestre, hogy előadást tartson, utoljára Krúdyról, a PEN Club meghívá
sára, közvetlenül halála előtt.
Akikről eddig szóltam, Gachot és Sauvageot, ismertek, legalábbis Ma
gyarországon. De Maxime Beaufort-ról, a harmadik „misszionáriusiról
szinte senki sem hallott. Ő is Kosztolányi-barát, Kosztolányi-fordító. Mikor
Kosztolányit az Édes Anna franciára fordításának terve foglalkoztatja, ifjú
Wlassics Gyula Beaufort-t ajánlja figyelmébe, a magyarul kitűnően tudó
franciát.17 Sauvageot emlékeiből az ő portréja is felvillan. Előkelő család
ból származik, igazságtalanul elbuktatták az egyetemi felvételi vizsgán, és
ezért „levegőváltozásra" vágyik. Elfogad egy számára felajánlott francia ta
nári állást Magyarországon, még 1914 előtt. Feleségével és leányával
együtt jól érzik magukat Budapesten, gyorsan kapcsolatba kerülnek a hala
dó értelmiségiekkel, írókkal. Hosszabb ideig 1926-tól lesz újra Magyaror
szágon, Sauvageot-t 1928-ban ismeri meg. Nagyon jól beszél magyarul,
annyira, hogy barátja fölkérésére leányával együtt közreműködik a „Sauva
geot szótár" szerkesztésében. Beaufort már az I. világháború előtt találko
zott Kosztolányival. Elég kultúrált, és megfelelő irodalmi érzékkel rendel
kezett ahhoz, hogy mesterien lefordítsa az Édes Annái. Sauvageot tudomása
szerint a fordítás először folytatásokban jelent meg egy párizsi újságban,
nem tudja, hogy a Le Temps kezdi közölni 1937-ben. Beaufort ugyanis a
Le Temps magyarországi tudósítója. Kiemelhetjük még, hogy Sauvageotnak nagyon tetszett az Édes Anna. Magyarul olvassa el, megrendíti, emel
lett csodálattal tölti el stílusának tökéletessége és szerkezetének harmóniája.
Beaufort-ral együtt eredetiben olvassák a műveket, mert fel akarják fedezni
egy nemzet legértékesebb szellemi kincseit, szemben Mistlerrel, aki szerint
a magyar irodalom nem más, mint utánzás, s a magyar nyelvet nem érde
mes megtanulni.18
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Mindaz, amit Sauvageot Maxime Beaufort-ról írt, bizonyítja, milyen
jól ismerték, mennyire becsülték egymást. Egyikük sem született politikus
nak, sőt küldetésüket úgy tudták leginkább teljesíteni, hogy távol tartották
magukat a politikától. Ez azonban nem jelentette azt, hogy nem láttak és
nem hallottak, hogy nem aggódtak Magyarország és Európa sorsáért. Max
ime Beaufort 1940-ben két levelet ír Herczeg Ferenchez.19 Különleges val
lomása ez egy becsületes gondolkodású franciának, aki együtt érez a ma
gyarság súlyos problémáival, de előrelátóbb, racionalistább nálunk. Az első
levelet Beaufort Herczeg Ferenc Pesti Hírlapban megjelent, A revízió útja
című vezércikkével kapcsolatban küldi el (Vasárnap, 1940. augusztus 25.).
Herczeg Ferenc a nagyhatalmak kis népek iránti igazságtalanságáról, a pári
zsi békeszerződés fenntartásának lehetetlenségéről, ezzel együttérző brit és
francia politikusok köréről ír, akik hiába próbálták, nem tudták megakadá
lyozni az újabb háború kitörését. „De hol vannak ők most? Alkamasint, ha
zájuk sorsáért aggódnak..." Beaufort úgy érzi, reagálnia kell e cikkre, hi
szen ő is egy volt azok közül, akik Franciaországban Magyarországért szól
tak. A cikk végső konklúziója készteti szólásra, ismeretlenül. „Azok közé a
franciák közé tartozom, akik 20 év óta nem szüntették be a tiltakozást,
hogy Magyarországgal Trianonban meg nem érdemelt kegyetlenséggel
bántak el... Bizonyos cikkeimben, amelyeket a Le Temps-ban publikáltam,
még tovább mentem, mígnem egy párizsi brosúrában a múlt tavasszal
'magyar propagandistának' minősítettek..." Beaufort ezután azok nevében
beszél, akiknek volt bátorságuk egy ügy védelmezőjeként fellépni, s nem
Magyarországot, de az igazságot szolgálni. Reményük, hogy a békét
alapozhatják az ellentmondások összeegyeztetésére és a haladásra, keserű
csalódás ma, mert közbejött az újabb katasztrófa. Beaufort a leigázott népek
tragédiájára figyelmeztet és így folytatja: „És milyen sors vár azokra,
akiknek Németország véglegesen elviszi a győzelmet? Elhallgattatva és
csapdába esve, kénytelenek köszönetet mondani a hódítónak, akinek
étvágya csillapíthatatlannak látszik. Az általános magyar vélemény a
győztesektől egy ésszerű és nem megalázó békét vár. Ez a hit bennünk,
ellenkezőleg, olyan gondolatokat kelt, hogy ez a jövendő béke még
kegyetlenebb és igazságtalanabb lesz, mint az 1919-es, amely 20 éven
keresztül elsötétítette Európát. Isten adja, hogy az Ön optimistáinak legyen
igaza. De ha csalódni fognak, mit fognak Önök tenni? Némák maradnak a
katasztrófa előtt, amely több mint 100 millió embert sújtana?..." Beaufort
több mint 8 oldalas levelében rendkívüli politikai éleslátással megjósolja az
eljövendő 50 év európai történelmének alakulását, az újabb szerencsétlensé
get, amely a magyarságra vár, ha nem ébred fel, ha nem fedezi fel,
merrefelé sodródik. Naivnak nevezi igazsághoz hű, tiszta elkötelezettségét,
amelyhez minden áron makacsul ragaszkodik, még arra a néhány évre,
amely hátra van életéből. Ez az első ebben a műfajban írt levele, és elmúlt
60 éves.. Herczeg válaszát sajnos nem ismerjük, de Beaufort-t — úgy tűnik
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— csak részben nyugtatja meg, mint rendkívül rövid, magyarul írt második
kéziratából kiderül. „Nagyon köszönöm mint francia, azokat a nagylelkű
és vigasztaló sorokat, amelyeket Franciaország hivatásáról és jövőjéről oly
meghatóan ír. Adja Isten, hogy ez a meggyőződés az általános békülés
érdekében teljesüljön..." Valójában tehát Maxime Beaufort kételkedik,
Herczeg Ferenc nem győzte meg. Már csak Isten segítségében bízik, hiszen
a leigázott, megszégyenített Franciaország jobb jövőjét nem látja. De
összeszorul a szíve Magyarország jövőjéért is.
Éppúgy, mint Sauvageot-nak, aki 1933-ban, mielőtt végleg elhagyja
Magyarországot, a vonatból csodálja a távolodó főváros fényeit, s felteszi a
kérdést: „Vajon meddig ragyognak még ezek a fények Közép-Európa nyug
talan egén? Mert ha ez a ragyogás valaha is kihunyna, a fényes katlan alatt
újra megnyíló sötétség olyan áthatolhatatlan volna, akár egy fekete lyuk,
egy mély örvény, melynek sötétje az egész európai kultúrát elhomályosíta
ná." 20 Milyen előérzet íratta e sorokat Beaufort-ral, Sauvageot-val? Miért
imádkoztak mindketten Magyarországért? Nem a jóslattal való játék, nem
az érzelmesség. Inkább a magyarsággal való azonosulás, a hozzánk-tartozás, az igazság és őszinteség vágya. Hogy sikerült megismerniük egy népet
és egy kultúrát belülről, Európának egy olyan részén, amelyről a franciák
jóformán semmit se tudnak.
Három különböző, Kosztolányihoz kapcsolódó, francia írótanárról
szóltam: egy önmagát jakobinusnak valló, precíz és munkájának élő nyel
vészről; egy bohém, sokoldalúan művelt íróról és diplomatáról; egy huma
nista gondolkodású, kitűnő műfordítóról. Különbözőek voltak, de egyben
megegyeztek: szabad polgárként teljesítették missziójukat, s sorsuk sajáto
san hozzákötődött a magyar sorshoz, ahogyan Sauvageot megfogalmazta:
„a gyönyörű, a nagy, a tragikus magyar sorshoz."21
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MELCZER TIBOR (Budapest)
Egy német svájci peregrinus Magyarországon
Markus Bieler — Radnóti és Pilinszky fordítója
„Egy halott kerül elém az úton, és vele életreszóló barátságot kötök.
Nem ismert engem. Amikor tarkónlövik (1944. november 9-én), hétszázöt
ven kilóméterre nyugatabbra élek, mint pályakezdő, huszonnégy éves, né
met ajkú ember. Ám előbb a nyelvi érdeklődés, utóbb pedig a Petőfi nem
zete iránti tisztelet arra késztet, hogy magyarul tanuljak, és egy napon létre
jön a megrázó ismeretség: Radnóti Miklós, kép és szöveg egy magyar ké
peslapban — egy megrendítően tisztességes ember becsületes szava."
E sorokkal vezette be Markus Bieler, a Bern melletti Spiegel helység
református lelkipásztora (maga is költő) azt a míves, szép kötetet, amely
Gewaltmarsch (Erőltetett menet) címmel jelent meg a budapesti Corvina Ki
adónál 1979-ben, s amely hetvennél több Radnóti-fordítását tartalmazza.
A bevezető szerény és kissé eufemisztikus. Mert igaz a magyar nyelv
iránti érdeklődése, ám ennek kialakulásában a történelem — jelesen 1956
forradalma után, a Svájcba került magyar emigránsok segítése, lelki gondo
zása — játszott szerepet. E küldetéstudat találkozott az irodalmár-fordító
missziójával. S nem is Radnóti volt a kezdet, hanem az a Márai Sándor,
akinek Szindbád hazamegy című regényét fedezte fel „véletlenül", egy cse
megekereskedésben (nem tévedés), s elolvasván, fordítani kezdi. Majd le
vélben keresi meg 1962-ben a szerzőt, értesíti munkájáról és próbafordítást
mellékel.1 Márai el van ragadtatva, s kéri, hogy őszre a fordítást fejezze
be. 2 S miután 1962. október l-jén Bernben személyesen is találkoztak,
Bieler kiadót keresett, és talált — tizennégy évvel később.3 így történt,
hogy 1978-ban közel egyszerre volt kénytelen foglalkozni e mű korrektúrá
jával és a Radnóti-fordítások javításával. Mert akkorra már többedszerre
megjárta Magyarországot, ahol — megvallottan is — lelki kalauza Radnóti
Miklós volt és maradt. S ekkorra már a Corvina nagyszerű német nyelvi
szerkesztője, Engl Géza mellett kijutott neki — kéretlenül, pontosabban
Radnóti Miklósné óhajára — egy irodalmi terrorista (csekélységem), aki,
éppen a kiváló műfordítói tett igézetében, ízekre szedte munkájából mind
azt, amit szükségesnek vélt.4 Az eredmény pedig a fordító további áldoza
tos munkája után: könyvsiker 1979-ben; lelkes visszhang nemcsak itthon,
hanem Svájcban is, ideértve a Neue Zürcher Zeitungban Eva Haldimann —
a kötet megjelenése alkalmából írt — jó fél kolumnás Radnóti-esszéjét.5
1984-ben pedig a válogatást a tübingeni As Verlag a Corvinával együtt újra
kiadta.
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Hogyan jutott Markus Bieler idáig? Istenadta tehetségén túl volt még
egy adománya: a számára mindig csak látszólagosan jelentkező „véletle
nek" mögött felismerte a küldetést, az elhivatottságot. Mint a Radnóti-kötet
megjelenése után, egy vele készített beszélgetésben mondta: „Úgysem én
keresem a feladatot, hanem a feladat keres meg engem."6
Predestinált embernek tudta magát. És nem csak kálvinizmusa miatt,
hanem mert tapasztalatai erre vitték. Sorszerűnek tudta a magyar nyelvvel
történt megismerkedését. Ám a sorsszerűséget — mint mindenben, ebben is
— kemény munkával és ambícióval vállalta. A francia és a spanyol nyelv
után (mindkettő modern irodalma erősen foglalkoztatta) módszeresen tanult
magyarul. A „Márai-véletlent" és a „Radnóti-véletlent" hatalmas energiával
és persze tehetséggel teszi szolgálattá. Az előbbivel jó időre barátot nyer
(az író 127 néki küldött levele tanúsítja ezt7), az utóbbival egy számára
kedves és barátságos országot.
A Gewaltmarsch megjelenésekor hatodszor járt nálunk. „Magyarorszá
gon Radnóti szemével akarom nézni a tájat és az embereket. Úgy érzem,
hogy Radnóti az árnyékomban jár, és a magyar házakat és a magyar szíve
ket ő nyitja meg nekem. Magyarországon töltött kevés időm során kiváló
embereket, rendkívüli szívélyességet, segítőkészséget találtam, egyszóval
mindazt, amit a helyemben — az itt élő emberekben — Radnóti is keresett
volna;" — mondotta egykoron.8
És valóban. Bernben lévő naptárfüzeteiben az első „Radnóti bejegy
zés" 1975-ből való. Egyebek közt az Ikrek havát olvassa ekkor, és fordítja
a verseket. És ez év október 8-án, egy Fertő tavi üdülés adta lehetőséget ki
használva, egynapos kirándulást tesz Budapestre. Az idegenvezető hölgy —
Lengyel Mária — nemcsak jártas az irodalomban, nemcsak beszélgetni
lehet vele József Attiláról (akinek összes verseit korábban nyersfordításban
átültette, ám a „Radnóti-feladat" miatt vele utóbb nem foglalkozott)9 és
Radnótiról, de azt is tudja, hogy a költő felesége él, sőt — biztos, ami biz
tos —, azt is tudatja a különös svájci vendéggel, hogy Frau Radnóti megle
hetősen bizalmatlan az irodalmi amatőrökkel szemben.
Eggyel több ok, hogy Bieler 1975. december 17-én kelt levelében kér
je meg a költő özvegyét, engedné meg, hogy a lefordított verseket megmu
tassa, amire 1975. január 19-én igenlő válasz érkezett.10
Az egynapos budapesti kóstoló után így került sor az első komolyabb
magyarországi utazásra, 1976. június 13. és 18. között. Itt új barátokra tesz
szert; 16-án este Radnótiné fogadja; utóbb felkeresi a kerepesi temetőt (a
költő sírját akarta látni), aztán a Mátyás-templomot; a Budavári Palotában a
gótikus szobrokat nézi meg; ismerőse a Petőfi Irodalmi Múzeumba kalau
zolja; megnézi a Kovács Margit-kiállítást Szentendrén; elzarándokol Abdá
ra, Radnóti meggyilkolásának színhelyére; és még egy tatai kirándulásra is
jut ideje. Az egész 1976-os esztendőt pedig odahaza a Radnóti-versek fordí
tásával tölti, hogy egyszersmind Spiegelben, négy fennmaradt nagyigényű
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előadásával Keresztelő Jánosa legyen annak a költőnek, akit a német nyelv
terület — és kivált hazája, s szűkebb pátriája, Bern — számára leendő köte
tével hirdetni lesz eljövendő. Kevésbé patetikusan: az előadások első része,
s a fordításokból mutatvány jelenik meg a tekintélyes berlini lapban, a
Bundban, spiegeli hallgatói pedig a harmadik előadás során három ragyogó
és szépen fordított részt ismerhettek meg az Ikrek havából.n A kötet meg
jelenése után pedig Bartók-zongoraművek alőadatásával egybekötött
Radnóti-felolvasóestet tartott Wabernben, „Hűségre példakép" címmel.
1977. június 9. és 16. között újra Magyarországon van. Mind több és
több barátra tesz szert; többször meglátogatja Radnótinét; eljut Tihanyba,
Szentendrére, Visegrádra, Esztergomba. Az év során újabb irodalmi nevek
kerülnek feljegyzései közé. így Ady, Bálint György és — aki az ő számára
Radnóti mellett csakhamar a legfontosabbá válik — Pilinszky János. S in
tenzíven levelez a Corvina már említett kiváló szerkesztőjével, Engl Gézá
val, immár nemcsak mint kiadói munkatárssal, hanem barátjával.
1978. június 5. és 13. között ismét Magyarországon jár. Makón meg
nézi a József Attila Múzeumot, Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban és a
Somogyi Könyvtárban a Radnóti-anyagokról kér felvilágosítást. Itt Téglásy
Imre irodalomtörténész és költő áll rendelkezésére, akihez majd mély barát
ság fűzi. Budapesten kétszer is tárgyal a Corvinában Engl Gézával, a követ
kező évben megjelenő Radnóti-kötetről. Otthon pedig avval sanyargatja ma
gát, hogy a fordításaira tett megjegyzéseimet fordítja le németre maga-ma
gának. A következő év későtavaszán vagy nyarán pedig a kötet korrigálása
érdekében jár Budapesten.
1979 ősze a Gewaltmarsch megjelenésének ideje. S itt a krónikásnak
— ha a peregrinust be akarja mutatni — kicsit ki kell lépnie eddig csaknem
személytelen szerepéből. Mert azt még elmondhatom adatszerűen, hogy ez
a szeptember 18. és október 9. közötti újabb magyarországi időzés amo
lyan, feleségével eltöltött indiánnyári üdülés lett volna számára (Balaton,
keszthelyi pihenővel, majd Budapest), meg hogy Pesten Arany és Babits
enyhhelyén, a Margit-szigeti Nagyszállóban lakozott. S még az is elmegy
„egyszerű" adatnak, hogy Engl Géza pezsgő, vagy tokaji kíséretében adta
át neki a frissen megjelent Radnóti-kötetet. (A jelenet elképzelhető charmejához hozzátartozik, hogy a Corvina még javában aktív szerkesztője nyolc
vanötödik évét taposta akkoriban.) Ám azt a naptárbejegyzést már nem kö
zölhetem személytelenül, miszerint egy napon, a Szigeten, „a társaságban
én is ott valék" — hozzáteszem: a kilincset egymásnak adó újságírók ro
hama után, a megismerkedés kölcsönös szándékán túl, egy, már részben
idézett interjú érdekében. Mindenesetre a naptárbejegyzésben még ennyi
áll: „Melczer javaslatára: halászlé + túrógombóc". — Az utóbbi ugyan
csusza volt, ám meglett embert ily gyerekesen boldognak ritkán láttam,
mint őt a Margit-szigeti ebéd közben és után (ha már Szegeden, ahol újra
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megfordult, Téglásy Imre barátunk elmulasztotta megkóstoltatni vele ezt a
nemes étket).
Ám azért is ki kell lépnem az eddigi csaknem személytelenségből,
mert e nélkül nem mutathatnám be magyarországi peregrinációinak utolsó
— és az irodalom dolgában máig lezáratlan — szakaszát. Ez a nyitott
kérdés pedig az őt megtaláló újabb feladat, Pilinszky műveinek fordítása.
*

A Radnóti-fordítások végeztével egy nálunk akkoriban érdemén felül
futtatott költő tolmácsolásán töprengett. A berni magyar kultúrattasé, Szőcs
Ferenc azonban, hosszas lebeszélés helyett csak ennyit kérdezett: miért nem
fordít inkább Pilinszkyt? S a nyomaték kedvéért „szállított neki" több vers
szöveget. (Kézirathagyatékában a Szőcs-'jelűek erre mutatnak.) Azután jöt
tek a Bieler-féle újabb „véletlenek". Amint ő maga írt erről 1980. június
14-én Pilinszky Jánosnak, miután tudatta vele, hogy gyűjteményes kötete, a
Kráter összes verseit nyersfordításban már németre ültette. Szóval ezután
— így Bieler (a „véletlen" szót rendre idézőjelbe téve): „»Véletlenül« az
Ön hanglemezéről is értesültem. Már készültem fordítani ezt a válogatást,
vagyis a nyersfordítást tisztázni [ti. a lemezen lévő művek Kráter-béli
nyersfordításai tisztázására gondolt], amikor másodszor »véletlenül« a Be
szélgetések Sheryl Suttonnal a kezembe került. (Nem a véletlenben hiszek
— olyan dolgok akadnak, amelyek nagyon különösen — »bölcsen« — tör
ténnek.)"12
Bieler gondolkodására fordítva a dolgokat: „véletlen" volt a Márai-kötet egy csemegeboltban (hogy a misztifikáció ne haladja meg a bieleri mér
téket, megjegyzem: alighanem a berni, Gazdag-féle magyar élelmiszerüzlet
ről lehetett szó, ahol nyilván nem ez volt az egyetlen magyar nyelvű sajtó
termék), aztán „véletlen" volt a kezébe került Magyar Hírek, valószínűleg
Varga Imre Radnóti portréjával és a Radnóti-szöveggel; „véletlen" volt
Szőcs javaslata, továbbá az, hogy 1980 májusában, néhány órás kelet-ber
lini tartózkodás után, a pályaudvaron vett egy irodalmi lapot, s benne talált
egy cikket Pilinszkyről (ez, vagy más „véletlen" fordította figyelmét a le
mezre — nem tudom); és újabb „véletlen", hogy a bécsi Novák-könyvkereskedés katalógusában fölfedezte a Beszélgetések Sheryl Suttonnalt, ame
lyet mindjárt meg is rendelt és nekilátott a fordításához.
Ez utóbbi adat azonban nem Bieler naptárfeljegyzéseiből származik,
hanem egy 1981 nyarán készült hangfelvételről, amelyet Pilinszky hirtelen
halála után, utolsó budapesti útja során, a költő anyai nagynénjével, Baitz
Máriával készített.13
Július 24-től augusztus 6-ig tartott Bieler végső magyarországi peregri
nációja. Pilinszkyvel már kölcsönösen elhatározták a találkozást erre a
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nyárra; mindjárt a költő tervezett londoni útja után lett volna esedékes.14
Ahová Pilinszky már nem jutott el. Bielert pedig sokkszerűen érte a berni
Bundban megjelent halálhír. És annál inkább, görcsösen ragaszkodott hoz
zá: még egyszer, Magyarországra! Találkozni a barátokkal, és megtudni
mindent Pilinszkyről, amit csak lehet. És Bieler tudta jól, hogy miért sietős
az útja.
Nekem csak szájával kapcsolatos betegségéről beszélt. Az őt közvetle
nül fenyegető műtétekről talán csak a búcsúzáskor. Baitz Máriának azonban
elmondta, hogy rákja van, alsóállkapocs-műtét előtt áll, nem tudja, hogy ez
után tud-e még beszélni és dolgozni, és nem tudja, hogy jöhet-e még
Magyarországra. Az orvos mindenesetre azt tanácsolta, hogy el kell utaz
nia, nyilván arra gondolva, hogy utazzék, amíg lehet.
Nem tartozik Bieler magyarországi peregrinációjához a hármas műtét
utáni egyéves enyhület, s az azt követő tragikus vég története. De hozzátar
tozik mindaz a nosztalgiával elegyes szeretet, amit ő Magyarország és a
magyar irodalom, jelesen a bevégezetien Pilinszky-misszió iránt — hozzám
írt leveleinek tanúsága szerint is — mindvégig érzett. Az a küldetés pedig,
amelyet ő a Pilinszky-fordításokban felismert, engem máig nem hagy nyu
godni.
Halála után a Bieler család egy barátja közvetítésével a Pilinszky-versfordítások eljutottak Jelenits Istvánhoz, úgy is, mint Pilinszky — minden
bizonnyal — legmélyebb értőjéhez. Ezt az anyagot a teljes magyar vonatko
zású Bieler-kézirathagyatékkal egyetemben 1985-ben, Bernben, a család és
a Petőfi Irodalmi Múzeum kérésére átnéztem. A helyszínen annyit sikerült
megállapítani, hogy a versek egy meghatározott része nyersfordítás, mások
többé-kevésbé sikeres megközelítések, és vannak közöttük értékeseknek tű
nők is. Az elegyes anyag áttekintése nyomán Jelenits Istvántól — teljesen
érthetően — kapott kedvezőtlen vélemény után azonban magam is úgy gon
doltam, hogy ezek — akár a nyers József Attila- és egyéb nyersben vagy/és
félbemaradt műfordításai — legföljebb alapanyagként szolgálhatnának egy
magyarul nem tudó, majdani műfordító számára. (Erre a Bieler-hagyaték
valóságos kincsesbánya!) Ma már — az anyag újbóli átnézése után — lát
nom kell azonban, hogy e heterogén minőségű Pilinszky-fordításoknak
megvan a maguk logikus története és állapota.
Az 1977 és 1981 közé eső fordítások első, legrégibb csoportja kézirat
ban maradt. Ezeknek nincs gépelt változatuk, mert ha Bieler egy fordítást,
akár ha nyersben lévőt is, legépelt, a kéziratot eltüntette. A második cso
portot a Szálkák, továbbá a Kráter-kötet utolsó két ciklusa (a Kráter és a
Pupilla) versei, és azok a Szálkák előtti költemények alkotják, amelyek nem
kerültek rá a Pilinszky-lemezre.15 Ezek nyersfordítások, ám a rímtelen, s
közülük is az igen rövid, úgynevezett gyökversek kiváltképp, gyakran egé
szen jó megközelítéseknek tűnnek. Végül a harmadik, a legegyértelműbb
csoport, a lemezen szereplő verseké. Ezek közül a költő korai és középső
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korszakából valók pirossal gépelt nyersfordítások. (A piros Bieler gépiratai
ban az ideiglenesség, a bizonytalanság jele.) Magyarán, a nagylélegzetű, rí
mes Pilinszky-versekkel már nem volt érkezése megbirkózni, míg a Nagy
városi ikonok és az azt követő Pilinszky-kötetek lemez-versei — csekély ki
vétellel — műfordítások. Ezeknek a fordításoknak a dátuma (két vagy há
rom datálás esetén a legfrissebb fordításra utaló utolsó keltezés) rendre
1981 tavaszára, május 23. előttre esik. Ezekre gondolt Bieler, midőn 1981.
május 23-án ezt írta Pilinszkynek: nemrég a verseit fordítva, „nagyon szép,
megható időszakot töltöttem. Azért is önnek szívemből hálás vagyok."
Bieler kiadatlan irodalmi hagyatékának ez — kellő lektori munka után
— feltétlenül értékes, kiadásra váró része lehet. S ha meggondoljuk, hogy a
lemezversek nyersben hagyott, nagylélegzetű darabjait már korábban né
metre fordították az általa levélben megkeresett Eva Czjzek és munkatársai,
úgy elképzelhető volna ezekkel, és a Bieler-műfordításokkal a Pilinszky„lemezantológia" létrehozása, amelyre annyira vágyott.16 S ugyancsak gon
dos lektori-szerkesztői munka tehetné lehetővé a Beszélgetések Sheryl Suttonnal — Jelenits Istvánhoz annak idején el nem juttatott — német fordítá
sának gondos latravetését, és — ha arra érdemes —, akkor a nyilván szük
séges korrekciók utáni kiadását. Ez az a Bieler által javított gépirat ugyanis,
amelyet a lemez-fordításokkal együtt akart 1981 nyarán Pilinszkyhez vinni,
s amelynek végső tisztázatba tétele már nem adatott meg neki.
*

Krónikánk során mostohán bántunk Markus Bielérrel, a költővel. Mint
Baitz Máriának Pesten elmondta, a költészettel is úgy volt, mint a fordítás
sal. Nem kereste, nem akarta, egyszerűen megtörtént vele. Ebben, beszél
getőtársa szerint, hasonlított Pilinszkyre. Ez a passzív költői lét nemigen
kerestette vele odahaza a nyilvánosságot. Magam néhány versét ismerem,
amelyek alapján jó sejtéseim lehetnek. Mindenesetre volt olyan magyar ger
manista, a műfordító Teller Gyula, aki nálam összehasonlíthatatlanul na
gyobb illetékességgel Bielert igen jelentős költőnek ítélte. S költő lényéből
jutott némi élmény a magyar olvasóknak.
Mikor már nyilvánvaló volt betegségének végzetessé válása, Radnóti
Miklósné és Karig Sára akaratából egy Bieler-oldal volt készülőben az Új
Tükörnél. Saját sorsát illúziótlanul látó, 1982 karácsonya előtt írt levelére
is, mintegy válaszul, telefonon kértem tőle a Bieler-oldal számára saját ver
seket. December 24-én adta őket postára. A fordításokat Tandori Dezsőre
bízták, az őt méltató cikk írását pedig rám. Úgy emlékezem, megpróbáltunk
sietni, mégis, szerkesztőségestül, tragikusan elkéstünk vele. (O csak azt
tudta, hogy valami meglepetés készül számára.) Az anyag nyomdába adása
után értesültünk 1983. január 16-án bekövetkezett haláláról. Ám — post

1061
mortem — egy újságoldallal, rajta képével, a Gewaltmarsch borítójának és
a Neue Zürcher Zeitung-beli méltatásnak a fakszimiléjével s magyarul meg
szólaló két versével szeretett Magyarországába még egyszer visszatért.17
*

E dolgozat megírása után kaptam kézhez — egyelőre kéziratban, egy
rádióműsor anyagaként — kisebb válogatást Markus Bieler verseiből néme
tül és részben magyar fordításban, Téglásy Imre róla szóló esszéjével
együtt. Lehetséges volna itt, Magyarországon, a hazájában költőként —
egykori legszűkebb körén túl — számon se igen tartott kiváló férfiú számá
ra egy amolyan „véletlen" Markus Bieler-redivivus?
Jegyzetek
1 Bieler levelei Maráihoz, Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattára (a továbbiakban PIM) V.
5189/12. — A helyenként külön forrásmegjelölések nélküli életrajzi adatokat — szemé
lyes emlékeim és Bieler hozzám írt levelein (másolatai részben PIM 5189/7) túl — Bieler
naptár feljegyzéseiből merítettem, amelyek magyar vonatkozásainak szövegét a fordító
özvegye, Violette Bieler volt szíves számomra — magyarázatokkal ellátva — megkülde
ni. Violette Bieler gépírásos Markus Bieler-életrajza: PIM V. 5189/83.
2 Márai levelei Bielerhez, PIM V. 5189/32.
3 Márai Sándor: Sindbád geht Heim. (Szindbád hazamegy.) Roman. Übers.: Markus
Bieler. Übertr. der „Notiz" von E. Zajtai. Vaduz, 1978, Nova. (Ismereteink szerint fiktív
kiadóról lehet szó. Vö. Anna Marton idevonatkozó leveleivel, PIM V. 5189/33. — A né
met fordítás minden joga az Újváry-féle müncheni Griff Kiadót illette meg.)
4 Bieler levelei Engl Gézához, PIM V. 5189/5. Engl Géza levelei Bielerhez, PIM V.
5189/22. — A fordító és a Corvina közötti levelezés, PIM V, 5189/4., 21. — Melczer
megjegyzései a fordításokhoz, a fordításgyűjtemény első változatának mellékleteként
PIM V. 5189/75.
5 Eva Haldimann: Gewaltmarsch in den Tod — Gedankblatt für den Lyriker Miklós Radnó
ti. Neue Zürcher Zeitung, 1980. június 20. 140. sz. 37.) — Magam a fordítások közeleb
bi értékelésére itt nem térek ki. Ld. erről: Melczer Tibor: Új német nyelvű Radnóti-verseskönyv. (Miklós Radnóti: Gewaltmarsch). Nagyvilág, 1980. 12. 1888—1890.
6 Melczer Tibor: Új német nyelvű Radnóti-kötet — Beszélgetés Markus Bielerrel. Magyar
Hírlap, 1979. október 10. 237. sz. 6.
7 Márai levelei Bielerhez, PIM V. 5189/32.
8 Melczer: I. m. Magyar Hírlap.
9 Bieler József Attila-fordításai, PIM V. 5189/66.
10 Bieler levelei Radnóti Miklósnéhoz, PIM V. 5189/9. — Radnótiné levelei Bielerhez, PIM
V. 5189/38.
H A Radnótiról szóló előadások, PIM V. 5189/55.
12 Bieler: Pilinszky verseinek fordításai, PIM V. 5189/73. — Bieler: Pilinszky: Beszélgeté
sek Sheryl Suttonnal című művének fordítása, PIM V. 5189/74. — Bieler Pilinszkyhez
írott levelei, PIM V. 5189/10.
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13 A hangfelvételek, három kazettán, birtokomban. Átjátszása a PIM számára folyamatban
van.
14 Vö. Pilinszky János Bielerhez írott levelét 1980. november 10., PIM V. 5189/37.
15 A lemez: Pilinszky János versei a költő előadásában. Rendező: Maár Gyula. A Magyar
Hanglemezgyártó Vállalat (MHV) felvétele, 1979.
16 Pilinszky: Grossstadtikonen. Ausgewählte Dichtungen und Essays. Übersetzungen von
Eva Czjzek etc., Otto Müller Verlag, Salzburg, 1971. — Bieler a fordításról Baitznétól
értesült. Eva Czjzekhez 1981. augusztus 7-én levelet is írt (PIM V. 5189/3), érdeklődvén
a fordításkötet megjelenési adatai, s esetleg számára elérhető példány iránt. Eva Czjzek
1981. augusztus 14-i válaszából (levelei hozzá: PIM V. 5189/20) megtudta, hogy a le
mezversek nagyrésze a kötetben megjelent. Talán ezért sem próbálkozott — túl súlyos
betegségén — a nagylélegzetű Pilinszky-lemezversek műfordításával. A Sheryl Suttonkönyv tökéletesítésére ugyanakkor Eva Czjzek — akárcsak további versek fordítására —
határozottan biztatta. (Ld. még 1981. augusztus 23-i és október 4-i levelét.)
17Melczer Tibor: Markus Bieler. Új Tükör, 1983. 10. 17. Ugyanott Bieler: A felesleges
szív és Kiszállás című verse, Tandori Dezső fordításában.
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SZŐNYI GYÖRGY ENDRE (Szeged)

EASTWARD HO!
John Dee a kelet-közép-európai udvarokban

A 16—17. századi magyar vonatkozású peregrináció, mint tudjuk, el
sősorban kelet—nyugati irányú volt, vagyis főként magyarok igyekeztek az
egyetemmel nem rendelkező országból a művelt nyugatra jutni, hogy ott
hosszabb-rövidebb ideig egyetemi tanulmányokat folytassanak.
Az ellenkező irányú utak jóval ritkábbak voltak, s ha egy-egy nyugati
errefelé tévedt, annak többnyire különleges oka volt. Ismert, hogy éppen az
itteni zavaros politikai helyzet következtében néhány évtizedre Magyaror
szág és különösképpen az önállóvá váló Erdély a tolerancia otthonai lettek,
s ez a tény vonzóvá tette az elmaradott vidéket azon interkonfesszionalista,
heterodox, vagy éppen szabadgondolkodó humanisták számára, akik Nyu
gat-Európában már vagy összeütközésbe kerültek a törvénnyel, vagy éppen
vadásztak rájuk.
A 16. század végének Magyarország felé vetődő angol utazói között
intellektuális szempontból a legérdekesebb figurák a matematikus-filozófus
John Dee és médiuma, a hírhedt alkimista Edward Kelley voltak. 1583 és
1589 közé eső kelet-európai tevékenységük kimerítő dokumentumai azok a
spiritiszta naplók, melyeket Dee vezetett, s melyekben főként a Kelley által
közvetített angyali üzenetek találhatók Dee elméleti fejtegetéseivel, illetve a
mindennapi események futólagos említésével ötvözve.1
Mivel e minden szempontból különleges dokumentum Kelet-KözépEurópa udvaraiban, Prágában, Krakkóban és Trebonában keletkezett, olyan
helyeken, ahol jelentős számban fordultak meg magyarok is, joggal merül
nek fel a következő kérdések:
Mi hozta az angol humanistákat Európa e távoli tájaira? * Mi volt
munkásságuk, üzenetük tartalma? * Mennyiben hatott ez befogadó kör
nyezetükre? * Kaptak-e valamilyen s^eilemi útravalót hazatértükkör? *
Volt-e ittlétüknek valamilyen speciális, magyar vonatkozása?
E kérdések megválaszolására a korban szokatlan mennyiségű doku
mentum áll rendelkezésünkre, bár mindezek együttvéve sem adnak teljesen
világos képet sok részletről. A forrástípusok a következők:
Dee spiritiszta naplójának kiadott és kéziratos kötetei. * Dee az előző
nél szűkszavúbb eseménynaplói. .* Európai nyomtatott és kéziratos for
rások, elsősorban kortárs humanisták levelezése, hivatkozásai.
Jelen dolgozatomban a három forráscsoportból elsősorban a spiritiszta
napló anyagára támaszkodom, részben, mert ez a legismeretlenebb a ma
gyar kutatók előtt, másrészt mert ez adja a legbővebb információt Dee és
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társa mentalitásáról és szellemi horizontjáról az 1580-as években — vagyis
itteni tartózkodásuk idején —, márpedig e mentalitás minél pontosabb meg
közelítését tartom kulcskérdésnek ahhoz, hogy kelet-európai szerepüket és
hatásukat értékelhessük.
A napló olvastán világossá válik, hogy Dee egy komoly intellektuális
válságot követően vált az angyal idézéseknek szinte rabjává. Ami intellek
tuális céljait illeti, Dee az angyali üzenetekre hagyatkozva egy, a világ tel
jes megismeréséhez elvezető misztikus-vallásos tudás elsajátítását remélte,
melyet — nyilvánvalóan az utazásai kínálta lehetőséggel élve — meg kívánt
osztani Kelet-Európa uralkodóival és patrónusaival is.2 A természetfilozó
fiának a vallásba olvasztása kétségtelenül egyfajta kiábrándultság eredmé
nye volt: csalódván a racionális módszerekben és a könyvekben egyaránt,
Dee végül már csak az angyali revelációtól remélte azt a tökéletes tudást,
melyre egész életén át vágyott. Ahogy magának Rudolf császárnak feltárta
egyetlen személyes találkozásukkor:
Kinyilvánítottam neki [a császárnak], hogy egész életemet tanulással
töltöttem s e negyven év alatt folyamatosan, különböző módokon és
különféle országokban, nagy erőfeszítéssel, fáradsággal és költséget
nem kímélve, fokról fokra, az ember számára elérhető legjobb tudást
kerestem. És végül ügy találtam, hogy sem élő emberfia, sem akármi
lyen könyv, mely csak a kezembe került, engem nem taníthatott meg
azokra az igazságokra, melyeket óhajtottam és amire egész életemben
áhítoztam.3
Dee szinte fausti helyzetbe került — ahogy Marlowe drámájában olvas
suk:
Dobd sutba könyveidet Faustus, s kutasd
Mélyét annak, mit tudni szomjazol.
Doktor vagy már, légy színleg hittudós,
De járj végére minden tudománynak. . .4
Bár az angol doktor az ördöggel szövetséget nem kötött, paradox mó
don mégis olyan módszerrel próbált tudáshoz jutni, mely ellen korábban
maga is a leghatározattabban tiltakozott.5 Korábbi matematikai és egyéb ter
mészettudományos vizsgálódásait félretéve arra a következtetésre jutott,
hogy a természetfilozófia egyben teológia is kell hogy legyen, mely alapján
a világ harmóniájának megismerése elválaszthatatlan lesz az isteni harmónia
és igazság megismerésétől. Mint írja, célja mindig az volt, hogy
az igaz filozófiai módszer és harmónia által felemelkedjen és eljusson,
gradatim, a láthatóktól a láthatatlanig, a testtel bíróktól a szellemiekig,
az időben és átmenetileg létezőktől az örökösön való meditálásig; hogy
a halandók vizsgálatával meg tudjon valamit a halhatatlanságról, s vé-
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gezetül röviden összegezve, hogy az egész világ legcsodálatosabb szer
kezetének filozófiai szemlélete, alapos felmérés és számokban kifejezé
se által eljusson a Formáló és Teremtő hittel teli szeretetéig, tisztele
téig, s állandó dicsőítéséig.6
Mint a naplóból kiderül, Dee angyali közreműködéssel, egyfajta mági
kus divináció segítségével kívánta célját elérni, s hite szerint ennek eredmé
nyeképpen jutott az Ádám előtti ősnyelv, a természet alapnyelve birtokába,
melyet a legendák szerint Hénokh foglalt össze az emberiség számára, de
amely az első emberiség pusztulásakor, az Özönvízzel elveszett.7
Dee életrajzának új szempontú vizsgálatából kiderül, hogy az általa
propagált természetfilozófia és teológia gyakorlása otthon Angliában ko
rántsem volt zökkenőmentes,8 és minden ambíciója ellenére sem sikerült el
érnie azt a társadalmi megbecsülést és főleg anyagi biztonságot, melyet ma
gának remélt és megérdemeltnek gondolt. A reneszánsz humanistáinak lét
biztonsága a patrónusok megnyerésétől függött, s ez a patrónusi rendszer a
maga sajátosságaival döntően befolyásolta a kor szellemi körképét. Ezt kell
tekintetbe vennünk, hogy természetesnek találjuk, mennyire vonzó lehetett
Dee és társa számára Laski gróf meghívása, aki a misztikusan izgató kelet
európai udvarok megnyitását csillantotta fel Dee előtt.9
Nos, ismét csak a naplók tanúskodnak arról, hogy végső soron e ka
landozások sem hozták meg a várt sikert Dee számára. Laski támogatása
hamarosan elapadt, Prágában nem sikerült megnyernie Rudolf császár szim
pátiáját, s még kevésbé a kérvényezett „udvari matematikus" címet. Krak
kóban Báthory István három találkozásuk ellenére is gyanakodva fogadta, s
bár Trebonában volt két viszonylag nyugodt évük Vilém Rozmberk magán
birtokán, az anyagi siker éppúgy elmaradt, mint az óhajtott szellemi kör
nyezet kialakulása. A befogadó környezet volt túl e/tetlen, vagy az angolok
túl különcök? Azt kell mondanunk, hogy Dee egyrészt nem igazán célrave
zető stratégiával igyekezett potenciális patrónusait megnyerni, másrészt
üzenete túl monomániás, apokaliptikus volt ahhoz, hogy kapva kapjanak
utána. Bemutatkozáskor azt ígérte, hogy a világ eddig rejtett legnagyobb
titkait tárja fel angyali beszélgetőpartnerei segítségével, a szeánszok
tényleges tartalma azonban lényegesen nem különbözik az akkoriban
Európa-szerte burjánzó apokaliptikus irodalom közhelyeitől. Kétségtelenül
jól ismerte Hénokh könyvét, s a próféciák napra kész változatait nagyhatású
koreográfiával adta elő. Üzenetének sajátos pikantériája az, hogy miközben
az említett uralkodóknak feltárta az angyali üzeneteket, az égiek nevében
rendre a legnagyobb fenyegetéseket vágta a fejükhöz, hacsak nem
hallgatnak rá és nem követik az általa közvetített utasításokat. Ennek
folytán mindegyik audiencia leírása bővelkedik drámai feszültségben —
némi tragikomikus felhanggal, ám a szeánszok többet mondanak a
pszichológusnak és a mentalitástörténésznek, mint a történelmi folyamatok
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elemzőjének. Persze azt is meg kell jegyezni, hogy Dee csak leírta az
angyali üzeneteket, melyeket médiumai — a jelzett időszakban Edward
Kelly — diktáltak neki. A forrásokból eldönthetetlen, hogy Kelley
szélhámos hazudozó volt-e, vagy maga is elhitte az általa közvetített
próféciákat — egyébként vannak arra mutató jelek, hogy ha szerepjátszást
művelt is, magát is megtévesztette vele.10 Azon viszont érdemes
eltöprengeni a mentalitástörténésznek, hogy mi vitte a matematikus
természettudós Dee-t arra, hogy élete értelmét ezekben a szeánszokban
találja meg, s hogy mindezt a legnagyobb komolysággal igyekezzék Európa
uralkodói elé tárni. Hasonlóan érdekes annak figyelembevétele, hogy bár
Dee missziója nem tekinthető sikeresnek, sehonnan sem rúgták ki
csalóként, vagy szélhámosként, s maga Dee alkalmankénti nehézségei el
lenére is végig meg tudta őrizni méltóságát, s 1589-ben szinte fejedelmi kö
rülmények között tért vissza Angliába.11
Az angol doktor első jelentős fejedelmi audienciájára II. Rudolf udva
rában került sor. Hosszas előkészítés és kérvényezés után 1584. szeptember
3-án jutott a császár elé, s az audiencia egy teljes óra hosszat tartott.12 A
beszélgetés elején Dee 1564-ben kiadott, s Rudolf apjának, II. Miksának
dedikált könyvét, a Monas hieroglyphicát ismertette.13 A császár azonban
néhány elismerő szó után bevallja, hogy szellemi kapacitását ez a mélyértel
mű mű igen megterhelte. Ezt követően Dee különleges tudásának forrását
magyarázza meg, elbeszélve, hogy a földi tudományokban csalódva miként
kért Istentől mágikus hatalmat:
. . . úgy határoztam, hogy imádkozással kérem a bölcsesség és minden
jó adományozójának közbenjárását, hogy bocsásson rám olyan tudo
mányt, mellyel megismerhetem teremtményeinek természetét, s szint
úgy nyerjem el az eszközöket, mellyel azokat [a teremtményeket] az
Úr tiszteletére és dicsőségére felhasználhatom.
S ha ez a nyíltan mágikus program nem riasztotta volna el a császárt,
Dee missziójának ismertetése minden bizonnyal megtette hatását:
S az Úr szent angyalai az elmúlt két és fél évben megvilágosítottak en
gem, s kezeimmel olyan műveket alkottak, melyek nagyságát emberi
szív nem is kívánhatta volna, igen, egy csodás varázsgömböt is ajándé
koztak nekem14 melynek értékével semmilyen földi királyság értéke nem
versenyezhet. [. . .] Az Úr Angyala megjelent nekem, hogy általam té
ged megintsen bűneidért. Ha hallgatsz rám, és hiszel, győzni fogsz: ha
nem hallgatsz, az Úr (az ég és a föld alkotója) rátapos a melledre, és
fejjel lefelé fog letaszítani a trónusodról. Mi több, az Úr a következő
szerződést ajánlja általam: ha feladod gonoszságodat, trónod hatalma
sabb lesz, mint valaha, s a sátán a foglyod lesz; ez a gonosz ördög
nem más, mint a hatalmas Török — ez az én megbízatásom Istentől. . .
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E próféciák hallatán Rudolfnak volt annyi lélekjelenléte, hogy azt
mondja: hisz Dee-nek és nem kételkedik annak jóindulatában és szereteté
ben, majd elbocsájtotta vendégét azzal, hogy később folytatják a beszélge
tést. Dee minden erőfeszítése ellenére erre sosem került sor, ezért is hatá
rozta el 1585 elején, hogy Krakkóban próbál szerencsét Báthory István ki
rálynál.
A lengyel királynak Laski gróf mutatta be április 17-én, szerdán. Első
beszélgetésük rövid és formális volt, Báthory tulajdonképpen a közelgő
húsvét utánra napolta az érdemi társalgást (Dee 1659, 397.). Ettől kezdve a
szeánszok szellemei Báthoryra vonatkozó részeket fűztek üzeneteikbe. Pél
dául április 24-én: „István, emeld fel fejed az Ég csillagai közé; mert az Is
ten szellemei veled vannak, s te a Legmagasabb kedvence leszel; de az Úr
meg is büntet majd bűneidért" (i. m., 398.). Majd május 20-án: „Szomjú
hozom Istvánra, mert a dolgok most kézre állnak, meglásd, megáldom őt, s
ő rád hagyományozza az áldást. Ezért menj sebesen Istvánhoz. . ." (i. m.,
401). Még ennél is különösebb jelenet játszódott le május 22-én. Kelley egy
Puer nevű szellemmel társalkodott, s a szellem megkérdezte, hogy milyen
nyelven mondja Báthorynak feddő szavait. Az ott jelen lévő Laski kérte a
jelenést, hogy „magyarul, hogy megértse, amit mondasz neki . . . vagy
ahogy a te isteni fenségednek tetszik" (i. m. 402.). Puer-Kelley azonban
ügyesen kitért a kérés elől:
A magyart utálom, mert az tele van gonoszsággal: különben sem fogok
úgy beszélni hozzá, hogy halljon is engem. A kedvedért latinul fogok
beszélni, és ha engedelmes lesz, meg is fogok mutatkozni neki, és nek
tek mindnyájatoknak, angyalom szellemében és jelenlétében. De arra
nincs szükség, hogy csodával lehengereljük őt, mert tőle az emberek
nem javulnak meg. De az én szavaimat meg fogja érteni, s érintésemet
is, mégha a Sátán áll is mellette. . . (i. m., 402.). 15
Egy nappal később a király Dee-ért és Laskiért küldet. Az étkezőte
remben fogadja őket; a déli ablak mellett ül, mely az új kertre nyílik, s a
következő latin szavakkal fordul vendégeihez:
Beszélt velem a vajda, hogy hallgassam meg a nagyjelentőségű és kü
lönleges dolgokról szóló mondandótokat. Ezt szívesen meg is teszem.
Azonban mégis meg kell fontolni azt, hogy a próféciák és kinyilatkoz
tatások már régen, Krisztus idejétől fogva érvénytelenné váltak, de
mégha ezek semmit sem tartalmaznak, adjuk meg Istennek a tiszteletet
és hallgassuk meg azokat. Nem kételkedem abban, hogy Isten még
most is tudtára ad az embereknek bizonyos titkokat különféle módo
kon, parancsokkal és más szokatlan módokon is.
Dee válasza hosszas teológiai fejtegetés, melyben azt bizonygatja,
hogy az Újtestamentum idején sem váltak a próféciák érvénytelenné, s bib-
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liai helyekkel támasztja alá a revelatív isteni kinyilatkoztatás aktualitását.
Beszéde végén Istvánnak is hasonló ajánlatot tesz, mint amit Rudolfnak
ígért Prágában:
. . . kész vagyok arra, hogy a korábbi szeánszok jegyzőkönyveit, ame
lyek 24 könyvet tesznek ki, átadjam, amikor ez csak Felségednek meg
felelő; ezek közül néhány latinul, néhány görögül, a többi pedig ango
lul íródott. . . (i.m., 403.).
A király válasza nem szerepel a jegyzőkönyvben, ehelyett Dee egy má
jus 27-én elmondott imája következik, melyben hálát ad Istennek, hogy Bá
thory udvarába vezette, s hogy a hatalmas misztériumokat megnyitotta előt
te. A hálaadás ellenére a dolgok ismét megrekedtek, mert Dee egy darabig
nem került a király elé. A hátralévő krakkói szeánszokon szidták is a szelle
mek Báthoryt, s bíztatták Dee-t, hogy lépjen fel keményebben az uralkodó
val szemben. A szokásos hénokhi stílusú apokaliptikus kirohanásokat tarkít
ják ezek a megjegyzések, s a május 28-án egy kis zöld ember képében meg
jelenő Ilimese nevű szellem egyenesen arra biztatja a doktort, hogy mondja:
Hé, Király, az Ég és Föld ura helyezett engem eléd, hogy megmutassa
neked akaratát; engem, szolgáját, szájával táplált a mai napig, s ebből
én — segítségével — elnyertem a természet titkainak ismeretét; s mivel
ő téged [Báthoryt] kiválasztott, íme, én felajánlom neked ezt a tudást,
hogy te is részese légy. Majd mondjad neki bátran, ahogy Rudolfnak
is tetted [folytatja a szellem]: Lásd Király, én meg tudom csinálni a
Bölcsek Kövét, vállald hát el, s adj nekem nevet udvarodban, hogy
mindenkor közeledben lehessek; s adj mindkettőnknek [Dee-nek és
Kelley-nek] éves apanázst is.
A harmadik találkozásra június elején került sor. Dee leírja, hogy a ki
rály érte küldött, s magánszobájában fogadta, hogy meghallgassa mi mon
dandója van számára az Isten nevében. Talán meglepő, de a doktor semmit
sem mondott neki abból, amit Ilimese szellem elrendelt. A napló tanúsága
szerint csak pár szavas nyilatkozatra futotta:
íme, ó Királyom, az ég és föld istene vezetett engem színed elé, s fel
tárta neked akaratát. Engem pedig ifjúkoromtól egész mostanáig isten
félelemben nevelt [az Isten], és arra nevelt, hogy hevesen vágyakoz
zam az igazi bölcsesség után, melynek által és az ő segítségével elju
tottam a természet titkainak megismeréséhez, s e megismerést Isten ne
vében. . . (i.m., 408.).
A feljegyzés itt megszakad, s ezt követően már csak egy rövid, fél ol
dalas szeánszról értesülünk Krakkóban, melyet követően az angolok vissza
tértek Prágába.
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A spiritiszta naplónak még két felvonása érinti Dee kelet-közép-euró
pai patrónuskeresését: egy furcsa közjáték Prágában, melynek során Dee
értesül arról, hogy a császár udvarában gonosz intrikákat folytatnak ellene,
hogy az uralkodó előtt lehetetlenné tegyék. Ahogy egy jóakarójától megtud
ja, az apostoli nuncius asztalánál
inter alia azzal vádolták, hogy a fenséges császárnak nem átallotta jó
szellemek (amelyekről tudjuk, hogy valójában gonosz szellemek) bizo
nyos mágikus praktikák általi megidézését ajánlgatni. [. . .] Azt is
mondták, hogy a Felség szándékosan kitért ez ajánlat elől, mert nem
akarta a lelkiismeretét megterhelni, vagy a lelkét valamiféle veszélybe
sodorni. [. . . A vendégek] Úgy gondolták, hogy Dee és a Császár
kapcsolata talán valami más, fontosabb dologban gyökerezett. Az én
[vagyis a jóakaró] véleményem az, hogy ezek az emberek többre be
csülnek egy Bölcsek Kövét tíz angyali jelenésnél is.16
Ebben az időben Dee és társa már nem jutottak magasabb udvari körök
közelébe, ezzel szemben szorosabb kapcsolatba kerültek Franceso Puccival,
a hírhedt eretnekkel és hiteváltóval, aki több szeánszukon részt vett.17 Dee
véleménye szerint Pucci álnok ember volt, s az ő intrikái is hozzájárultak
ahhoz, hogy 1586 májusában Rudolf az újonnan kinevezett apostoli nuncius
nyomására kitiltotta Dee-t, Kelley-t és családjaikat a Habsburg-birodalom
egész területéről (Dee 1659, 428.). Dee ekkor augusztusig Németországban
bujdosott, míg új patrónusa, a cseh főnemes Vilém Rozmberk közbenjárásá
ra visszatérhetett Csehországba, s további két évet tölthettek a gróf trebonai
birtokán. A spiritiszta napló utolsó kelet-európai fejezeteit a trebonai szeán
szok leírása alkotja, de ezek már nem adnak új információt John Dee an
gyal-mágiájának sajátosságairól, a szellemek a megszokott módon, a meg
szokott üzeneteket sugallják, csak éppen az aktuális körülményekhez iga
zítva.
A trebonai időszak egyébként rendkívül mozgalmas volt, Dee ese
ménynaplója teli van utazó követek, kereskedők, tudósok; angolok, fran
ciák, németek és helyiek nevével, akik a Rozmberk-udvarban megfordultak.
E kapcsolatok elemzése azonban már kívül esik e tanulmány keretein. Ehe
lyett arra kell felhívnom a figyelmet, hogy mintha két Dee kerekedne ki a
spiritiszta és az eseménynaplóból. Az utóbbi egy aktív, sokrétű, mozgé
kony, megbecsült és méltóságteljes utazó-humanistát mutat, míg a magán
naplók egy monomániás, korábbi érdeklődésétől elforduló s meglehetősen
elszigetelt embert sejtetnek. Figyelemreméltó, hogy mennyire kevés szerep
lője van a több száz oldalra rúgó True and Faithful Relations. . .-nek. Dee,
Kelley és Laski gróf, valamint a két uralkodó mellett csak néhány kamarás,
apostoli nuncius, meg az eretnek Pucci kerülnek említésre, ezen kívül Dee
gondosan feljegyzi szállásadóinak, valamint levélhordó szolgáinak nevét.
Az egyetlen humanista, aki bekerül a naplóba, az a Krakkóban élő Hannibal
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Rosselli, de ő is olyan összefüggésben, mint akihez Dee húsvéti gyónását
elvégzendő ment el. Rosselli említése azért is kivételes, mert Dee megemlé
kezik annak Hermész Triszmegisztosz-kommentárjairól, s gyakorlatilag ez
az egyetlen könyv, mely Dee saját misztikus írásai mellett cím szerint sze
repel a spiritiszta naplóban. Márpedig ez ugyancsak furcsa annak az ember
nek az esetében, aki a korabeli Anglia legnagyobb magánkönyvtárát mond
hatta magáénak.
Összegezve azt mondhatjuk, hogy Dee beilleszkedni látszik azoknak a
hasadt lelkű entellektűeleknek a galériájába, akik megtöltötték a 16. század
végének Európáját. Csalódott mind a tudományokban, mind pedig a huma
nista ambíciók megvalósíthatóságában, valószínűleg ezért fordult a korábbi
természettudományos működésétől annyira eltérő angyal-mágia felé teljes
szenvedéllyel, s mivel az élet realitását képező patrónusi rendszert nem ke
rülhette ki, ezért vállalkozott új típusú patrónuskeresésre Kelet-Közép-Eu
rópa udvaraiban. Tekintettel a potenciális patrónusai fejéhez vágott fenye
getésekre, azt mondhatnánk, törekvése kezdettől kudarcra volt ítélve, s ma
gánnaplója, mely szinte karnyújtásnyi közelségbe hozza ezt az extravagáns
későreneszánsz személyiséget, megerősíti ezt.
Mit nyújtott Kelet-Európának Dee peregrinációja? A mérleg nem sok
pozitívumot mutat. Míg otthon könyveket gyűjtött, tudós-kört szervezett,
földrajzi expedíciókat menedzselt és naptárreformot irányított, mindebből
semmit sem hozott magával. Az okkult tudományokat sem abban a komp
lex, művelt, humanista formában propagálta, melyet otthon gyakorolt, s
melyről saját művein túl sűrűn telejegyzetelt könyvei tanúskodnak.18 A ke
let-európai udvaroknak egyfajta misztikus-vallásos üzenetet szánt, mely
azonban nélkülözte az errefelé vetődő radikális eretnekek újszerű és izgal
mas dogmatikai karakterét. Ellenkezőleg, azt mondhatnánk, hogy Dee val
lási eklekticizmusa nagyon is konform volt; míg az angol királynő szolgála
tában hithű anglikánként mutatkozott, a katolikus Báthory István székváro
sában gyónt és áldozott, a Habsburg császár udvarában szintén katolicizmu
sát bizonygatta, s azt írta, hogy „Luther és Kálvin akaratlagosan és meg
átalkodottan hibáztak; a Pápa nem az antikrisztus; és Ecclesia nostra
Mater" (Dee 1659, 411—412.). Minderre a mérsékelten interkonfesszionalista heterodoxiára rakódott rá Dee erős chiliazmusa, hénokhi hangulatú
prőfétálási hajlama, apokaliptikus víziórendszere. Míg az angliai Dee Roger
Bacon és Trithemius követőjének tekinthető, a Kelet-Európát bejáró ván
dorpróféta inkább az univerzalista Guillaume Postel, az éppenséggel hason
lóan vizionárius Francesco Pucci, illetve Bruno és Campanella bizonyos
gondolatai szellemi rokonának mutatkozik. Mindez azonban a lengyel és
magyar értelmiségre, melyek kevésbé voltak fogékonyak a misztikus filozó
fiák, de annál inkább a vallási kontroverziák iránt, nem sok hatást gya
korolt.
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Az angol utazók fél évtizedes kelet-európai tartózkodása ellenére a
Dee-naplókból mindössze egy magyar ismerősüket tudjuk név szerint kimu
tatni: ez Báthory István lengyel király. Pedig Dee többször is járt Magyar
országon,19 egyes magyar humanisták futólag említik is itteni utazásait,20
magyarországi tevékenységének, vagy hatásának a magyar szellemi életre
még sincs értékelhető nyoma. Míg Csehországban és a Felvidéken, német
és cseh származású értelmiségiek könyvtáraiban fennmaradtak művei, s hi
vatkoznak rá 17. századi kelet-közép-európai traktátusokban,21 nálunk alak
ját hamar elködösítették a legendák. Weszprémi István 1774-ben már arról
beszél, hogy Dee 1563-ban „sokáig és nagyban űzte Magyarországon, so
kak bámulatára, a fémátváltoztatás tudományát".22 A magyar reneszánszku
tatásban történtek erőfeszítések arra, hogy a sokszor intellektuálisan nagy
formátumú, de annál zavarosabb életutat bejáró vándorhumanisták hazai fel
tűnését mintegy a korabeli magyar szellemi élet magas színvonalának bizo
nyítékaként interpretálják. Sajnos, a részletekbe menő kutatás sokszor csak
negatív eredményekre vezet. Rendre kiderül, hogy Magyarhon extravagáns
vendégei csak átutazók voltak, s ha hosszabb időt töltöttek is itt, netán még
fontos műveket írtak is itt meg és azokat helyi patrónusoknak dedikálták,
hatásuk a magyar szellemi életre alig maradt. A magyarokra, akik kapcso
latba kerültek velük, legjobb esetben is csak a Péter Katalin által leírt „in
tellektuális kíváncsiság" volt jellemző, mely nem több, mint passzív receptivitás. Ajánlatos tehát az óvatosság és a kutatói szkepszis; Dee és Kelley
története azonban még így is tanulmányozásra méltó fejezete marad a nyu
gat—keleti pregrináció történetének.
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4. „Irodalmi utazások"
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BABIRÁK HAJNALKA (Oroszlány)

A „leveretés", a „felemelés", a „sérthetetlenség" motívumai
és a georgiai tematika Csoóri Sándor költészetében
Csoóri Sándor költészete és egyénisége úgy emelkedik ki a mai
magyar költészet vonulatából, akár az Elbrusz a Kavkaszioni láncolatából.
Egyszerűbb lett volna úgy fogalmaznom: Csoóri Sándor a mai magyar líra
élvonalában is a legelsők közé tartozik, de nem véletlen, hogy ezzel a
hasonlattal éltem. Nem csupán azért, mert Csoóri Sándor járt Georgiában:
1966-ban, Benjámin Lászlóval, Déry Tiborral, Hidas Antallal, Illyés
Gyulával, Kun Ágnessel, Simon Istvánnal, Weöres Sándorral együtt,
amikor Sota Rusztaveli születésének 800. évfordulójára a világ országaiból
sok neves költő sereglett össze és közöttük is a legnépesebb delegáció
Magyarországról érkezett. A magyar költészet nagy öregjei — Illyés és
Weöres mellett Csoóri afiatalnemzedéket képviselte.
A tényekhez hozzátartozik az is, hogy Tedo Bekisvili fordításában
Csoóri három verse megjelent georgiai nyelven a Meoce szaukunisz ungreli
poetebi című (A huszadik század magyar költői) antológiában 1979-ben. E
kötet teljes egészében Tedo Bekisvili fordítása, és Csoóri egyik legszebb
verse, az Anyám fekete rózsa (Dedacsemisz savi vardi), mely a világiroda
lom legszebb verseinek hazai kiadásában is helyet kapott, külön emeli a kö
tet fényét. Másik két fordításban megjelent verse, a Második születés és a
Folyó (Meore dabadeba, Mdinare). Az Anyám fekete rózsa fordítását azért
is szeretném kiemelni, mert Tedo Bekisvili tökéletesen vissza tudta adni az
eredeti hangulatát és dallamát, hűséggel ültette át georgiaira.
Én most nem a róla írt kritikák, tanulmányok, verselemzések, vélemé
nyek ismertetését, összegzését akarom elvégezni, hanem költészetének azzal
a motívumrendszerével kívánok foglalkozni, amit a leveretés, a felemelés és
a sérthetetlenség tőle származó kifejezéseivel, valamint ennek a georgiai te
matikához való kapcsolódásával írhatok körül.
Jókai Mór 1877-ben, Görögtűz című regényében így írt a Kaukázusról,
egy orosz tábornok véleményét tolmácsolva: „A nyílt lázadókat, összeeskü
vőket, s aztán a rablókat, gyilkosokat a Bajkál és az Obi mellé küldjük, de
akik csak filozófok, szabadkőművesek, vagy akár csak a vallási rajongás
bolondjai, azoknak számára igen jó lerakodóhely a Kaukázus." Jókai, aki
korának töméntelen mennyiségű tudományos és egyéb irodalmát ismerte, és
meglepő tájékozottságról tesz tanúságot több georgiai témájú művében (1.
Amirani, Riumin, Szabadság a hó alatt avagy a zöld könyv, Székely
asszony) és akit Georgiában — részben ezért — más magyar íróknál jobban
ismernek, Lermontovot és Puskint juttatja eszünkbe, s a Kaukázust, Geor-
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giát pedig mint a szabadság hazáját, azt a földet, ahol termékeny talajra ta
lált a szabadság gondolata. Miért is idéztem éppen Jókait? Éppen azért,
mert ez a gondolat nála igen határozottan fogalmazódik meg, s egyben tám
pontot nyújt ahhoz is, hogy a „nemzet rebellisének", azaz Csoóri Sándor
nak a költészetében fellelhető georgiai motívumokat, melyek azonban költé
szetének egészével és lényegi tartalmával szervesen összefüggenek,
megértsük.
A felsoroltakon kívül még számos magyar író, költő járt Georgiában
és sokuk műveiben talált visszhangra az utazás élménye. Ám sem Lányi Sa
rolta, sem Hidas Antal, sem Illyés Gyula költészetében nem találjuk ennek
oly sajátos, mély lecsapódását és költészetük egészével való szerves összeforrottságát, mint éppen Csoóri költészetében. A következtetésre teljes köl
tészeténekfigyelmesáttekintése során jutottam.
Csoóri nem a turista, az utazó, a vendég szemével tekint Georgiára,
nála nemcsak a tárgyban, mennyiségben mutatható ki e hatás, hanem az
egyébként is erős személyes beállítottság, a nomád értelmiségi beállítottsá
ga, szellemisége szippantja magába a szabadság georgiai levegőjét. Már
erősen érződik ez a költő 1966-ban az Élet és Irodalomban publikált lírai
írásában is, melynek címe: Grúzia hegyei. „Aki látta a Kaukázust, aki a
Démon szárnycsapásait követve már átrepült fölötte, nemcsak a lermontovi
romantikát érti meg, hanem a költészet indítékait is. A vágyat, hogy ne
csak nézzük a világot, hanem hasonlítsunk is rá. A nagyság sóvárgása mint
ösztön, vagy mint rejtetten működő önkívület, minden költészet mélyén ott
van. A természet monumentalitása a költőktől mindig hatalmas énekeket kí
vánt. A kövek nem tűrik a selypegéseket, a szakadékok az érzelgősséget, a
kegyetlen sziklák a tündérmeséket. A hegyekkel átszabdalt Grúzia példák
kal szolgál ehhez." . . . „Egy nép, amelyiknek ilyen hegyei vannak, örökös
védekezésre és ellenállásra kényszerül. . . Ilyen országban csak akkor ma
radhat fönn a nép, ha összefog." „A kő mint a tenger, egyetértésre is oktat.
Hasonlót sugall mindenkinek. Férfiasságot, kitartást, keménységet. A kő
ben bízni lehet, mint az Istenben. Ezt Vardziában értettem meg mindenféle
magyarázat nélkül." Nos, ebből a rövid részletből is kiviláglik, hogy
Csoóri számára — mint saját életében és alkotó tevékenységében mindenkor
— nagyon sokat jelent a folytonos harc és újrakezdés, az ellenállás, a fér
fias küzdelem. Nem véletlen tehát, hogy őt nem a tengerparti nyaralók, az
aprócska részletek ragadják meg, hanem Prométheusz és Rusztaveli szelle
me. Ezt Tenger című versében így fogalmazza meg (A világ emlékművei,
1989.):
Tenger: hatalmas közhelyem,
háborogsz, érvelsz, legyőzői minden pillanatban!
Viszel az égbe is, magadhoz ölelve,
mint földi foglyot —. . .
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Nyári groteszk című versében {Jóslás a te idődről, 1979) így juttatja
eszünkbe a Kaukázust:
Prométheuszi vércsék helyett rissz-rossz
szimbólumok és édeskés bűzre begerjedt
muslincák táncolnak körül.
Egyik legszebb prózai művében is említést tesz georgiai utazásáról:
{Közeledés a szavakhoz)'. „Sokfelé jártam a világban is. Repülőn, hajón, le
hetetlen hosszú vonatokon. Láttam a Kaukázus emlékezet előtti, vulkáni
sebhelyeit. Az Atlanti-óceánt sötétben és ijesztő napsütésben. . ." És egy
másik felsorolással is találkozunk Jó volt nekem című versében {A világ em
lékművei, 1989):
Jó volt nékem a sut, a matracos fekhely,
horpadt ágyak fölött
a kalapos lámpafény
jó volt nekem még csikorogva is ott aludnom.
Párizsban hó esett, Zámolyonjég, Grúzia
hegyoldalain sasok vére ömlött a völgybe,
idegen voltam én minden leveretésben, minden gyászban,
de jó volt nekem a földön még idegennek is lennem.
E verse is jól példázza, hogy a georgiai tematika sohasem önmagáért
szerepel költészetében, soha nem egyetlen élmény kifejezője, hanem mindig
fontos gondolatokhoz kapcsolódik, mintegy hangsúlyozva azt. Már az sem
véletlen, hogy a költő három helyszínt említ. Párizst, Zámolyt és Grúziát.
A számára nyilván legfontosabbakat. Párizs és szülőfaluja, Zámoly mellett
Grúzia mély, el nem múló benyomásokat hagyott benne. Óhatatlanul is Bo
risz Paszternak szavai jutnak eszembe Nyina Tabidzéhez 1951. április 15én írt leveléből: „Ha most meghalok, olyan boldognak marad meg az
életem, amiért olyan hálás vagyok az égnek, olyan csöndesen összesűrített
értelemmel előadott, mint egy könyv, és mi volt benne a leglényegesebb?
Az apai tevékenység példája, a zene és A. N. Szkrjabin szeretete. Egy-két
új gondolat műveimben, az orosz éjszaka falun, a forradalom és Grúzia." E
párhuzam azért is érdekes, mert Csoóri számára is egész életére
meghatározó élmény a falu, a szűkebb haza, mint azt művei és vallomásai
bizonyítják, persze a szülőfalu élménye mellett ott van általában a vidék,
legyen az a Kaukázus hegyeiben, Erdélyben, vagy a Dunántúlon.
Csoóri költészete állandó harc, küszködés, önnön esendőségét hangsú
lyozva még védtelenségében is megsemmisíti ellenségeit, s az ellene vívott
hajsza nem szegi kedvét, hisz éppen ő „vívta ki" e hajszát, hogy saját pél
dáján keresztül rázza fel a nemzetet. E harc mindennapi fokozataiba beavat-
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ja az olvasót, de nem csupán beavatja, magával is ragadja.-A már említett
Anyám fekete rózsa című versében is vigasztalanul néz szembe a magyar va
lósággal, csupa fájdalom, együttérzés és szinte kiáltás a sokat szenvedett
nép, nemzet, az „alulsó Magyarország" nevében.
Anyámra durván szólnak
jöttment idegenek?
anyám az ijedtségtől
dadog és bereked;
Sötét kendőjét vonván,
magányát húzná össze;
ne bántsa többé senki
félelmét ne tetőzze.
Csoóri felveszi a harcot a közéletben az elnyomás, a szellemi tespedés,
a szellemi és politikai rabság ellen, és szenvedélyesen hisz abban, hogy lesz
még más, jobb világ.
. . .és megbocsátjuk egymásnak szavak nélkül,
hogy szegény, fáradt, fegyverekkel játszó
évszázadunkban éltünk
ajtók, s falak mögött, szöggel kivert pincékben, gyáván
s beengedtük a hazugságot még a versekbe is.
{Húsvét másnapján. In: A világ emlékművei, 1979.)
. . . Vermeld el magad télre, fagyos földbe,
vagy szalmával bélelt, lágy elégiákba.
A mélyhűtött lélek egyszer még fölengedhet,
fölcsöngetik majd lármás, tavaszi vizek.
{Vermeld el magad. In: Kezemben zöld ág, 1985.)
A költő élete szüntelen versenyben telik, fut az igézetek, a bizonyosság
után, a személyes lét és a történelem útvesztőiben, új és újabb közéleti küz
delmekbe fog, számot vet a nemzeti, társadalmi konfliktusokkal, de úgy,
hogy egyetemes lírájában távlatokban gondolkodik. A nemzet sorsát szemé
lyes élményként éli át.
Hát voltak egymáson áttetsző kezek?
egymásba égő arcok: a halálból visszacsalt
zene fölött megpihenők?
szatyrok közös kenyérrel?
sírások közös könnyel?
országok közös lábnyomokkal?
{Leltár tűnődve)
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„Egy fennkölten züllő ország szemével farkasszemet nézve" {Hó emlé
ké) még legszemélyesebb érzéseiben sem tud megszabadulni a vállalt és vi
selt tehertől.
Háború készül újra, mozdulnak már a jövendő romok.
Sötét szemüveget visel az ég is, mint a puccsista tábornokok,
de ha golyókkal kell is együtthálnunk, ott leszel velem,
ott virraszt majd a kezem lüktető nyakereden.
Csoóri, aki Illyés Gyula, Németh László, Veres Péter, Bibó István, Jó
zsef Attila, Nagy László örökségén nevelkedett, úgy véli, lélekben szabad,
de másként nem. A leveretés, vagyis a politika, a körülmények és a civili
záció hatalmától való leveretés relatív, hiszen nincs, aki lélekben megadná
magát. A védtelenség, azaz az önmagunkkal való azonosság igénye, a vé
dettség elvetése, a tett és a gondolat hibátlan egysége vértezi fel az embert,
ezzel szemben a védettség ártalmas. Ennek értelmében vállalja az értelmisé
gi lét kényszerű nomádságát. A védettség rontó hatását érzékelteti (és annak
bomlasztó hatását a védettség haszonélvezőin):
Magyarország: bál-ország, én nyomorultam a göndör húsú
himfyk elé: szép volt a nyögdécselés,fiúk,de legyen vége,
disznók dúlják ajácintos temetőket, nem látjátok?
már halottaink orrát harapják, nyög a gége.
{Berzsenyi elégiája)
A félelem, a vergődés, a leveretés motívumai mellett ott van a legyőzhetetlenségé, a reményé.
O, szemérmes diktatúrák, micsoda történet ez!
kopunk, ernyedünk, szétmállunk, mint a selyem
s aki Krisztust árulta volna el valaha rég,
most magát árulja el rebbenéstelenül napról, napra,
szívével nagy vadak játszadoznak,
mint körmös cicák a gombolyaggal.
A költő hanyattfekve próbálgat énekelni
kint egy hegy tetején, de nem jön ki
hang a torkán.
Szájában megromlott elégiák íze émelyeg föl,
mintha megfertőzött madarak máját
etették volna meg vele szürkületkor.
{Napról napra)
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. . .Húsz éve
nem hallottál ennyi recsegést-ropogást! Ennyi
bátorító kísértet-hangot a talpad
alóli Valaki tán üzen neked a
téllel. . .
{Valaki üzen a téllel)
Az Ady-féle Muszáj-Herkuleshez hasonló módon küzd lírai énje a sár
kánnyal. Csakhogy Szent György nem válik vitézzé a Sárkány nélkül, vagy
is ott lehet küzdeni, ahol van kivel, mivel küzdeni. Ő olyan vitéz, aki nem
ledöfi, de megszelídíti a sárkányt. A georgiai templomok kedvelt védő
szentje Sárkányölő Szent György alakja bontakozik ki előttünk:
Sákrány,
ha volnál,
Szent György lehetnék:
gyönggyel kirakott szakállú ellenséged
Táncolnék előtted, mielőtt beléd kötnék,
megmutathatnám: ki vagyok,
a fejemben lakó tűzvészt. . .
{Sóvárgás nemlétező sárkány után)
A tűz motívuma mint a harc megvívásának eszköze és mint a sérthetet
lenség biztosítéka Grúz cserépdobok című versében is jelentkezik.
Ott vagyok köztük én is, nem tudok másutt
lenni! O, a koponyám, ó, a bőröm, ó, a legyőzöttek
megvert csontjai Vesztesnek láthat, aki lát, pedig
nem lehet leverni engem, amíg a dobszót hallom.
Fülembe, számba koronás féreg még az égből sem
eshet. Döb-döbö-döb. Döb-döbö-döb. Sérthetetlen
vagyok, mint a kazaltűz száraz nyárban.
A leveretés és a sérthetetlenség sohasem csak személyes helyzet kérdé
se, hanem egy nemzeté, egy népé. Georgiai témájú versében ennek értelmé
ben ott a költő sorsa, ott saját népéé és ott lüktet Georgia történelme is. Er
re rímel másik versében:
. . . de sebezhetetlen leszel,
mert emiéktelen,
sebezhetetlen
mert sebekből kilakoltatott. . .
(Jóslás a te idődről)
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Csoóri a támadások, silenciumok, városból és megyékből való kitiltá
sok, rágalmazások ellenére, folyamatos üldözöttségében és teljesen remény
telen helyzetében sem érzi magát legyőzöttnek, üldöztetése új műfajok felé,
új értelmes cselekvési lehetőségekhez sodorja és tovább harcol a nyugalom
és megelégedettség hamis látszata ellen. Hatalma — éppen az, hogy nincs
hatalma — a tehetség, az erkölcs, a szuverenitás. A dob és a tűz motívuma
több versében egymáshoz kapcsolódik:
Július van: szól a tüzes dob kertünk mögött
s mindenki téged akar látni: hogyan vergődsz a porban.
(Kiböjtölöm megtisztulásodat, In: A világ emlékművei, 1989.)
És a georgiai dobok visszhangoznak itt is:
Fehér hártyáimon ott remegsz izgatóan,
mint vacogó dobokon a borsószemek.
Füst nyel el?
Földrengés? Futó tűzrózsák burjánzása? ha elárullak is,
veled leszek.
(Vallomás a városhoz)
A Grúz cserépdobok kazaltüzére rímel másik verse:
De én már régóta megfoghatatlan,
mozgó tűz vagyok, barátaim,
mozgó akarat, függetlenedő remény
s jóváhagyásom nélkül
engem nem lehet többé föláldozni.
(A világ emlékművei)
A dob motívuma ismét:
szóljon a csörgődob, a csiklandós csont-zene,
remegni, borzongani szeretnék
mint a meghajszolt lovak.
(Szóljon a csörgődob)
A véráztatta georgiai sziklák, a sziklához láncolt Prométheusz (ld.
Napról napra című versét) képe mellett felvillan a Démon alakja is:
De te mutasd csak magad,
mutasd szégyened tengerszemét,
a beléje fojtott eszelős angyallal, aki
túszul ejtett s vitt volna magával a kárhozatba.
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Jók voltunk, jók, és engedelmesek című versében, melyben egész nem
zedékéhez szól, ismét felbukkan Georgia képe:
Jók voltunk, jók és engedelmesek,
láttuk Grúzia szikláit bátor napsütésben,
ittuk borát,
láttuk a hazaballagó Fekete-tengert alkonyatkor
s a száj nélkül maradt ősi isteneket
s bársonyos gyomorral vacsoráztunk csakazértis.
Ám itt sem csak egyszerű tájképként, hanem egy tékozló nemzedéket
vádolva. Mint ahogy a dob harci zajként bátorságot önt a költőbe, s önnön
sérthetetlenségét, szabadságát jelenti, a tűz a legyőzhetetlenség jelképévé
válik. A dob immár nem távolból hangzik fel, hanem a költő maga szólal
tatja meg:
Oldalról lestem:figyel-erám és
játszik-e velem, ahogy valamikor még játszott?
sfölszáll-e tekintete,
mint lámpagyújtáskor éjjeli lepkék?
Bátorításul dobolni kezdtem
a szekrényajtón: dram-dram, dra-da-da dam.
(Álom-jelenet)
Még Leltár, tűnődve című versében sem nyugalmas tájképek bontakoz
nak ki előttünk, hanem a hajsza, a nyugtalanság, a közös történelmi sors
súlya.
Hát voltak udvarok,
kutyák,
édeni nyüszítések?
s csapzott lövészárkok felől szivárgó füttyszók?
jövés-menések a nyárban?
jövés-menések az időben ?
a fölkorbácsolt repülők engem vittek odafönt?
húsom és csontom királyát?
s szemembe
Kaukázus zománca pattogott?
Hát voltak egymáson áttetsző kezek?
egymásba égő arcok: a halálból visszacsalt
zene fölött megpihenők?
szatyrok közös kenyérrel?
sírások közös könnyel?
országok közös lábnyomokkal?
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Népek sorsközössége, gyásza és tragédiája fogalmazódik itt meg, és is
mét láthatjuk, hogy a költő széles történelmi távlatokban gondolkodik.
Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy Csoóri Sándor költészetében
és prózájában szerves alkotórészként illeszkednek költői világának már ele
ve meglévő szenvedélyes kép- és motívumrendszeréhez, láttató erejű meta
foráihoz a georgiai témájú részletek. Csoóri Sándor szavai, egyetlen versé
ben sem válnak üres szólamokká, elvei nem merevednek dogmává, minden
sora személyes élményként, vallomásként közeledik hozzánk. Ennek egyik
legszemléletesebb példája éppen Grúz cserépdobok című verse, ahol a köl
tőben lángoló belső tűz, a grúz dobok kiváltotta csatazaj és lángolás azt is
jelenti, hogy ez a tűz nemcsak a dobpergés útján terjed a hegyek között, ha
nem hazai tájakon, „mint a kazaltűz száraz nyárban" fut szerteszét megállít
hatatlanul, s ez a nemzetfelbujtó, országos tűz hozzánk is eljut, minket is
megérint. így magasztosul a személyes élmény a megvert nemzetek legyőzhetetlenségének élményévé („. . .ó a legyőzöttek megvert csontja! Vesztes
nek láthat, aki lát, pedig nem lehet leverni engem. . ."), a lelki, gondolatbeli szabadság élményévé.
Úgy gondolom, Csoóri Sándor erkölcsi tisztasága, önként vállalt védtelensége, nemzete és saját népe iránti felelősségtudata, rebellis-magatartása
és e téren egész eddigi életművében és közéleti tevékenységében véghezvitt
ily teljes következetessége — ami a mai magyar irodalomban szinte egye
dülálló — mindenképpen indokolja, szinte predesztinálja és magától értető
dővé teszi a georgiai nép iránti rokonszenv e sokféle megnyilvánulását köl
tészetében. S az sem lehet véletlen, ha Párizs, Zámoly mellett éppen
Georgia neve nyer említést egy világot bejárt széles látókörű költő művei
ben. Szinte minden kötetében fel-felbukkan Georgia sokféle formában, so
hasem valamilyen összefüggő ciklusban, vagy tematikailag összetartozó
versbokorban, de mindig egy bizonyos gondolatsorhoz kapcsolódóan. Ne
vezetesen a már említett leveretés, sérthetetlenség, felemelés motívumaihoz
kapcsolódóan, a tűz, a dob, a harc, a küzdés örökös kíséretében. S mint
hogy Csoóri Sándor költészetét az említett motívumok teljességében áthat
ják és költészetének éppen lényegi kérdéseit érintik,' elmondhatjuk, hogy
Csoóri Sándor költészetében Georgia jelentős helyet foglal el. S ez elsősor
ban az ősi kultúrával rendelkező, szabadságszerető georgiai nép iránti tisz
teletével, lelki rokonságával, a georgiai és a magyar nép sorsközösségével
magyarázható. Ezért idéztem Jókait előadásom elején, aki a kaukázusi né
pekben (cserkeszek, georgiaiak) a szabadságukért küzdő bátor, ősi kultúrá
val rendelkező, hányatott sorsú népeket látta.
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És hadd idézzem végül Ágh Istvánnak Csoóri Sándor születésnapjára a
Tiszatáj 1990/2. számában publikált köszöntését, melyben a hatalom előtt
soha meg nem hajló költő alakja rajzolódik ki előttünk.
mindenik ősz hajszála szabadság
kora tavasza, éledő fű a vadvizekben,
ahogy a böjti szél fölborzolja födetlen
ahogyan teste födetlen ölhetetlen,
szabad, hűséges szökevény a megszólaltatásban.
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BODNÁR GYÖRGY (Budapest)

A lélektani és poétikai szemléletváltás összefüggése
a modern magyar elbeszélő irodalomban
A kongresszus programjából úgy látom, hogy nem vagyok egyedül,
aki az irodalmi per egrináció kérdéskörét kiterjeszti az eszmék közeledésére
is. S ha a per egrináció az irodalmi kölcsönhatások egyik formája, ez a té
makitágítás bizonyára jogos. Innen csak egy lépés a lélektani szemléletvál
tások vizsgálata, hiszen a magyar modernség kezdetén a századelő új lélek
tani koncepciói a legnagyobb hatású befogadott eszmék közé tartoztak. Is
meretes, hogy Babits Mihály közvetítésével Bergson már a század első évti
zedében ismertté vált a magyar modernek között, a freudizmus pedig a be
fogadásvizsgálatok és a korrajzregények tanúsága szerint magában a Nyu
gatban provokálta a közízlést ugyanúgy, mint az elmélyültebb gondolko
dást. A magyar irodalmi modernség történetében azonban a bergsonizmus
más szerepet töltött be, mint a freudizmus. 1910-ben Babits úgy mutatja be
a nagy francia gondokodót, mint a szabadítót, aki álmokat hoz vissza, me
lyeket rég elveszettnek hittünk, s olyan tájakra vezet, melyek felé már nézni
se mertünk. Ez a felszabadító — Babits értelmezésében — egyszerre lázít
mindenféle prekoncepció és a spenceri agnoszticizmus csüggedései, a deter
minizmus és a gépiesség rabsága ellen. Koncepciójának — intuíció- és idő
elméletének — célja a tapasztalás és az utólagos rendszeres kettősségének
megszüntetése, aminek érdekében az egyéni tudatállapotok vizsgálatát egy
metafizikai rend felépítésmódjának minősíti, s a lélektant a filozófiai gondo
latmenet részévé teszi. Érthető tehát, hogy a modern írók úgy érezték, téte
leiben Bergson a művészi gondok közvetlen közelébe került. Hatása azon
ban így felszívódott az általános világkép megújulásában, s a poétikában
még a belső monológ kialakulásában sem közvetlen. Miközben persze fi
gyelmeztet rá, hogy az új lélektani koncepcióban is létkérdések rejlenek. S
ebben kétségtelenül találkozott a közvetlen tematikai hatással is bíró freu
dizmussal. Ferenczi Sándor nekrológjában Kosztolányi Dezső egyetértően
hivatkozik Freud nagy követőjére, aki az embert . . . rejtélynek tekintette,
melyet nem lehet egy-két lélektani képlettel kifejezni. Nem azokat az írókat
kedvelte — írja —, akik a lélekértelmezést népszerűsítik, vagy alkalmazzák,
hanem azokat, akik ösztönükkel, a természettel cimborálnak. Krúdy Gyulát
bámulta. S nyomában ő, az író is a lélekelemzésben olyan szellemi forradal
mat látott, amely talán a legnagyobb csalódást mérte az önhitt emberre.
Többet remélt tehát tőle, mint egy motivációs szerep betöltését, vagy az
ember ismeretlen lélekrétegeinek a felfedezését. Elődei és kortársai közül
sokan az új lélektan nyomában romantikus hévvel fedezték fel a lélek mély-
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ségeit, s gazdagították motivációikat például az elfojtások ábrázolásával.
Közben közülük sokan a naturalizmus útjain haladtak tovább, még akkor is,
ha már felszabadultak a biologizmus bűvöletéből. Kosztolányi azt mondatja
egyik büszke percében Esti Kornéllal: olyan író akarok lenni, aki a lét ka
puin dörömböl, s a lehetetlent kísérli meg. Az ő nagy epikus művei valóban
áttörik a határokat, ha a lélektani regények közé helyezzük őket. Még csak
a novelláiban kereste a lélektan új szerepét az elbeszélő művészetben, ami
kor 1917-ben az Éjfél című misztikus novellagyűjtemény előszavában meg
alkotta a maga lélektani regénymodelljét. „Ma újra viharos szellemjárás van
az irodalomban — írta akkor. — Ami künn volt, az ma bennünk van. Ma
gunkban hordozzuk a kísérteteket. Ebben a korban történt meg az új lélek
tan döntő felfedezése, az, hogy lelkünk jó részét egyáltalán nem ismerjük.
Ezt az irdatlan területet. . . most keresik fel a lélek merész conquistadorai. . . A kezdet és a vég csomóit sohasem oldották fel, mindig hallucinál
tak és vizionáltak az emberek. . . Voltak azonban korok, melyek a két pont
között csak a jelenségeket vették észre, azok a korok, melyek a földi élet
harmóniájában megfeledkeztek önmagukról. . . a huszadik század nagyon
misztikus. Miért? Mert boldogtalan. A miszticizmus. . . az emberi ész két
ségbeeséséből folyó cselekedet. . . Miben higgyen? Mit valljon? Hová fus
son? Attól az idegen világtól, melyet nem érthet meg, önmagába fut vissza,
a rejtély elől a rejtélybe. . . boldog korokban nincsenek misztikusok." {Éj
fél. Szerk. Bálint Aladár. Gyoma, 1917. 5.) Kosztolányi egy helyen azt
mondatja valamelyik hősével, hogy a megértés már fél győzelem, és a sze
retet kezdete. Az új lélektan vonzásában ő egyszerre ismerte fel az értékeit
vesztett ember menekülését és korának önmegfogalmazását. Ebből a megér
tésből nőtt ki regényei új lélektanisága és egyidejűleg teljessége.
Nyilvánvaló, hogy abban a szférában, ahová az új lélektan vezette el a
kort, más nézőszögben áll az ember, mint amelyből az előző évszázad
szemlélte. A felvilágosodás utáni korok az ember időbeni fejlődését vizsgál
ták főképp: a társadalomban és a természetben elfoglalt helyét, az itt lezaj
lott változások rá gyakorolt hatását és küzdelmét körülményei megjavítá
sára. Tehát mintegy hosszmetszetében mutatták be életét. A modern lélek
tan tanulsága és vizsgálódási módszere kilencven fokkal elfordította a ha
gyományos nézőszöget. Antropológiainak is nevezhetnénk azt a szemléletet,
amely ebből a nézőpontból érvényesül. S az új törekvés időszerűségét mu
tatja, hogy a század második-harmadik évtizedének regénykoncepciója más
felől elindulva is ugyanerre a pontra érkezett. Halász Gábor például a for
mai változásokat figyelve jutott el arra a felismerésre, hogy a modern re
gény visszakanyarodik a korai angol regény módszeréhez, azaz a fejlődésre
gény helyét elfoglalja a történésregény.
Az új lélektan nyomában megindult poétikai változások természetesen
elsősorban a pszichológiai ábrázolás igényeit és jellegét módosították. A ti
zenkilencedik századi regényben a lélekábrázolás a fejlődésrajzot szolgálta,
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akárcsak a korrajz vagy a tájfestés. Beilleszkedett az időbeli változások és
hatások kifejező eszközei közé, s csak annyit mutatott meg tárgyából,
amennyi az egész művet meghatározó nézőpontról látható volt. A modern
lélektani regény nemcsak, sőt nem elsősorban azzal tért új útra, hogy fő fel
adatát a lelki élet egy-egy jelenségének ábrázolásában látta, lett légyen az az
új irányok frissen felfedezett problémája. A lényeges itt a látószög-módosu
lás volt, amelynek során a vállalt pszichológiai téma is strukturális szerep
hez jutott. S aki ezt vállalta, az szükségképpen feladta a racionális oksági
elvet.
Kosztolányi nagy regényeinek tiszta képletéig persze hosszú volt az út,
melyen az új lélektan felismeréseit követő íróknak is meg kellett küzdeniük
a műfaji konvenciókkal. Másrészt viszont az új lélektan előtti tájékozódások
is sokat segítették az örökölt poétikai törvényrend bomlasztását. Előadá
somban — igazodva a rendelkezésünkre bocsájtott időtartamhoz — ezt a
hosszú és izgalmas utat csak néhány példával dokumentálhatom.
A Nyugat-nemzedék felléptekor a lélektani ábrázolásban a csúcsokat
még mindig Kemény Zsigmond regényei jelképezték. Okkal. Az ő Gyulai
Pálja valóban elüt a korabeli regényhősöktől: a túlzott erény hajtja a bűn és
a rombolás felé; szerencsétlen, mielőtt tragikai lenne; nem élete tényei által
lesz boldogtalan, bukása oka kedélyében rejlik. Tarnóczyné az Özvegy és
leányában olyan szenvedéllyel ront vélt ellenfeleinek, amelyet semmiképpen
sem magyaráznak körülményei. Gyűlölete mitikus, regénybeli útja valósá
gos ámokfutás. S körülöttük rokon hősök népesítik be az író egész világát:
Senno Barnabás, Gergely diák, Pécsi Simon. . . Kemény tehát korában két
ségtelenül szokatlan rangot adott a lélekrajznak, és feltűnően sokat várt a
lelki okok feltárásától. Életrajzából (Papp Ferenc: Báró Kemény Zsigmond.
Bp., 1922.) tudjuk, hogy a bécsi egyetemen behatóan foglalkozott orvosi
idegtannal és pszichológiával, s már nagyenyedi akadémista korában megis
merkedett Troxler műveivel, aki az emberi természet mérhetetlen alapjait
kutatta, s aki szerint a tett és jellem mögött homályos érzelmek, vak ösztö
nök s tőlük független képzetkapcsolódások húzódnak meg. (Troxler: Naturlehre des menschlichen Erkennens oder Methaphysik. 1928.) De saját vallo
mása is bizonyítja, hogy lélektani érdeklődése tudatos volt. A Gyulai Pál
ban írja: „Állhatatosan hiszem, hogy minden hangulata keblünknek esz
méinkből származik, de többnyire oly eszmeparányokból, melyek kisebbek
és gyorsabbak, mintsem szavakban megtestesülvén, észrevétessenek ma
gunk által. így tőlünk független, noha belőlünk támadt hatásocskák közt
alakul tetteink növényágya — a kedélyállapot". (Idézi Papp Ferenc: I. m.
360.) Mégis, ha századunk lélektani regényei után olvassuk műveit, inkább
a végzet szele, mint a lélek mélyeinek hangulata csap meg bennünket. így
Gyulai Pál, Tarnóczyné és társaik főképpen megalkotójuk végzetfilozófiájá
nak kifejezőivé váltak, lelki képük pedig az elemző, klasszikus-realizmus
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lélekrajzának mintájává finomult. (Rónay György: A regény és az élet. Bp.,
1947.61.)
A modern lélektani epika nézőpontjáról kiemelkedik a 19. századi re
génytörténetből Petelei István is. Ő a balladát akarja újjáteremteni a prózai
elbeszélésben. Erre utal legjobb műveinek szerkezete éppúgy, mint lélekta
na, melyre a szakirodalom újra és újra visszatér. A pszichológiai kényszer
folyamatának megjelenítése például az Őszi éjszakában, azonnal Arany János
balladavilágára emlékeztet, de Petelei számos más elbeszélése is kihagyá
sos, szaggatott szerkezet, a lelki folyamatok retardáltatott megjelenítését
mutatja érvényes formájának. Ha az írói mondanivalónak ezt a létformáját
lélektaninak nevezzük, nem vagyunk elég pontosak. Petelei balladisztikus
elbeszélései ugyanis nem a belvilág tartalmait jelenítik meg a nyelv és a fo
galmak eszközeivel, hanem a lelki folyamatok testet öltését a magatartásban
és a cselekedetben. Ez a lélektaniság csak részben magyarázható azzal,
hogy Petelei nem ismerte a belső világba behatoló modern pszichológiai
irányzatokat: az ő balladai világképe az Arany János-i örökségre épül, az
erkölcsi erők küzdelmének a foglalata. Amely világképből — újra idézve
Diószegi András felismerését — immár hiányzik az „ideál", s amelyben az
ember mint determináló erők kilátástalan végzetű függvénye jelenik meg.
Hamis végleteket teremtenénk, ha itt egyáltalán felvetnénk, hogy melyik lé
lektani megközelítés a hitelesebb. Nyilvánvaló, hogy a lelki tartalmak meg
jelenítése az emberábrázolás korábban ismeretlen tájaira vezetett el, de egy
idejűleg ugyanúgy magában hordozta az egyszeri életjelenségekhez való kö
töttségeket, mint a biológiai élet naturalista leírása. A ballada lélektanának
erkölcsi világképe még nem integrálta a tudattalanban rejlő meghatározókat,
de azt az egyszeriségből kiemelkedő hőstípust állította elénk, amelyet majd
a naturalizmus után akar újrafogalmazni a modern magyar irodalom.
A poétikai konvenciók szorítását először azok az elbeszélők érezték
létkérdésnek, akik a Nyugat lírai forradalmát megelőzték, vagy már a Nyu
gat hőskorában új elbeszélésfelfogás kifejezésére is vállalkoztak. Azt az utat
járták be ők, amelyet az irodalomelméletek is felvázolnak, midőn elismerik
a poétikai konvenciók és új alakzatok egymás mellett élését. Itt és most a
racionáls oksági elv jelenlétét kell megvizsgálnunk ahhoz, hogy rátaláljunk
a modern elbeszélés fordulópontjára. S ez a vizsgálat először is Cholnoky
Viktor kísérleteire irányítja a figyelmet. Cholnoky Viktor a modern utókor
felől tipikusan átmeneti írónak látszik, akit megannyi örökölt irodalmi kon
venció kötözött magához, s aki egyidejűleg újra és újra kísérletet tett az
örökölt emberkép kiegészítésére és átminősítésére. Kortársai és utódai, akik
már az elkezdett úton haladhattak a modern elbeszélés céljai felé, vagy az
új lélekábrázolásban, vagy pedig az emberi létet kifejező elvont
tárgyiasságban találták meg azt a közeget, amelyet egyszerre alakítottak ki
az új mondanivalók és az új műnemi koncepciók. Cholnoky Viktor mindkét
irányba tájékozódott, de új lélektaniságát még mindig a racionális epikai
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hitellel igazolta, elvont tárgyiasságához pedig nem teremtette meg a
szükséges homogén közeget. Az ember belvilágát és titkait keresi, de a
különösséget, a távoliságot és a kísértetiességet találja meg. S ez a különös
és borzongató világ a régi magyar anekdotikus novella törvényei szerint
mozog, s e törvények az írót arra késztetik, hogy misztikumának és
fantasztikumának titkát egy-egy racionális motívum kulcsával nyissa fel.
Gondoljunk a Szürke emberre, a Bertalan Lajos lelkére, vagy akár a
Trivulsio szemére. De a racionális epikai hitel kényszere bizonyára csak
tünet Cholnoky Viktor elbeszélő művészetében. Mert például a Kövér
emberben nem erőlteti az ésszerű magyarázatot. Valóságos Franz Kafka-i
helyzetet teremt benne, igaz — annak igazsága nélkül.
De a racionális epikai hitel kényszere olyan elbeszélőknél is érvénye
sül, akiket az utókor tudata már egyértelműen a modernség kiteljesítői közé
sorol. Csáth Géza írói világában például a racionális oksági elvet sokáig a
keret hordozza, a keretes belső történetben azonban már összemosódik a
dolog és az érzés, valamint az evilági kronológia és az álom, avagy az em
lékezés ideje. E „hitelesített" történetek mellett azonban 1907-től már fel
szabadultan tenyészik az a világ, melyet víziók, emlékek és elemi szomorú
ságok vezérelnek. Ezek útján jut el Csáth Géza az új lélektani novella teljes
önmegfogalmazásához, a sokat idézett Anyagyilkossághoz. Itt már alig van
történet, s a racionális hitelesítés halvány konvenciója láthatóan reflektált.
Voltaképpen az egész novella az anyagyilkosság motívumainak felhalmozó
dását mutatja be. E leírásban a lélektant nem a belvilág megjelenítése, ha
nem a hősök cselekedete hordozza. Hideg és szenvtelen tehát a róluk alko
tott kép, s gyilkos tettük is értelmetlen cselekvés: puszta értelmetlenségével
állítja elénk a lét hiábavalóságát, s közönyét az élet törvényeivel, erkölcsei
vel és eszményeivel szemben.
S folytathatnám a dokumentálást Gozsdu Elek lélektani kinagyításaival
és Kaffka Margit Neuraszténia című novellájával. De szeretném még egyet
len példával bemutatni a modern lélektani ábrázolás nagyobb próbáját, a lé
lektani és poétikai szemléletváltás összefüggését a regény műfajában. A tí
zes évekből bőséges tanulságokat kínálna Kaffka Margit második regénye, a
Mária évei és Harsányi Kálmán Kristálynézőkje is. Helyettük hadd mutas
sam be röviden a fantasztikus és lélektani regény közös dilemmáját Babits
Mihály izgalmas kísérletében, A gólyakalifábm.
A gólyakalifát Babits Mihály először a Nyugatban tette közzé 1913ban. Három évig kellett várnia, míg eme, első regénye könyvalakban is
megjelent, s újabb nyolcat önnön folyóirata reflexiójára. Ekkor Karinthy
Frigyes volt a kritikus, s rokon szellemre találhatott benne, aki legmélyebb
indítékait igazolta vissza. Karinthy Frigyes szerint A gólyakalifa Babits
lelki történetének, filozófiájának és költészetének leggyötrelmesebb és legszárnyalóbb mozgatóját, a kettősség problémáját jeleníti meg. A filozófia
ellentétnek nevezi ezt, de az élő ember, s legélőbb élőlény, a költő az élet
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feltételét éli át benne. „Az egyből kettő sohse lesz: magános lelke meddő"
— írja a Kabalában. A létezés ikerpólusai viszont olyan feszültséget terem
tenek, amelynek feloldódása csakis a halál lehet. Az emberi tudat csak az
egy életet képes felfogni, s ha szembekerül annak kettősségével, akkor a té
boly szakadéka vár rá, aminél még az önkéntes halál is elviselhetőbb szá
mára. Meg kell tehát elégednie a „nem tudom biztosan" hitvallásával, s a
bátor habozok mindnyájukért szenvedik el a bizonytalanság mártíriumát: él
nek a halottak helyett és meghalnak az élőkért. Karinthy Frigyes tehát a ra
cionális és az irracionális végtelen és oszthatatlan közös terét találja meg a
A gólyakalifában, e világ hitvallását pedig a felvilágosult kétellyel azonosít
ja. Mindennek testetöltését, a regényal akzatot azonban egyetlen deklaratív
mondatban minősíti: Babits „ezúttal csaknem prózai remekművet alkotott".
Újabb nyolc év múlva, 1932-ben a folyóirat ismét megkísérli a regény
értelmezését — immár a harmadik kiadás ürügyén. Ekkor Illés Endre a kri
tikusa, aki számára már az a fontos, hogy miként viszonylik Babits matériá
ja a freudi pszichoanalízis fogalmainak építőkockáihoz. Ez a kérdés először
szükségképpen a regény lélektani, naturalista és fantasztikus elemeinek pon
tos különválasztásához vezeti el, majd felismeri, hogy önmagában mint élet
telen halmazból hiányzik a kohézió. Nem lehet rá más szavakat találni —
vonja le a következtetést Illés Endre —, az Alkotás és a Teremtés teszi fo
lyamattá az elemek egymás melletiségét, ami egyben az író belső világának
formája is. A mű közegét fedezi itt fel a kritikus, amit bátortalanul és bi
zonytalanul meg is nevez. „Fantasztikum? Sokszor az! De a nemes anyagú
fantasztikum igazabban reprezentál embert, emberi lelket és életet, mint az
át nem kristályosított realitás" — írja összegezésében.
De vajon hova jut el Illés Endre, ha le is akarja írni A gólyakalifa ko
héziós erejének, azaz regényi közegének megkülönböztető jegyeit; ha felte
szi a kérdést, hogy a fantasztikus regénynek van-e külön létformája, re
gényelméleti tulajdonsága; s hogy teremtett-e ilyen új értéket, mintát — mai
kedvelt szakszóval —, paradigmát korábban a naturalizmus, vagy akár az új
lélektaniság.
A gólyakalifa regény formájának megnevezéseiben legkorábban a lélek
tani és a fantasztikus jelző bukkan fel. A naturalista indíték jelenlétét leg
alábbis kimondott szóval már kevésbé ismerik el a kritikusok, pedig nem
csak az asztalosműhely, a külváros és a garniszoba leírásában fedezhető fel
e hajdan forradalmi irányzat valóságfelfogása, hanem a szenvedély ábrázo
lásában is. Amikor az agyongyötört kisinas verni kezdi a mester rábízott
gyerekét, homályosan érzi, hogy alávaló kegyetlenség, amit művel, s dühe
és kegyetlensége egyaránt élvezetet okoz neki. Később a garniszobában a
prostituált pacsuliszaga ragadja ki gátlásaiból, s alakítja át undorát féktelen
szenvedéllyé. S végül a „rossznak" ugyanezt a kéjét érzi, amikor keze rá
szorul áldozata torkára. Persze a kortársi kritikusoknak igazuk van, ha ezek
a motívumok hangsúlyos voltukban sem képesek meghatározni a regény kö-
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zegét. Kérdés azonban, hogy a fantasztikum vagy az új pszichológiai téma
is preformált regényanyag-e, azaz eleve magában rejt-e egy új regényfor
mát. A mai olvasó már bizonyára túljutott a tudományos fantasztikus re
gény szenzációján. S ha következetesen mérlegeli e műfaj „tanulságait",
kénytelen belátni, hogy a tudományos vagy áltudományos tételek érvénye
sülésének fikciója csupán regényesítésben, tehát alkalmazott irodalomban
ölthet testet; a tudományos-fantasztikus műnek ugyanúgy túl kell mutatnia
önmagán, mint a társadalmi vagy történelmi regénynek. A naturalizmus el
se indult az alkalmazott irodalom könnyebb útján, s egy magasabb cél érde
kében vélte kizárandónak a fikciót a megkövetelt igazságok közül. Követői
tehát egy regényelméleti illúzió áldozatai lettek. A történelmi szemléletű
utókor azonban beláthatja, hogy a filozófiai vagy életbéli újdonságok átme
netileg új műfaji értékként jelenhettek meg. S ez az illúzió meghatározta a
modern lélektani regény első kísérleteit is.
A naturalizmus és az új lélektaniság találkozása tehát a modern regény
születése idején — mondhatnánk — természetes jelenség. De együttélésük
sikere is attól függ, hogy regény közeget, új műfaji alakzatot alkotnak-e. S
ha igen, akár a fantasztikummal is kereszteződhetnek — önelvű és világsze
rű realitássá téve az irrealitást.
A gólyakalifa írói indítéka egy ilyen önelvű és önérvényesítő irreális
világ megteremtése. Hőse a tudathasadás áldozata, aki tudatosan képes
visszatekinteni önmagára. Kórtünete annyiban különbözik a lélektanban fel
dolgozott példáktól, hogy benne mindkét személyiség tud a másikról, s e
tudás végül lerombolja a köztük lévő falakat, s egybeolvasztja az életet az
álomélettel. Tudományos-fantasztikus mű tehát A gólyakalifa, mert egy lé
lektani tételt hosszabbít meg, és meg is jeleníti azt. De vajon regény-e ab
ban az értelemben, hogy fantasztikus világa világszerűen érvényes. Igennel
válaszolhatunk, ha Babits itt is érvényesülő világképére gondolunk, amely
ben nincs éles határ a racionális és irracionális, a jó és a rossz között, s az
ember léte örök küzdelem önnön végleteivel és ellentéteivel. De vajon elége ennek regényi hitelesítéséhez a főhős önéletírása, amely keretet ad a fan
tasztikus történetnek. Ha ez belső monológgal párosul, a lélektani tartal
maknak bizonyára szavakat ad.
De a fantasztikumot önmagában a belső monológ sem hitelesítheti. Az
író így jellemzi egyik mellékalakját, a hatalmas tudású tanárt: „Ezt a külö
nös olvasót elsősorban a kuriózumok foglalkoztatták. . . Az abnormis pszi
chológia tényei — oly fontosak a mai filozófiában — az ő számára érdekes
kuriózumok voltak, semmi más." Más helyen pedig a költészet lényegéről
gondolkoztatja főhősét: „Ami neki csak adat volt és kuriózum, az én lel
kemben érzelmi és esztétikai értéket nyert." A gólyakalifa fantasztikumából
ez az érzelem és esztétikum, tehát a világszerűen érvényes teremtett világ
hiányzik. Ezért A gólyakalifában. a modern magyar lélektani regény korsza
kos kísérlete befejezetlen maradt.

BORI IMRE (Növi Sad)

A modern irodalom eszméinek terjedési módjai
a magyar irodalomban
Felkínált címünk nagyobb terjedelmű tanulmányt feltételez, s valójában
egy legalább százesztendőnyi irodalomtörténeti matéria ilyen szempontú át
világítását, elemzését, majd a tapasztalatok összegzését ígéri. Annál is in
kább, mert a modern eszméknek és eszményeknek a recepciója közelről
sem egyértelmű és egy sodrú, mint minden recepciónak, ennek is változatai
vannak. Mi most megelégszünk annak az aspektusnak a jelölésével, amely
kongresszusunk vezéreszméjével, a peregrinációval van némi kapcsolatban,
írói utazások kérdését szeretnénk felvetni a mind könnyebbé váló kommuni
kációk korában, azaz: a múlt század utolsó évtizedeiben és századunk első
tíz-tizenöt évében.
Mi volt az, amiért Párizsba, Bécsbe, Berlinbe, Rómába, Firenzébe, rit
kábban Londonba kellett egy írónak utaznia a szokásos és természetes kora
beli ösztönzéseken túl, mi az, amit Magyarországon nem lehetett elérni,
megszerezni, megismerni, s az említett világvárosokban mintegy az odautazónak kezeügyébe került? Könyvekért kellett elutazni? De a századvégen
már nem volt olyan francia, német, olasz vagy angol könyv, amit ne lehe
tett volna Magyarországon is kézbe venni! Nézzük csak meg a három ifjú,
Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Juhász Gyula levelezését, hogy kites
sék, lehetséges volt a friss világirodalmi eseményekkel foglalkozni például
a Szekszárd—Szabadka—Szeged irodalmi háromszögben, amikor egy Ro
bert Browning-kötetet „néhány krajcárért még Szabadkán is" meg lehetett
kapni, miként Babits Mihály írja 1905 augusztusában. Vezér Erzsébet pedig
bizonygatja, hogy Ady Endre a francia irodalom iránt már idehaza kezdett
érdeklődni, s hogy a korabeli magyar sajtó — miként írja — „bőséges al
kalmat kínált Adynak arra, hogy érdeklődése a francia modernek iránt ide
haza felébredjen". Sorolhatnánk a példákat, bővítve felvetett kérdésünk kö
rét újabb változatokkal. És mégis utazni kellett, s azt tapasztaljuk, hogy
magyar írók mindenütt felbukkantak, ahol modern irodalmi események tör
téntek. Ilyen módon a magyar irodalom képviseltette magát legmostohább
körülményei közepette is, s mi több: gyakran a legmostohább történelmi
körülmények, az események vihara sodorta az írót az irodalmi törekvések
boszorkánykonyháinak ablakai alá, néha pedig a „szakácsok" közé is!
Természetesen nem volt elég Párizsba, Rómába, Bécsbe, Berlinbe,
Londonba utazni és ott időzni ahhoz, hogy az író a modern irodalmi ízlést
megismerje, megtanulja, és hazatérve ennek az irodalmi ízlésnek magyaror
szági helytartójává legyen. Lelki-irodalmi készség is szükségeltetett ahhoz,
hogy a peregrináló magyar író a modern irodalmi törekvések valamelyiké-

1095
nek letéteményesévé váljék. A befogadáshoz, a recepció valamelyik formá
jához éppúgy bizonyos fajta felkészültséget kell feltételeznünk, mint elutasí
tásához is dispozíciók kellettek. Nagyjából elképzelhető az is, hogy a ma
gyar írónak a modern irodalommal való találkozása bekövetkezhetett külho
ni tartózkodás, modern peregrináció nélkül is, főképpen, hogy nem annyira
a tanulásról (de arról is természetesen!), mint inkább a megbizonyosodásról
van szó mindenekelőtt, nem pusztán csak információk szerzéséről, hanem
benyomások gyűjtéséről, nem a részletek megismeréséről, hanem az egész
nek, az élet teljességének a felméréséről, az adott létezési forma különben
másképpen nem érzékelhető anyagáról.
Kézenfekvőnek tűnik, hogy első nekifutásunk megkövetelte szerény
séggel inkább példákkal álljunk elő, semmint általános érvényűnek tetsző
megállapításokkal, egy elkövetkező munka előlegeként. S választunk három
magyar írót, mert mind Párizsba utaztak, s ott a ráismerés és a bizonyos
ságszerzés élményével találkozva tértek haza. Justh Zsigmondra és Ady
Endrére, illetve Kassák Lajosra gondolunk, a szemmel tartott korszak há
rom, egyúttal legnagyobb magyar író-peregrinusára.
Justh Zsigmond Párizsba 1888. január elsején előre megfontolt szán
dékkal érkezett, abban a meggyőződésben, hogy valóban a modern művé
szet ígéretföldjére utazott. Miért? „Én úgy mondanám, a mai francia művé
szetben az ész (a kritika-, a formaérzék) predominál. Erről én különben
mindig meg voltam győződve. S első cikkem, amelyet még Taine-nek is el
mondtam a maga idejében (1885-ben), éppen erről szólt. Azért Párizs egy
modern művésznek a legtanulságosabb hely a világon, s kivált olyan fiatal
nemzet fiai számára, mint mi vagyunk". Párizsi naplója a korszak irodalmi
képzőművészeti ízlése meghódításának, megismerésének és elfogadásának a
krónikája, és csak ebből a szempontból bírnak külön jelentőséggel is a fran
cia szellemi élet nevei, mert velük és művükkel a modern ízlés általános
korhangulata válik Justh írói sajátjává. S ahogyan Turgenyev „párizsi tala
jon tanulta", milyen és mi a modern művészet, úgy tanulja Justh Zsigmond
is egy orosz szobrásznál és a nagy francia színésznőnél, milyen a
primitíven tragikus és a „szfinxszerűen ultramodern", hogyan kapcsolódik
a naturalizmushoz és impresszionizmushoz, milyen a preraffaelita alkotás,
és hogyan szép a szimbolista festmény. Párizsi felkiáltása 1888. február 10én, nevezetesen az „0, szüzek, ó, démonok, ó szörnyek, ó, vértanúk!",
végig visszhangzik majd Justh művein — természetesen nem ideál
alakjában, hanem ahogyan magáévá tudta tenni. Valójában a maga
sejtéseire, vágyaira ismert a szobrász és a színésznő világában, s éppen az ő
segítségükkel lépett ki a doktriner naturalizmus, illetve a naturalizmus
Bourget-típusú renegátjának bűvköréből: „Én elmondom, hogy miben
találom művészetüket hasonlónak: mind a ketten két elemre bonthatóak
ultima analisi fel: a miszticizmusra és a realizmusra. Csodálatosan vegyül
mindkettőjüknél a lehető és lehetetlen; az igaz és a természetfölötti
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művészete. Aztán mind a kettő a túlrafinált és a primitív érzés vegyül éke.
Egyik úgy, mint a másik a primitívekre vihető vissza. Antokolszkij
plasztikája csakúgy, mint Sarah-é, közelebb van Botticellihez, mint akár
egy reneszánszi, akár egy modern művész plasztikájához."
Az 1888-as párizsi öt hónapja után gazdag esztétikai tapasztalattal ér
kezett haza Justh Zsigmond. Elvi-esztétikai tapasztalatainak leszűrődését az
egymás után megjelenő műveiben érhetjük tetten, de azt is meg kell állapí
tani, hogy magáévá tette a párizsi két mesterének művészetében megismert
elveket, és ő is majd a misztikum és a realizmus koordináta-rendszerében
dolgozik, s elsőként iszik azokból az esztétikai forrásokból, amelyek fölé
majd két—két és fél évtized múltán azok, akik a Nyugat körül csoportosul
nak, hajolni fognak. Az életérzés dekadenciája, a már-már a maga ellentété
be átcsapó, tehát fokozott életélvezet, az énkultusz és a formakultusz, a „dí
szítőművészet" képviselete — ezek a főbb elemei annak a szemléletnek,
amely Justh párizsi peregrinációja után formálódott. Hogy közben Baude
laire magyar recepciójának fényes fejezetét is írja, az már természetes. A
pénz legendája című regényére gondolok, amelyet Németh László a legjobb
magyar lélektani regények közé sorolt. A hősnő kezében ott a Romlás virá
gainak kötete, s a versek, „mint olaj a tűzre", úgy hatnak lelkére, de a
Huysmans-recepciónak is jelentős szakasza az, ami Justh Zsigmond művei
ben készült.
A Justh Zsigmond peregrinációja felett tartott szemle valódi eredmé
nye talán az lehet, hogy megfigyelhettük, a közvetlen irodalmi
találkozások, a konkrét recepciók, amelyek az elsődleges feltételezések
szerint a modern irodalom eszméinek és eszményeinek a terjedésében döntő
szerepet játszanak, valójában másodlagos értékűek, ha az Európa
nagyvárosaiba utazó magyar írók esztétikai tanulmányait nézzük. Hogy
Justh Zsigmond Párizsban látni és gondolkodni tanult, és hogy nem csupán
az esztétikai-irodalmi gondolkodás szférájába hatolt — ez tetszik
elsőrendűen fontosnak.
Különben ezt látszik bizonyítani Ady Endre első párizsi útjának eszmei
hozadéka is. Úgy is mondhatnánk, hogy ami előbb csak élethangulat, érzés
volt, az Párizsban filozófiai „tartást" kapott. Témánk szempontjából az
Ady-peregrináció nemcsak érdekes, hanem a bevett megállapítások korrek
ciójára is ösztönző. Az Ady-értelmezők leírták már, de mégsem kellő nyo
matékkal, úgy tetszik, hogy Ady céltudatosan indult útnak. A „csodát" vár
ta Párizstól, mint Somló Bódognak írta 1903. december 18-án. Lédáéknak
pedig még előbb, 1903. november 23-án írott levelében sorolja, mit akar
Párizsban csinálni, s többek között „szándéka bizonyos távoli és magasabb
nézőpontot kapni Parisban, hol dolgozni, írni, hazalátni jobban és szaba
dabban lehet".
De a párizsi hónapok interpretációja kapcsán nehéz elfogadni Varga
Józsefnek azt a véleményét, amely szerint „Párizs legnagyobb szerepe Ady

1097
életében mégis az volt, hogy írói példaképeinek műveit — akiknek tehetsé
gével, úgy érezte, a legrokonabb az övé — eredetiben olvashatta, s hatha
tott rá a párizsi irodalmi-művészeti miliő. . ." Korompay H. János fontos
tanulmányából, amelyben „egy félszázad magyar Baudelaire-értelmezéseit"
mutatta be, tudjuk, azért, hogy Baudelaire-t olvasni lehessen, s hogy fran
cia nyelven olvasni lehessen, nem volt szükség Párizsba utazni — Nagyvá
radon is kézbe lehetett venni Baudelaire-kötetet. Jehan Rictusról is tudott
előbb is, a már jelzett Somló Bódognak írott levelében azt is felírja, most
olvassa, hogy „Jehan Rictus az ő meg sem született dalait megírta". Véle
ményem szerint azonban nem az a fontos valójában, hogy a francia poétá
nak verseit próbálta tolmácsolni „egy bámulója, egy finom lelkű, szép
asszony" segítségével, s hogy azok a próbálkozások a Pesti Napló 1904.
március 12-i számában is megjelentek, hanem ugyanannak a cikknek egy
olyan kitétele, amely eszmei vonatkozásaival mutatja Ady Endre szemléle
tének az érlelődését. Ezt megfogalmazni már érdemesebb volt Párizsba in
dulni: Ady „költői világnézete" szinte maradéktalanul körvonalazódik a
„koldusok poétájáról" szóló, március 8-i keltezésű cikkben. Nem Rictusról,
nem Párizsról, hanem Ady Endréről van szó.
„Dehogy is szocialista Jehan Rictus! . . . Betegebb, finomabb, szenve
dőbb, modernebb, mintsem az legyen. Ő sokunknak-sokunknak a lelke. A
nagy vágyak, nagy érzések és nagy ideák rongyos, halálra fárasztott, de
éhes és szomjas fejedelme, aki nem tud trónusához jutni. Mi ez a trónus?
Hát mi a mai élet trónusa? Kényelmes, szőnyeges, puha lakás, divatos
ruha, gazdag konyha, automobil, szép asszonyok, pezsgők, likőrök stb. És
pénz, sok pénz. Jómód, csók és mámor. Jehan Rictus részesedést kíván
mindabból, amit a modern élet egy embernek nyújthat. Azt hirdeti, hogy az
élethez, s az élet minden valóságához a legteljesebb joga van mindenkinek,
aki ezekre — vágyik."
Nem a versekre, erre a fentebb idézett gondolatra utalva már el lehet
fogadni Adynak azt az állítását, hogy Rictus „megindította az ő lelke forrá
sait is". Közben arra is gyanakodhatunk, hogy nem Baudelaire, hanem ép
pen Rictus az, aki befolyásolta a fiatal magyar költőt a költői Én interpretá
ciójában. A szerepjátszó-archaizáló-alakoskodó költői Én verses látványa a
Rictus-versekben (gondoljunk a Jehan ódonabb névváltozatára az újabb Jean
ellenében) vonzó példája lehetett a magát elrejtő-megmutató Ady Endrének
is — a későbbinek mindenképpen, egészen a kuruc-versekig. Különben pe
dig feltűnő, hogy a költő mennyire béna a franciaországi hónapok idején.
Vezér Erzsébet szerint mindössze 11, illetve 12 verset írt, Varga József
szerint 13-at. Az annyit emlegetett Baudelaire-fordítása pedig már ősszel
készült el, s nem is Párizsban, hanem Nizzában: „kék ég alatt, kék tenger
partján, kék padon. . . görgette a szájában az első Baudelaire-szonett első
magyar strófáját", amelyben egy „fölségesen merész költői kép" volt, s há
rom napi küzdelmébe került, „mikorra magyarul visszaadta valahogyan".
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Hadd bátorkodjam ezek után azt feltételezni, hogy példáink szerint a mo
dern irodalom eszméinek és eszményeinek bejutása a magyar írók műveibe
s így a magyar irodalomba, mindenekelőtt az eszmei tisztázódás fázisán át
történt, s hogy a formai megoldások, a minták megismerése, átvétele és kö
vetése, általában „magyarisága" egy másik történelmi szakasz már. A pe
regrinációval az eszmékkel és az életlátvánnyal való találkozás jár együtt.
S a harmadik nagy, Párizsba igyekvő peregrinus, Kassák Lajos?
Tesszük fel a kérdést, miközben azt látjuk, hogy észleleteinket az ő tapasz
talata is megerősíti. Mi sem támaszkodhatunk másra, mint az Egy ember
élete tudósítására. Abban arról beszél, hogy Párizsban „semmi olyannal
nem találkozott, ami elragadtatást váltott volna ki belőle, vagy megdöbben
tette volna". De: „Észrevétlenül gazdagodtam a lelkemben, de ez a meggyarapodásom még nem érett meg a világ egészére, még önmagamat sem
ismertem eléggé, s még nem tudtam kimondani a kimondanivalómat. Amit
magamba szedtem, az rétegekben lerakódott bennem, s csak alkalom kellett
hozzá, hogy megoldódjon a nyelvem, s szemeimből meginduljanak a fény
források." S hogy tovább vigyük a párhuzamot, hadd említsük meg, hogy
Cendrars körülbelül ugyanolyan szerepet kapott Kassák Lajos művészi ala
kulásában, mint amilyent Rictus játszott Adyéban. Kassák Párizsban 1909ben hallott Cendrarsról, a „költészet új törvényfogalmazójáról", aki „ott
raccsolt és hadonászott a fauve és kubista festőkamaszok asztalánál".
Az irodalmi befogadás e példái alapján akár messzemenő következteté
seket is levonhatnánk — e pillanatban azonban elégedjünk meg a lehetősé
gek jelzeteivel csupán!
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BOSNYÁK ISTVÁN (Növi Sad)
Becskereki Szabó György, avagy egy paradigmatikus
kisebbségi alkotósors — hét életképben elbeszélve

Részben könnyű előadói feladatot vállaltam, hisz föltételezem, hogy
sorainkban többünk számára a kisebbségi alkotósors puszta föl említése egy
úttal a személyi sors, a saját életút paradigmatikus képzetkörét is felidézi.
Azt a képzetkört, amely nem csupán állampolgári, de alkotói értelemben is
a „peregrináció" és „peregrinusság", vagyis az alkotó emberi idegenség,
jövevénység, a lehetséges alkotói honok közötti szubjektív hányódás, szaka
datlan és jórészt sikertelen honkeresés képzetkörével is természetszerűen
érintkezik.
Feladatom nehézsége viszont abból ered, hogy az egyetemes magyar
irodalmi, képzőművészeti és tudományos közvéleményben Becskereki
Szabó György neve, alkotóútja s annak kisebbségi sorsképlete meglehetősen
ismeretlen még.
Ki is volt tehát ez az alkotó ember, aki a mindössze 43 életévét három
államrendszerben és három virtuális hazában — az első Jugoszláviában,
majd az e századi második katasztrófájához közeledő Magyarországon, s
végül a lassan érlelődő, s épp napjainkban kulmináló katasztrófáját akkori
ban még nem is sejtető második Jugoszláviában — élte le?
Sommásan minősítve, az a sokoldalú, s minden alkotói kezdeményezé
sében, vállalkozásában a végsőkig igényes reneszánsz ember volt ő, aki tra
gikusan rövid alkotópályája utolsó két évtizedében, 1945-től az 1963-ban
bekövetkezett hirtelen, s alighanem meghívott haláláig nemcsak a jugoszlá
viai magyar közéletnek, könyvkiadásnak, művelődési, irodalmi, képzőmű
vészeti, tanügyi és tudományos életnek volt az egyik legmarkánsabb egyéni
sége, de a jugoszláviai hungarológia kivételesen jelentős úttörője s részbeni
megalapozója is.
1946-tól csaknem másfél évtizeden át ő volt ugyanis az első és akkori
ban egyetlen főiskolai tanárképző intézményünk magyar nyelvi és irodalmi
tanszékének vezető tanára, az 1959-ben induló, immár egyetemi szintű Ma
gyar Tanszék eszmei tervének kidolgozója, az első — régi magyar irodalmi
tárgyú — egyetemi tankönyvünk szerzője, s az 1969-ben létesült önálló ku
tatóintézményünk, az újvidéki Hungarológiai Intézet programjának széles
látókörű, koncepciózus előrevetítője, körvonalazója is. Valójában tehát ő
volt az a „korai hungarológusunk", akinek a negyvenes-ötvenes évekbeli
szerepét méltán állíthatjuk azon szerepek mellé, amelyeket a hatvanas-het
venes-nyolcvanas években Sinkó Ervin, Penavin Olga, Szeli István és Bori
Imre töltött be a jugoszláviai hungarológiának immár nemcsak megalapozá
sában, de kiteljesítésében is.
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E túl korán lezárult életmű közírói és értekező prózai részét a közel
múltban volt szerencsém begyűjteni és publikálni négy testes kötetben, a
képzőművészi opus pedig — amely a nagy francia impresszionistáktól in
dult, s az életút alkonyán eljutott (egyebek között Vajda Lajos-indíttatással
is) a nonfiguratív, illetve absztrakt grafika nemcsak vajdasági, s nemcsak
jugoszláv, de akkori európai értékszintjére is — még jórészt begyűjtetlenül
kallódik.
Én itt most, természetesen, nem magáról e kétpólusú életműről szándé
kozom szólni, hanem kongresszusi témakörünkhöz és saját résztémámhoz
tartva magam, az alkotóútnak csak néhány páradigmatikus mozzanatát, né
hány példaértékű, általánosabb jelentéssel is bíró életképét szeretném fölvil
lantani.
Első életkép: Becskerek, vagyis akkoriban Petrovgrad, 1939. A legel
ső, tizenéves fejjel közzétett írásaiban máris falukutatást szorgalmazó, a ju
goszláviai magyarság szaporulatának már akkor is aggasztó problémájáról
alapos demográfiai elemzést készítő, a vajdasági magyar irodalomnak pedig
az akkori erdélyi irodalom példáját felmutató gimnazistánk egyértelműen a
korabeli bal- és jobboldalunk vezető orgánumainak, vagyis a szabadkai
Hídnak és az újvidéki Testvériségnek a kisebbségpolitikája között foglal he
lyet, elutasítván mindkét — kominterni és fasisztoid — ortodoxia vonatkozó
szélsőségeit. Ennek a távlatos középútnak viszont ekkortájt a szabadkai
Vajdasági Szemle volt a legjelesebb képviselője, tehát érthető módon hozzá
akart csatlakozni ifjú szerzőnk is. „Zászlót akarok bontani új magyar célo
kért, melyek reális talajon nyugszanak, hol nem lehet szó világnézeti kü
lönbségekről és vitákról. Mi reális szemekkel nézzük népünket és tudjuk
azt, hogy itt csak összefogó kollektív munka segíthet. Mi beállunk egy új
jugoszláviai magyar generációnak táborába, melynek itt küldöm szócsövét:
[a] Szemlét" — írja egyik barátjának 1939. március 11-én, s azt is közli
vele, hogy e lapnak ő lesz a petrovgrádi terjesztője és munkatársa. A Szem
le azonban számunkra mindeddig ismeretlen okokból elzárkózik e becskereki ifjú híve elől, egyetlen sort sem közöl tőle, mire ő önmagával kénysze
rűen meghasonulva, s talán fiatalos sértődöttségből és dacból is — a Test
vériségben kezd publikálni. . . Aminek párad igmatikus tanulsága a
számunkra ez lehetne: a kisebbségi alkotó értelmiségi mindenekelőtt saját
népközösségének ideológiai, pártpolitikai, irodalmi vagy művészeti frakciói
és szektái között válhat „lelki peregrinussá", idegenné, szellemileg
hontalanná és akaratlanul is kóborrá.
Második életkép: Budapest, 1943. A „fényes szelek" legendás Kollé
giumának magyar—délszláv komparatisztikát és művészettörténetet hallgató
becskereki ösztöndíjasa, a Délvidéki Szépmíves Céh egyik kezdeményező
és alapító, immár több sikeres tárlatot is maga mögött tudó tagja, a neves
fővárosi szakfolyóirat, a Szépművészet munkatársa több írásában is üdvözli
a magyar képzőművészeti élet egységesülését, szorgalmazza a sajátos vajda-

1101
sági színeket és szellemiséget tolmácsoló délvidéki magyar képzőművészet
felnövését, s végre nyíltan is elpanaszolhatja a királyi Jugoszlávia kisebbsé
gi művészeteket és művészeket elnyomó, diszkriminatórius politikáját.
Azonban az ifjú és máris szépen affirmálódott képzőművészünk ugyanakkor
kénytelen nyíltan szembenézni az egységesült anyaország hivatalos művé
szetpolitikájával is, és felróni például, hogy a visszatért területek, a Felvi
dék, Erdély és Délvidék fiatal képzőművészeinek budapesti közös tárlata a
kezdetleges rendezés és a fővárosi sajtó közönye miatt kellő visszhang nél
kül maradt, s ami kritikusunk számára a legfájóbb: „erről a kiállításról a
fővárosnak éppen az a rétege hiányzott, amely képzőművészeti kultúrájával,
ítéletével, vásárlásaival és sajtójával biztosítani tudja a kiállítások erkölcsi
és anyagi sikerét. . ." A Délvidéki Szépmíves Céh első budapesti tárlatáról
szóló elemző írásában viszont Becskereki Szabó György szűkebb pátriája
állami „krémjét" kényszerül hevesen bírálni: „Valamit a közönségről. Nem
a kiállítás fővárosi közönségéről lesz itt szó, hanem a délvidéki közönség
ről. Elsősorban pedig azokról, akik hivatásuknál fogva állandóan a főváros
ban élnek. . . Délvidék vezetőire gondolok itt, azokra, akik Bácskát képvi
selik. A kiállítás délvidéki megmozdulás volt. Egy országrész művészetét
volt hivatva bemutatni. Azoknak, akik azt a tájat képviselik, kötelességük
lett volna megtekinteni a tárlatot. Egy-kettő jött csak el. A többieket nem
érdekelte a kiállítás. Az ő kötelességük lett volna a művészek pártfogása is!
Nem mecénásokat akarunk, hanem egyszerű kultúrembereket, akik tíz év
ben egyszer hajlandók a képzőművészetre is áldozni. Akik belső szükség
nek érzik a művészet és az irodalom támogatását." — A paradigmatikus ta
nulság: adódhat helyzet, amelyben a tegnapi kisebbségi alkotó ember az
egységesült anyaországnak épp a tegnapi kisebbségi művészetek iránti bántó
közönye miatt érezheti magát továbbra is hontalannak, „lelki peregrinus
nak".
Harmadik életkép: 1944—45, ismét Petrovgrad, a holnapi Zrenjanin,
illetve a tegnapi Becskerek. Paradigmatikus pályájú főszereplőnk ekkor a
szülőváros Magyar Kultúrközösségének alapító titkára, a felső-bánáti Egy
séges Népfront külön magyar tagozatának vezető tisztségviselője, a városi
és körzeti népbizottság, sőt a vajdasági Főbizottság tagja, Jugoszlávia Nép
felszabadító Antifasiszta Tanácsa III. országos ülésszakának résztvevője,
aki cikkeiben, beszédeiben, népegyetemi előadásaiban és nyilatkozataiban a
Bánság és a Tartomány demokratikus, azaz — miként egyik írásának címe
is hirdeti — új arcú magyarságát igyekszik felrázni a rendszerváltással be
következett tespedtségéből, s intim meggyőződéssel hirdeti a soknyelvű
vidék etnikai és nyelvi toleranciájának szükségességét. Azonban eközben
olyan „intaktikus" és „eretnek" tételeket is hirdet, mint amilyen például az,
hogy a régi Jugoszlávia és a trianoni Magyarország kormányai „egyformán
népellenesek" voltak, egyformán „gátolták a népek szabad fejlődését", így
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tehát valójában „a nagyszerb sovinizmus és Horthy fehérterrorja vajon
mennyiben különbözik egymástól?" S az egyik cikkében — természetesen:
szándékosan — azt is „elszólja" az ekkor mindössze huszonöt éves néptribununk — méghozzá legelsőként az akkori magyar közéietieink közül! —,
hogy a rendszerváltást követően bezzeg a vajdasági magyarsággal szemben
„a kezdetben néhány helyen kilengések történtek, amelyek kihatottak a ké
sőbbi munkára", azaz, a vajdasági magyarok passzivizálódására. . . S ami
kor 1945 őszén a törökkanizsai, vagyis Növi Knezevac-i járásban népképvi
selőnek jelölik az országos Alkotmányozó Nemzetgyűlésbe, az efféle „eret
nekségek" és „istenkáromlások" betetőzéseként, s épp a választások előtti
napokban, azt nyilatkozza az újságoknak, hogy „A magyarságnak is alkot
mányozó szerepe van a demokratikus Jugoszláviában. Ahogy az országépítő
és termelő munkában részt vesz, úgy az ország új alapjainak lefektetésében
is része és szerepe van." Kerek-perec ezt nyilatkozza „eretnek" nemzetgyű
lési képviselőjelöltünk, s a választásokon természetesen simán alulmarad a
szerb ellenjelölttel szemben, ezt követően pedig csakhamar kiszorul a Tar
tomány politikai életéből is, s a magyar művelődéspolitikába húzódik
vissza. Páradigmatikus konklúzió: a kisebbségi státust formailag nemzetisé
gire váltó közéleti értelmiségi is könnyen megmaradhat — peregrinusnak.
Negyedik életkép: Újvidék, azaz akkor még kötelezően „Növi Sad",
1954 nyara. A szabadkai 7 Nap és az újvidéki Novosadski dnevnik hasáb
jain párhuzamos közlésben napvilágot lát egy koncepciózus programcikk
Tanszék nyílik a magyar nyelv és irodalom egyetemi oktatására címen, s a
következő aláírással: „A »7 Nap« és a »Novosadski Dnevnik« számára írta
Milan S. Popovic, Beograd". A cikkíró az Újvidéki Univerzitás közelgő,
1954. november 20-ra tervezett ünnepélyes megnyitójának előestéjén kész
tényként közli országgal-világgal, hogy az új univerzitás induló bölcsészka
rán egyebek közt indul a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék is, és mielőtt
alaposan kifejtené és megindokolná e tanszék szakmai koncepcióját, keretes
bevezetőjében jó előre nyomatékosítja e kultúrtörténeti tény politikai jelen
tőségét is: „Népeink történetében először fordul elő — és nem véletlen,
hogy éppen a szocialista Jugoszláviában —, hogy létrehozzák a magyar
nyelv és irodalom tanszékét ilyen távlatokkal és ilyen fontos, sürgős és fele
lősségteljes feladatokkal". A bölcsészkari magyar tanszék, persze, valójá
ban csak kerek fél évtized múlva, 1959 őszén kap zöld fényt eme „fontos,
sürgős és felelősségteljes feladatok" betöltésére, időközben pedig kiderül,
hogy az a bizonyos „Milan S. Popovic", állítólagos belgrádi szerb értelmi
ségi nem más volt, mint — Becskereki Szabó György. Aki már 1949-ben —
az akkor még „autentikusan" sztálinista és ugyancsak „autentikusan" nagy
szerb Rankovic-éra hajnalán, s épp egy szerb szaklapban, a Savremena
skola hasábjain — sürgette, hogy a meglevő főiskolai magyar tanszék mel
lett, a magyar tudósképzés szükségletére is gondolva, létre kell hozni egy
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egyetemi szintű magyar tanszéket is. Mivel azonban az időközben elmúlt fél
évtized alatt e tekintetben nem történt semmi, 1954 nyarán főszereplőnk eh
hez az álneves értelmiségi „diverzióhoz", ehhez a számára nem egészen ve
szélytelen „partizánakcióhoz" kénytelen folyamodni. . . Paradigmatikus ta
nulság: a szocialista nemzetiségi peregrinus a deklarált szocialista nemzeti
ségi jogok és szükségletek megvalósítása érdekében olykor valóságos „partizándiverzióra" is rákényszerül, például kerek egy évtizeddel a valóságos
partizánháború befejezése után. . .
Ötödik életkép: Golnik, a szlovéniai neves tüdőszanatórium, peregrinu
sunk kétévi tartózkodási helye, 1960 januárja. Kavernás alkotóemberünk
épp a Jugoszláv Enciklopédia új kötetét lapozgatja, s a jugoszláviai magyar
írókat és irodalmi életet bántóan semmibe vevő szócikk kapcsán így tiltako
zik naplójegyzetében: ". . .a Jugoszláv Enciklopédia Magyar irodalom cím
szavában úgy véli, hogy eleget tett hivatásának, kötelességének, a »tudomá
nyosság«, a »tudományos rendszerezés« követelményének: valahol és vala
milyen formában említés történt erről is, panasz, vád nem érhet senkit, az
ügyet »ad acta« tehetjük. S most háboroghat a jugoszláviai magyar író lelki
ismerete (. . .), mert váratlanul és hirtelen »hazátlanná« lett: itt, a Jugoszláv
Enciklopédia alapján »magyar író«, amott, a legjobb esetben is, legfeljebb
»jugoszláv író«, de valószínűleg és inkább: áruló, revizionista, trockista, té
velygő dekadens és dekadens tévelygő, a nyugati burzsoá művészet kritikát
lan majmolója, és a kritikátlan burzsoá művészet keleti, primitív változatá
nak »megtestesítője«, aki elfelejtette a nyelvet és a helyesírást, s magyarul
legfeljebb csak dadogni tud. Itt felesleges, amott »nem kívánatos«; itt e
»rendszerezés« alapján idegen, amott a »rendszerezés« alapján ismeretlen,
»persona non grata«, s létezéséről legjobb hallgatni, hallgatni mélyen és áll
hatatosan." — Eddig az idézet, s az egyidejű kettős, anya- és utódországi
kiközösítettségnek e tömény jellemzéséhez már kommentár sem szükséges.
Esetleg csak annyi, hogy a kétszeres „persona non grata"-sorshelyzet felpanaszlása ez esetben nemcsak fejedelmi többesben értendő, hanem egyes
szám első személyben, és szó szerint is. Erről tanúskodnak utolsó életké
peink.
Hatodik életkép: Budapest, 1961. március 25. Peregrinusunk ott és
ekkor keltezett, beadványszerű önéletrajzában olvassuk: „1960. december
10-én a Magyarország és Jugoszlávia közötti megállapodás alapján ösztön
díjasként Budapestre jöttem, hogy a Magyar Tudományos Akadémián elké
szítsem kandidátusi disszertációmat a régi magyar irodalom köréből. Kandi
dátusi disszertációm ajánlott témája: A magyar és a horvát Zrínyiász. 1961.
január 21-én a budapesti jugoszláv nagykövetség diplomáciai jegyzék for
májában fordult a Magyar Népköztársaság Külügyminisztériumához, hogy
tegye számomra lehetővé a kandidátusi fokozat megszerzését. A Külügymi
nisztérium jóváhagyását a Művelődési Minisztérium továbbította a Magyar
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Tudományos Akadémiának." A diplomáciaivá lett ügy azonban kínosan el
húzódik, s a disszertálásból végül nem lesz semmi. Aminek hivatalos oká
ról peregrinusunk 1962. február 16-i, az akkori tanszékfőnökhöz, Sinkó Er
vinhez intézett, okkal önironikus leveléből értesülünk: „. . .a belgrádi ma
gyar követség hivatalosan értesítette a [Jugoszláv] Szövetségi Végrehajtó
Tanácsot arról, hogy »persona non grata« vagyok számukra. ( . . . ) a követ
ségi elsőtitkár (. . .) találkozik Olgával és azt mondja: »Mi nem tudjuk,
hogy maguk mit gondolnak Szabó Gyurkáról, [de] mi Budapesten lángész
nek tartjuk.« Mindezt a »persona non grata« kimondása után. . ." — Mi le
hetett e végső kiközösítés háttérmotívuma? Nyilván nem annyira a szeren
csétlen kisebbségi „lángész" két évtizedes irodalom- és képzőművészetkriti
kusi antizsdánovizmusa és antigeraszimovizmusa, hanem sokkal inkább a
Háborgó lelkek országában című, vezérmotívumként, pontosabban afféle
„vezérmottóként" Illyés Gyula híres zsarnokság-versét végig idéző, 1956
májusa és novembere között készült pesti esszé-naplója, amelyet első ízben
1958-ban, a Tér és idő című kötetében tett közzé, s amelynek manapság
már kétségtelenül meglenne a helye a magyar ötvenhat bármely autentikus
antisztálinista dokumentumgyűjteményében.
Végül a hetedik, s egyben az utolsó életkép: Újvidék, azaz hivatalosan
továbbra is csak Növi Sad, 1962 tavasza. A helyi Filozofski Fakultét illeté
kesei nagy hirtelen kisütik, hogy a régi magyar irodalom tanárának tovább
nincs joga tanítani — esetleg csak könyvtárfelügyelő állásban maradhat meg
a tanszéken —, hisz nincsenek rendben a dokumentumai: szerb nyelvből és
irodalomból hiányzik egy egyetemi vizsgája! A vérig sértett és megalázott
tanárember végül is eleget tesz a bürokrata elvárásnak, kimegy a vizsgára s
természetesen könnyűszerrel leteszi — ám a vizsgaeredményt a kari min
denhatóság nyomban megsemmisíti. A vizsgát ugyanis — minő „szabályta
lanság"! — nem a magyar egyetemisták vizsgáztatását végző tanárnő és
asszisztens vezette, hanem a szerbhorvát nyelvi tanszék másik, ugyancsak
rendes tanára (s egyúttal katedrafőnöke), az asszisztens helyett pedig egy
rendkívüli egyetemi tanár volt a másik vizsgáztató! Peregrinusunk ekkori
kommentára helyettünk is beszél: „1946 óta [a Tanárképző Főiskolán] dip
lomát adtam emberek kezébe, akik most az egyetemre iratkozva nem tesz
nek vizsgát szerb nyelvből és irodalomból, mert elismerik a főiskolán szer
zett vizsgáikat, ami annyit jelent, hogy kedvezőbb helyzetben vannak, mint
jómagam. (. . .) Ilyen körülmények között én nemcsak a diploma megsem
misítését vagy kegyes átnyújtását tartom fontosnak, hanem további munká
mat a tanszéken vetem fel, mint kérdésest. Eljövendő munkámat úgy látom,
hogy nem érdemes a noviszádi Filozófiai Fakultáshoz kötni, ahol — akár
életem végéig is könyvtárfelügyelő minőségben (. . .) függ az egziszten
ciám. Holnap — szavazattöbbséggel — még könyvtárfelügyelő, sőt pedellus
sem lehetek."

1105
Az önmagában is meglehetősen beszédes két utolsó életképünkhöz még
csak azt adjuk hozzá pótlólag s egyben záradékként is, hogy tragikusan rö
vid alkotóútja végén, lám, az anya- és utódországban egyaránt s ilyen
drasztikusan »persona non grata«-vá lett peregrinusunkat jó fél évvel a böl
csészkari affér elcsitulása után azért mégsem pedellusként, hanem a Magyar
Tanszék szlovéniai, muraszombati levelező tagozatán éri a hirtelen vég —
infarctus cordis, avagy a szállodai szoba vizespoharában talált, félig kiivott,
azonosítatlan összetételű folyadék következtében.
Végül is legyünk hát optimisták, s higgyük, hogy amennyiben netán
nem is a boldog XXI. században, de a még boldogabb XXII-ben ilyen paradigmájú életsors már egészen biztosan egyetlen kelet-közép-európai alkotó
emberre sem fog várni, sem pedig leselkedni.

DEBRECZENI ATTILA (Debrecen)
A „természeti ember" fogalma Csokonai gondolkodásában

Az európai gondolkodás, amikor a XVIII. században a felfedező utak,
s a nyomukban szaporodó útleírások alapján szembesült más népekkel, azok
gyökeresen eltérő kultúrájával, számvetésre is kényszerült: a „másság"
kontrasztja éles fényt vetett önnön identitásának zavaraira, fejlődésének el
lentmondásaira. A „természeti ember" (homme naturel) gyorsan elterjedt
fogalma1 így már előtérbe kerülésétől fogva az önvizsgálat eszköze lett. A
„természeti ember"-ről kialakított képek két főváltozata, a „jó" és a „rossz
vadember" (bon et mauvais sauvage) valójában az európai civilizatorikus
fejlődéshez való két, speciálisan eltérő viszonyt tételez fel. Kezdetben in
kább a fennsőbbrendűség tudata nyilvánult meg erősebben, mikor „vadak"nak, „barbárok"-nak írták le a megismert népeket, később azonban egyre
inkább hódítani kezdtek a „nemes vadember" egyébként igen különféle áb
rázolásai, amelyek az önkritika megnyilvánulásai voltak elsősorban, de
amelyek mégsem nyomták el teljesen a civilizáció értékeire alapozott felvi
lágosult küldetéstudatot. Ez az igen kiterjedt irodalom legjobb darabjaiban
műfajt is teremtett (Id. a vadember-regényeket pl. Voltaire munkásságá
ban), s összefüggésben volt a természet fogalmának értelmezésével mind a
filozófia, mind a politikai eszmék terén. A felvilágosodás korának magyar
írói szintén nagy érdeklődéssel fordultak a „természeti ember" problema
tikája felé, részben a francia filozófusok, elsősorban Voltaire hatására
(mint pl. Bessenyei), részben pedig az útleírások nyomán, tehát nem kis
mértékben saját gondolkodásuk belső inspirációit követve.2 A téma egészé
nek még csak vázlatos áttekintése is szétfeszítené azonban a rendelkezésre
álló kereteket, így itt csak egy költő ezirányú gondolatainak jelzésére vál
lalkozhatunk. Választásunk Csokonaira esett, akinek nézetei e témáról ke
véssé ismertek, de — mint érzékeltetni szeretnénk — igen figyelemre mél
tóak.
Már Julow Viktor felfigyelt Csokonai felfokozott érdeklődésére a föld
népei iránt, amit nagyon találóan „földrajzi eufóriának" nevezett el.3 E
„földrajzi eufória" leginkább 1793—1794 körül, tehát utolsó kollégiumi
évei idején volt jellemző rá, s nyilván kapcsolatba hozható préceptori tevé
kenységével is.4 Minthogy azonban élete során mindvégig megmaradt ez az
érdeklődése, s ennek mélysége messze meghaladta az iskolai feladathoz el
várhatót és szükségest, így lényegszerűbb inspirációkra kell gondolnunk.
Ezen inspirációkról a legnyíltabban egyébként éppen ott vall, ahol ez a leg
kevésbé sem várható, a Halotti versekben:
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„Boldog! ki a tündér románok helyébe
Utazók írásit forgat a kezébe, [. . .]
Kis olvasás után emberré kezd lenni,
Földekről, népekről esméretet venni,
Rátalál helyére e nagy planétában,
S mi őaz emberi nemzetnek láncában?"
(III. rész, utolsó versszak)5
S az ő ismeretei valóban példásak, bizonyíték erre a DfebreceniJ Ma
gyar Psyche tréfás újságparódiája mögött felsejlő hatalmas ismeretanyag,
mely nyilván összefügg a különböző útleírásokból, földrajzi művekből ké
szült több száz oldalnyi kéziratos jegyzeteivel.6 E jegyzetek azonban megle
pően egy téma, illetve egy terület köré csoportosulnak, s ez nem más, mint
a Kanári-szigetek. Ez az Atlantisz maradványának tekintett szubtropikus vi
dék azt a déltengeri szigetet jelentette Csokonai számára, amely a kor gon
dolkodásában, elsősorban Tahitiról szólva, a természeti állapot eredeti bol
dogságának világát testesítette meg. A Cook kapitányt második útjára elkí
sérő Bougainville így jellemzi a Tahitin felfedezni vélt földi Paradicsomot:
„Micsoda elragadtatással barangolunk Tahitin, az ültetvények között, ahol a
természet egyszerűsége és gazdagsága, a fölösleg és a vidámság boldogít
egy olyan népet, amelyet előítéleteinktől vezérelve, megfontolás nélkül va
daknak nevezünk. Mindenütt disznófalkák, minden lakás előtt kutyák, úgy
szintén vágóállatok; körös-körül a pázsiton vagy a fákon a legszebb mada
rak. Egész nap szól a kis énekesek dala, a galamb közbeturbékol, mint a mi
erdeinkben is. És rendelkezésükre áll a tenger számtalan lakója is." 7 Cso
konai 1795-ben, Gáspár Pálhoz írott levelébe illesztett versében magát Otahajtaként jellemzi, s később, a Dayka Gábor műveiről írott bírálatában
ilyen megjegyzést tesz annak egy verse kapcsán: „A jámbor otahitát nem
örömest hallom az európai bigottság és gonoszságra felhozva: a húronnal
nem jöhet öszve egy aurea aetasban élő nép, mellyet Európa így akar bol
dogítani, mint a mesterségszerető Jupiter a Saturnus korabelieket. — Inkább
tett volna az író newseeländert, vagy iroquoist s a többi. A physica
festéssel is, melly a moralist vagy a politicait színezi, nem jól jön öszve
Otaheitenak boldog climája, melly jóllehet a torrida zona alatt esik, mégis
sem lakosait meg nem feketíti és apathizálja, sem a rekkenő hévségeket nem
erezi. Örökös tavasz van annak cócusos erdeiben — amoenae quos et aquae
subeunt et aurae [melyet kellemes patakok és szellők üdítenek]".8 Ez tehát
az aurea aetas, az aranykor világa saját korában. Ez a világ fonódik össze
Csokonai képzeletében 1795 előtt az időtlen, bár időbe vetített aranykor
mítoszok különféle változataival, Hésziodosztól az árkádikus pásztor
költészeten át a Jones és Lowth könyveiből megismert keleti és zsidó
poézisig.9
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De ez az 1803-ból való megjegyzés arra is rávilágít, hogy ekkorra már
nem pusztán a szigetlakó alakja foglalkoztatja, hanem általában a népek
sokfélesége, s ez egyben más gondolati összefüggést feltételez a korábbiak
hoz képest. Az idáig vezető úton az első jelentős változás 1797—1798 for
dulója körül figyelhető meg. Ekkortájt írja Marosvásárhelyi gondolatok
című nevezetes költeményét, s az irodalmi programját megfogalmazó ún.
Orczy—Koháry levelet (1797. november 8).10 Ezek alaptörekvése a nemzet
civilizálódásának, kulturális felemelkedésének elkerülhetetlenségét sugallani, buzdítani e nemes feladatra.
Rajta, nemes lelkek! álljunk ki a gátra,
Már Európában csak mi vagyunk hátra,
Hívnak magok után a többi nemzetek:
„Magyaroki derék népi mit késtek? jöjjetekl
Mit késtek? termékeny bennetek az elme,
Forr szívetekben a dicsőség szerelme,
Vitéz lángotokat jobbra fordítsátok
S a békesség édes hasznát munkáljátok.
A durvaság ellen közös kötést fonjunk,
S Atlástól Pontusig örök sáncot vonjunk."
Ez az alapeszme a népek áttekintésében más hangsúlyt, más kiemelést
igényel a korábbihoz, a déltengeri szigetlakó aranykort idéző világának
megidézéséhez képest.
Múzsák! most olly helyen elmélkedem, amelly
A világ abroszán legkritikusabb hely,
Melly a csinos nyugat s a durva kelet közt,
A hatalmas éjszak s tehetetlen dél közt
Középpontban lévén, tisztán kimutatja,
Milyen még az ember s földünk ábrázatja.
Itt van a legvégső oltára Paliásnak,
Az emberiségnek, a csínosodásnak.
A világ népei tehát a tökéletességnek különböző fokain helyezkednek
el, aszerint, hogy „az ész felneveié", illetve hogy mennyire „neveié fel"
őket. Keleten „a termés-elme nincs mással megtoldva", ott őseinkhez ha
sonló hódító népek élnek, akik „emberek, de vadak", vagy „még boldogta
lan félig emberek". Erdélyben és Magyarországon azonban „érezni kezdik
már a napvilágot", nyugaton és északon pedig már „az ember emberré kezd
válni". S igen jellemző az is, ahogy a déli népeket megidézve különbséget
tesz „a szelíd dél áldott határain" nyugvó boldog szigetlakó és a „torrida
zona" alatt élő „barna nép" között, hasonlóan ahhoz, ahogy azt a Dayka-recenzióban is láthattuk. Az emberi tökéletesedés összefüggésbe hozása a klí-
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mával mégsem vezeti Csokonait a népek, pontosabban a népfajok eredendő
különbségének gondolatához. Az égövi sajátosságok jelentette determináció
beépül a költő elvont emberképének kettősségébe: a klíma segíti vagy gátol
ja az „észcsíra" kiművelését és az „indulatok" megnemesítését:
Csak a tudatlan fő, csak a zablátlan szív,
Ami téged, ember, magad kárára hív,
Ahol a szív feslett, a fő meg agyatlan,
Ott az emberi sors megsirathatatlan. —
Ez a duális emberkép persze már alapvetően eltér korábbi természet
elvű világmagyarázatának monizmusától, s ennek megfelelően a „természeti
ember" értelmezése is megváltozik, most már egyre inkább az Értekezések
Rousseau-ját idézi.11 Míg Az Estvében az áll, hogy „gonosz erkölccsel sen
ki sem született", a Halotti versekben a természeti állapot már eredendően
erkölcs nélküli. Mikor e versben Rousseau-t szólítja meg, ilyen jellemzést
ad a „természeti emberről":
Te a társaságban az aprós hibákat
Nem tűrvén, óhajtál olly messzi pusztákat,
Hol még nyersfiaia nyers természetnek
Kevélyek, gonoszok, hiúk nem lehetnek. (II. rész)
Rousseau ugyan nem óhajtotta vissza ezt a természeti állapotot, sokkal
inkább a magányt, melyet Csokonai is sokszor megénekelt; a társadalomból
való kimenekülés azonban épp azzal függ össze, hogy az ember, elhagyva a
természeti állapotot, erkölcsi lénnyé lesz, tehát választ jó és rossz között —
sajnos a leggyakrabban a rosszat választja. Ez az emberkép változatlanul ér
vényes 1795 után, s ennek megfelelően a „természeti ember" továbbra is a
tökéletesség különböző fokain álló népek sokféleségében tűnik fel Csokonai
előtt. Ezen belül azonban végbemegy bizonyos hangsúlyváltás: egyre ke
vésbé a népek különböző tökéletességének a fokozatossága lesz a lényeges
számára, sokkal inkább a sokféleség maga. Ez pedig abból adódik, hogy a
civilizálódás fogalma átértelmeződőben van 1798 után, s a nemzetek egye
diségére érzéketlen univerzális ész egyes népekben való kifejlődése helyett
a népek sajátos karakterének önelvű kibontakozását kezdi jelenteni. A civi
lizálódás ilyen értelmezésén alapul a „nationalis poézis" nemzeti
hagyományt előtérbe helyező irodalmi programja éppúgy, mint az egyes
népek, s azok fejlettségi állapota iránti, a korábbiaknál is nagyobb
megértése. Ez nyilvánul meg a Dayka-bírálatban is, mikor fenntartva ugyan
a klimatikus közelítés és a tökéletesedés összefüggésének érvényét, már
némi távolító gesztus érezhető fogalmazásában: „Közönséges dolog volt
eleitől fogva a kedvezőbb clima alatt lakó, s annálfogva nagyobb
pallérozásra juthatott nemzeteknél, hogy a más nemzetek barbarusabb
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voltát, azoknak tartományának természetével egybekötötték." A megértés,
mely a „Húron posványja" és a „dühödt bélibe / Önnön embertársát
bevendégeskedő" kannibál iránt egyaránt megnyilvánul, még inkább tetten
érhető azonban abban, hogy az „emberség becsét" hangsúlyozza a „négy
milliárd ember" minden különbözőségének tudomásul vétele közben is:
Uram! mind egyforma teremtésid ezek,
Kikkel én egyaránt gondolok, érezek;
Csakhogy némely része már kifejtve vagyon,
A többi még buta, kicsinnyég vagy nagyon,
Ki dolgos, ki lomha, ki tüzes, ki hideg;
Ki durva vagy szelíd, ki társas vagy rideg;
Mégis mindeniknek szívén van egy pecsét,
Melly jegyzi és őrzi az emberség becsét. (II. rész)
A „természeti ember" ugyan már nem a boldogság állapotának szim
bóluma, de „barbár" volta is egyre kevésbé hangsúlyozódik — egyszerűen
az emberi természet elvont képévé válik, mely így valójában már a népek
sokféle egyediségében ölthet testet Csokonai előtt.
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ERDŐDY EDIT (Budapest)

Mándy Iván Kornétása

Az Újhold lírikusai és regényírói közül nyilván Mándy Iván neve me
rülne fel a legutoljára a peregrináció-támakör kapcsán: ő az, akit a kritika
és az irodalmi közvélemény a leginkább bezárkózónak, leginkább helyhez
kötöttnek könyvelt el — szellemi és fizikai értelemben egyaránt, bezárva az
ő sokat emlegetett „világába", mely alig-alig terjed túl a VIII. kerület hatá
rain. Az ugyan már régóta nyilvánvaló, hogy — egy^ régi interjúszövegét
parafrazálva — az a bódé, amelyet az író felállít az Árusok terén, a világ
bármely pontján állva marad, azaz, hogy prózája egyetemes érdekű és érvé
nyességű, s hogy a modern elbeszélőirodalom élvonalában van a helye —
ennek elismerése mellett azonban a kritika nemigen látta szükségesnek meg
keresni azokat a pontokat, amelyek ezt a prózát közvetlenül is az európai,
illetve a világirodalom vérkeringésébe kapcsolják.
Persze, Mándy írásművészete annyira szuverén és eredeti, hogy hiába
való is lenne világirodalmi minták nyomába eredni vele kapcsolatban, ha
mégis megkíséreljük néhány ilyen kapcsolódási pont felderítését, az koránt
sem az eredetiség megkérdőjelezését jelenti. Elemzésünk egyrészt néhány
olyan szövegszerű mozzanatra szeretné felhívni a figyelmet, mely adalék
lehet Mándy (s rajta keresztül az Újhold) világirodalmi orientációjához;
másrészt pedig alkalmas lehet arra, hogy bevilágítson Mándy írói módsze
rébe, idézés-technikájának sajátosságaiba. Noha megközelítésünk nem köz
vetlen hatások keresésére irányul, ritka kivételként mégis megemlíthetjük A
huszonegyedik utca (1949) című regényt, amely Alain Fournier Az ismeret
len birtok című művével hozható közvetlen párhuzamba: a főszereplő kis
fiú, Péterke álma a huszonegyedik utcáról az elvarázsolt birtokról való fantáziálásnak egyszerűbb és hétköznapibb változata. Olyan utca ez, melyet
csupán az emberi jóság és segítőkészség feltétlen érvényesülése különböztet
meg a közönséges pesti utcáktól. Az egyik szereplő utal is a híres francia
csoda-regényre — a Mándy hősök bizonytalan módján: „Nagyon regényes
(már ti. Péterke álma), olvastam is ilyesmit egy franciától".
A huszonegyedik utca nemcsak a teljesség utáni romantikus vágyat, a
dolgok végső megismerésének az igényét fejezi ki túlcsorduló, szecessziós
érzelmességgel és érzékenységgel, nemcsak a „minden egész eltörött" szá
zadfordulós élményét visszhangozza, hanem impresszionisztikus, festőiségre törekvő stílusával jól reprezentálja a századforduló szépségkultuszát, a
művészinek és magának a művészetnek a kultuszát is. Ez a regény azonban
kitérő az író pályáján. A korszak többi művében s a későbbiekben is egy
ezzel merőben ellentétes írói magatartás és ábrázolásmód lesz uralkodóvá:
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az író nem körülír, asszociál, megmagyaráz, hanem sűrít, tömörít; nem
leír; hanem megnevez. Nem a szemlélő, s az élmény megragadására, s az
olvasóval való megosztására törekvő impresszionista művész, hanem a tár
gyias lírikus módszerei, technikája alakítja prózájának új arculatát. Mándy
poétikája a mű minden szintjén a redukcióra, az elhallgatásra épül fel: amit
létrehoz, az a hiány művészete, pályája pedig a minden irányú redukció ér
dekében végzett következetes kísérletezés története. Hogy a redukcióval
nem tűnik el a teljesség utáni vágy, sőt, egyre fájdalmasabb sóvárgással van
jelen írói világában — igaz, áttételes módon —, azt épp a következőkben
próbáljuk igazolni; egy Rilke-szöveg különböző idézéseinek a segítségével.
Már Lengyel Balázs is felhívta a figyelmet Mándy írásművészetének és
az „elvont tárgyiasság" elnevezéssel illetett költészetnek a közeli rokonsá
gára. Nemes Nagy Agnes, az objektív lírikusról szólva mintha egyenesen
Mándy prózáját méltatná: „Mert e látszatszenvtelenség, e személytelenség
oka és célja az esetleges elvetése, a lényeges, egzisztenciális felmutatása.
Semmi sincs távolabb az objektív lírikustól, mint az impresszionizmus:
semmit sem óhajt jobban, mint az érvényeset. Az ilyen költő törvénykere
ső, őstények, föl nem fedett evidenciák arcát akarja kivésni, megtalálni akar
inkább, és nem kitalálni."
Az eltűnt, múltbasüllyedt tények és dolgok megtalálása és megnevezé
se: ez a Mándy-prózának is egyik alapvető belső mozgatója. Az író önkínzó
módon tud alámerülni a múltba, hogy rátaláljon egy-egy ismeretlen, elfele
dett névre: hajdanvolt iparosok, írók, futballisták nevére, vagy épp régi ut
cák, terek, kávéházak, mozik nevére, melyeket elnyelt az idő, elsodort a
történelem. Ezek a nevek: az emberi lét folyamatosságának, szervességének
a letéteményesei, szimbólumai — nemcsak hangulatuk, korfestő stilisztikai
erejük révén, hanem mert a név által ők maguk válnak létezővé, részévé az
író teremtett világának.
A megnevezés, névadás gesztusa az objektív lírikus világteremtésének
is alapvető sajátossága. „Mi talán csak azért vagyunk itt, hogy nevet ad
junk: Ház, Kapu, Híd, Korsó, Gyümölcsfa, Ablak" — mondja Rilke, aki
hez, úgy vélem, mély vonzódás köti Mándyt —, túl a Mándy-próza és az
objektív líra poétikai hasonlóságain. Rilke költészetének hatása az Újholdnemzedékre, s általában a modern költészetre — irodalomtörténeti közhely.
Talán kevésbé az Rilke és Mándy kapcsolata, melynek megvilágítására egy
idézet, egy Rilke-mű többszöri felbukkanása ad alkalmat: Rilke Kornétás
című prózaversének idézése, illetve a Rilke-mű fordítására tett szövegszerű,
tematikus utalások.
A Kornétás először a Kosztos vendég című novellában bukkan fel, mely
a Vendégek a Palackban című kötetben jelent meg, 1949-ben. Egyik szereplő
mint lehetséges olvasnivalót említi a Kornétást: „. . . néha még könyvet is tu
dok venni. Az mégis más, mint amit az ember a könyvtárból hoz. Itt van egy
Rilke, a Kornétás, és Jacobsen". A Kosztos vendég szereplői a háború utáni
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néhány évben még szabadon vásárolgathattak és olvashattak Rilkét — ké
sőbb a helyzet megváltozik. Rilke fordítása az ötvenes években anakronisz
tikus, hiábavaló cselekedetnek tűnik, mégis, az Előadók, társszerzők ciklus
egyik novellájában, a négermunkára váró, átírással és ismeretterjesztéssel
foglalkozó szerzők között feltűnik a Rilkét fordító pályatárs is.
„Ambrus az eszpresszó sarkában ült, és Rilkét fordított. Magas homlo
kát tenyerébe dűtötte. Az apró, kocka alakú papírdarabokat nézte. Belelapo
zott a Rilke-kötetbe. Aztán egy pillanatig úgy maradt a keze a könyv és a
kézirat között, az üres levegőben. Föl se nézett, amikor Kürti leült hozzá.
Kürti maga elé pöckölt egy lapot. — Orpheusz, Euridike, Hermes. És
alatta: Rainer Maria Rilke.
— A Kornétást miért nem fordítod?
— Az még nem az igazi Rilke. Olyan szecessziós.
— Szecessziós, szecessziós! Szeretem az ilyen nagyképűsködést."
Hogy Rilke fordítása mennyire anakronisztikus az adott időszakban,
azt egy másik idézettel világíthatjuk meg, az Álom a színházról (1977) című
regényből. „Igen, régebben Ede is feljárt Zsókához. Kálmán tanulmányokat
olvasott fel, Ede Rilke-fordításokat. Egy egész kötetre valót. Olykor fel
nyögött.
Mikor jelenik ez meg? A szerkesztők egyszerűen elzárkóznak Rilke
elől. . . Vagy pedig. . ." S következik a Mándyra oly jellemző, sokat sejte
tő három pont. Gondoljunk, amit akarunk. Az író itt is, akárcsak az előbbi
szövegben, őrizkedik attól, hogy a Rilke-fordítót valaminő erkölcsi piedesz
tálra emelje — cselekedetük nem hősies önfeláldozás, hanem egészen kö
zönséges, hétköznapi művelet, amelyet az író halvány iróniával ábrázol.
Az Ambruson számonkért Kornétás néhány sora két Mándy-műben is
megjelenik majd szó szerinti idézetként — egy ízben pedig olyan, kiemelt
költői szövegként, melyet minden bizonnyal a Rilke-mű ihletett. A Zsárnboky mozija (1975) című regényben a mindenkitől elhagyatott színész-rende
ző, von Stroheim szavalja el a Kornétás 6 sorát.
„És most ott állt a folyosón, a vágószoba mellett. Elhagyatva a stábjá
tól, színészeitől, mindenkitől. Sötétbe borult, komor, boltozatos koponya.
Mintha árnyékból lenne, árnyék lemezekből. A szeme fénylett, átragyogott
a homályon. Mormolt valamit, dünnyögött, majd váratlanul egy-egy szót
hihetelen dühvel lökött ki magából. És most már mondta, mondta, olykor
elakadva, majd mint a sziklarobbanás.
Rasende Pferde, Gebete, Geschrei. . .
Flüche. . . Cornett!
Nem sokat értettem az egészből, de nem tudtam elmozdulni. Ott áll
tam, és hallgattam.
— Stille: Cornett.
Und noch einmal Cornett!
Und heraus mit der brausender Reiterei.
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Később láttam, ahogy a csapnál lemossa az arcát. A folyosó csapjánál,
ahol még csak kezet se mosnak. Előrehajló nyak a csap fölött. Belehajtotta
arcát abba az aprócska, szutykos medencébe. A vizes tenyerével csapkodta,
ütögette. De még akkor is csak az hallatszott hörögve, bugyborékolva.
— . . .Aber die Fahne is nicht dabei!"
Magyarul:
De a zászló, a zászló hol van?
Kiáltások: Kornétásl
Lárma, fohász; paripák dühe dobban.
Káromkodás: Kornétásl
Vas vashoz csörren; parancs, jeladás.
És néma csönd: Kornétásl
Es még egyszer: Kornétásl
S kiront a lovashad zúgva, zordan.
De a zászló, a zászló hol vanl
(Rónay György fordítása)
Időrendben a következő, nem szó szerinti idézés a Temetői járat
(1981) című hangjátékában található. A jelenet a háború alatt játszódik, a
nyilas időkben, s a hős egy kalauznővel való intim együttléte alatt jegyzi fel
az eszébe ötlő verssort:
„Te mindig feljegyzel valamit. Még ott nálam is. . . Abban a kis szo
bában. Emlékszel? Egyszerre feltérdeltél mellőlem a díványon. (Utánozza)
Gizi! Egy cetli! Hol egy cetli? (Más hangon) De igazán. . . mi is volt az?
János: Ki emlékszik már arra?! (Más hangon)
Lovasok, ti néma lovasai a magánynak és az éjszakának, hová men
tek?"
Utolsó idézetünk az Önéletrajz című kötet (1989) Séta sötétben című
elbeszéléséből való:
„Heraus mit dem brausenden Reiterei! Aber die Fahne ist nicht dabei.
— Ez az! Ezzel nyitunk!
— Mit beszél?
— Ezzel nyitjuk a színházat!
De hát ez a vers kissé hosszú! . . . Mármint a Kornétás.
— Majd kiválaszt néhány részletet.
— Tudja, hogy Rilke később megtagadta?
— A Kornétást?
— Nemcsak a Kornétást. majdnem minden ifjúkori versét.
— De hát miért?
— Nem tartotta önmagához méltónak."
Mándy írásaiban meglehetősen nagyszámú verses idézet található, ezek
azonban legtöbbször a populáris műfajokból kerülnek ki: hősei kuplékat,
operettszövegeket, slágereket dúdolnak, bökverseket és kínrímeket mormol-
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nak maguk elé, megmaradva a hétköznapiság szférájában, s gyakran a kö
zönségesnek a szintjére süllyedve. így talán nem túlzás fokozott jelentősé
get tulajdonítunk a Kornétás makacs, újbóli feltűnéseinek. Nyilvánvaló,
hogy az ötvenes éveket megelevenítő Előadók, társszerzőkben Rilke mint
irodalomtörténeti, kultúrtörténeti tény a minőség, az érték szimbólumaként
szerepel — mint egy utolsó szigetcsúcs, melyet még nem borítottak el az álirodalom, az átírások és szocialista realista giccsek hullámai. Túl ezen a
történeti szempontú megközelítésen: a Kornétás, illetve Rilke esztétikai
funkciója a Mándy-szövegben abban kereshető, hogy ellenpontozza a mű
minden szintjét átható banalitást és közhelyszerűséget, hogy verbális tárgyi
mementóként emlékeztessen egy másfajta életre, életminőségre, arra a le
tűnt, hajdani világra, melyhez ez a zárványként megmaradó szöveg is hoz
zátartozott valamikor. Funkciója a Mándy-szövegben tehát embléma-jellegű.
A Kornétás tematikus megközelítése további összefüggéseket világít
meg, s újabb következtetések levonására ad alkalmat. A hősi elszánás, a he
roikus küzdelem, s az ifjúi, hősi halál a csatatéren — a Kornétásnak ez a
romantikus-heroikus pátosza az, mely a Mándy-szövegekben működésbe
lép, s kölcsönhatásba kerül az író által kifejezett tartalmakkal, azokat ellen
pontozva, illetve felerősítve. Mándy egész életművén végigkövethető, külö
nösen a hatvanas évektől, a heroikus magatartás és a hősi epika utáni nosz
talgikus, lefojtott, s csak ritkán feltörő sóvárgás. Ennek a nosztalgiának
lesz egyfajta, áttételes kifejeződési formája a Kornétás emblematikus felmu
tatása is. Különösen árulkodó e tekintetben a két német nyelvű idézet szö
vegkörnyezete. A Zsámboky mozijában két világot, két stílust, két minősé
get és műfajt játszat egymásba az író bravúros könnyedséggel. A némafilm
naiv romantikája, a némafilm történeteinek heroikus pátosza is a fentebb
jelzett nosztalgiát közvetíti. Értelmezésünk szerint Mándy nem a Rilke-idé
zetet alacsonyítja le a némafilm kontextusával; s nem is a kétfajta minőség
kontrasztja itt a lényeges: Rilke hősének patetikus, súlyos hősiessége mint
egy hitelesíti a némafilm hőseinek naiv heroizmusát, talminak is vélhető
csillogását — megtisztítja a műfajt az esztétikai fanyalgás rávetülő árnyé
kától.
A vers új fényben jelenik meg, új jelentésre tesz szert von Stroheim
szcenizált, drámai jelenetként felépített szavaiban. Mint életre-halálra menő
perlekedés, ádáz vita végső argumentuma szólal meg, mint egy olyan, meg
fellebbezhetetlen igazság, amely elől nem lehet elbújni, elzárkózni, hiába is
próbálna a hős: von Stroheim.
Ha a Rilke szöveg itt a vég tragikumát, a befejezés, a lezárás mozzana
tát asszociálja, az Éjszakai séta két Rilke-sora ezzel épp ellenkező előjelű
funkciót tölt be, ezzel ellentétes fogalomkörhöz tapad. A Rilke-költemény
itt mint egy készülő színielőadás, egy tervezett bemutató első száma említ
tetik — némi irodalomtörténeti eszmefuttatás kíséretében. A színielőadás, s
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különösen a bemutató igen fontos motívum Mándy szimbólumrendszerében,
s eltéphetetlenül a kudarc és bukás mozzanatával fonódik össze, rendkívüli
intenzitással sugározva mindenfajta emberi törekvés kudarcra ítéltségét, a
létbe vetett emberi lény hiábavaló reményeit és vágyait. Mándynál mindig
csak készülnek a bemutatóra — mely aztán vagy elmarad, vagy épp a fősze
replő marad le róla, mint a Csutak a színre lép című regényben, vagy a
szerző nélkül tartják meg, ahogyan az az Álom a színházrólban történik. A
Kornétás és a bemutató-motívum összekapcsolása sokrétű jelentéstöbbletet
hordoz. Abban, hogy az író az irodalomtörténészekkel, s magával Rilkével
szemben is mintegy védelmébe veszi ezt a korai művet, egyfajta igazság
szolgáltatási gesztust kell látnunk. Olyan esztétikai értékítéletet, mely etikai
szinten is értelmezhető. Az értékítélet eredője, motivációja az a teljesség
utáni vágy, a csorbítatlan egész ideálképe, mely itt az életmű teljességét,
csorbítatlanságát is jelenti, melyhez a kezdet, az indulás bizonytalan útkere
sése éppúgy hozzátartozik, mint a letisztult, érett alkotások tökéletessége. S
vonatkoztatható ez magára a Mándy-életműre is — mely épp oly csonka
lenne a kezdet, az útkeresés impresszionisztikus színei-ízei nélkül, mint Ril
ke a szecessziósnak aposztrofált Kornétás nélkül.
S talán nem túlzás, ha a művészi alkotásra vonatkozó szólam mellett
egy másik, halk szólamot is kihallani vélünk a szimbólum bonyolult hang
szövevényéből. Az ifjúság, az emberi kezdet felmagasztalását, az ifjúkor
romantikus, ha tetszik: naiv teljességigényét, végtelen utáni nyújtózását,
melyet nem béklyóz még a felnőttkor tapasztalata és tudása.
Végezetül még egy motivikus azonosságra kell rámutatnunk, mely a
korábban említett, a heroikus utáni nosztalgiát konkrét történeti összefüg
gésben villantja fel. A lekopott köznyelvi metaforaként is ismert zászló-mo
tívum Mándynál nemegyszer mint a forradalom jelképe jelenik meg: Kos
suth, Görgey portréi, a negyvennyolcas forradalom s a bukott szabadság
harc képei éppúgy rávetülnek erre a zászlóra, mint 1918 és 1956 jelenetei.
A Kornétás elveszett zászlaját is ott kell látnunk a nemzetiszínű, rongyos
trikolórok mellett. Időtlen pátosza átsugárzik amazokra, vele az író elmond
ja azt is, ami a XX. század végén már sem prózában, sem versben nem
mondható el közvetlenül.
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FEJÉR ÁDÁM (Szeged)

Ady, magyarság, Európa

Ady és a magyar kultúra eszmetörténeti jelentőségéről
Mint a Nyugat-mozgalom harcos, radikális képviselője, Ady a polgá
rosodás, a művelődés ügyének fölkarolását, az európai civilizáció szellemi
vívmányainak mielőbbi meghonosítását sürgeti. Az „új időknek új dalai",
az „új szárnyakon szálló dal", amelyről az Új versek beköszöntő darabjá
ban, a Gőg és Magógbm ír, ezen polgárosult, differenciált érzés- és gon
dolkodásmód meghirdetését, kiteljesítését jelenti: az önálló problématudat
tal rendelkező individuum lelkiismereti szabadságának mint az „erkölcsök"
szelídülését biztosító normának föltétlen elismertetését. A „Dévénynél be
törni" készülő, vagyis nyugati irányból második honfoglalást kezdeménye
ző, az individuális szabadság, a szellemi függetlenség eszméjét képviselni
igyekvő „új énekes" azonban a „kaput, falat döngető" Góg és Magóg „fia
ként" mutatkozik be, az elemekhez kötött, az anyagba zárt formátlan ősiét
princípiumát rejti magában. Aki most Dévény alatt várakozik, egykor „Verecke híres útján jött", a második honfoglalás ellentétes irányultsága ellené
re elválaszthatatlan az első, a tulajdonképpeni honfoglalástól; az „új idők új
dalait" hozó énekes „fülében még ősmagyar dal rivall", vagyis az ezeréves
rend kapuit-falait föltépni szándékozó, a magyar világ gyökeres megújulását
kívánó lírai én, a civilizációs program képviselete közben az időtlen idők
ből fölsejlő impulzusokra, a kultúra intellektuálisan átvilágítatlan sugallatai
ra kénytelen, köteles figyelni. A Góg és Magóg-képhez hasonló szerkezetű
az „énekes Vazul" szimbólum is, amely a vers második felében az első he
lyére lép. Vazul is a maradiság, a változatlanság motívumát hozza eredeti
leg. Ady „új", mert „énekes" Vazulja tulajdonképpeni mivolta ellenére hir
deti „az élet új dalait", de miközben ezt teszi, tudja, hogy a dolgok rendje
szerint a barbárság őselemét véglegesen leküzdeni, a kultúrájához tartozandóságának számára megoldhatatlan problémáját tisztázni sosem lesz képes,
a „forró ólom" előbb-utóbb megfosztja az új hangok befogadásának képes
ségétől. A végső bukás kikerülhetetlenségét a „Tiporjatok reám durván gazul"-felszólítás jelzi, amely nemcsak a nyers erőszakkal, „Pusztaszer" szel
lemtel enségével szembeni kihívás, s mint ilyen, a szellem igazsága melletti
dacos tanúságtétel, hanem — miért, miért nem — az emelkedett személyes
érzelem, a pontos intellektuális belátás helyén az önalávetés barbár, pogány
motívumának megszólaltatása is. A bukás áldozatos vállalása azonban nem
értelmetlen, ha az énekes végül elhanyatlik is, a dal „győztesnek" bizonyul,
s győzelme éppen abban realizálódik, hogy egyszerre „új és magyar", hogy
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az európai civilizáció vívmányait és a magyar kultúra hagyományát
valamilyen titokzatos módon egyesíti magában.
Ady nyugatossága, a művelődés, a polgárosodás terjedéséért, az indi
viduális szabadságelv elismertetéséért folytatott szenvedélyes küzdelme azt
jelenti, hogy a civilizáció vívmányaiba, a polgári értelemben vett haladásba
vetett hit számára föltétlen norma, ugyanakkor költészetének egészét az a
lehangoló, megrendítő tudat hatja át, hogy sem ő maga, a „beteg", „fáradt
lelkű" ember, sem nemzete, a szeretve gyűlölt és gyűlölve szeretett „dancs
keleti fajta" nem képes megfelelni az általa képviselt és az egész világ által
elismert normának, valóban eredményesen táplálni magában a civilizációba,
a haladásba vetett hitet, és segítségével önmagát, világát gyökeresen átfor
málni. Bármilyen mardosó bűntudattal gyötri is Ady önmagát, bármilyen
prófétai szenvedéllyel káromolja nemzetét, ennek az elementáris erejű, csu
pa tűz költészetnek silány didaktikus prózává degradálása volna, ha szelle
mét megtagadva és szavait értelmetlenül ismételgetve a költőt és népét ma
rasztalnánk el a polgárosodásba vetett hitének erőtlensége miatt, ha egysze
rű erkölcsi mulasztást látnánk ott, ahol a költészet jóvoltából a történelmi
kataklizmák törésvonalán az emberlét titkaiba nyílik mód bepillantanunk. A
civilizációba vetett hit normájának állítása és megfelelő képviseletének el
maradása miatti morális felelősség hangoztatása nem föltétlenül következik
egymásból, összekapcsolásukat nem a probléma természete, hanem a civili
záció, a művelődés ismeretelméleti koncepciójának meg nem haladása ma
gyarázza.
Ennek az antik, görög filozófiában kialakult koncepciónak az értelmé
ben a világ tovább nem osztható és egymástól elkülöníthető, megkülönböz
tethető individuális egységekből, atomokból áll, következésképpen az em
ber individuális léte a dolog rendjének megfelel, a dolgok által garantált, az
individualitás formáit tökéletesen birtokló és betartó ember a dolgok között
föltétlenül kiigazodhat, és saját szabadságának biztosítása érdekében fölöt
tük uralkodhat. Az individualitás másik, a Bibliára, a teoretikus következe
tességgel soha meg nem fogalmazódó zsidó—keresztény hagyományra tá
maszkodó kultúrtörténeti fölfogása értelmében az emberi faj egyedei csak
úgy, mint a világ legkülönfélébb dolgai tehetetlen tömegszerűségükben, for
mátlan anyagi voltukban mint a hús és sár természetük szerint nem rendel
keznek individualitással, az embert individuummá a kultúrtörténeti folyamat
egy bizonyos pontján a létezés végső kérdéseire, a lét problémájára való rábukkanás, s ezen probléma önálló hordozására való képesség, az önálló
problématudat kialakulása és fönntartása teszi. Az individualitás tehát nem
problémátlan természetes adottság, hanem olyan szüntelen feszültségeket
keltő norma, amelyet a méltánylásra törekvő ember csupán a saját indivi
dualitásán belüli „irracionális maradék" ellenében és az individualitásához
képtót transzcendens, általa soha el nem érhető létre utalva, annak szemé
lyes normateremtő érvényét elismerve tarthat be.
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Az individualitás metafizikai koncepciójának korlátait megtapasztaló és
költészetével az előbbi mellett a kultúrtörténeti koncepció érvényét is tanú
sító, de kiegyenlítésük új, kritikai formáját nem találó Ady olyan katasztro
fális világot teremt, amely az európai gondolkodás egésze előtt új távlatokat
nyitva megrendítően ábrázolja az individualitás két koncepciójának, civili
záció és kultúra szempontjának konfliktusát. Az Ady-versek lírai énje egy
felől minden nehézséggel dacolva a „lehetetlen lebírására" vállalkozik, azaz
a lét lényegi nyitottságának, a civilizációs folyamat permanens veszélyez
tetettségének tapasztalatától érintetten is, a metafizikai koncepció szelle
méhez ragaszkodva, „muszáj Herkulesként" saját individualitásában mint a
civilizáció forrásában keresi, kívánja megtalálni a nyugodt, kiegyensúlyo
zott haladás biztosítékát, változatlanul föltételezi, hogy az individuumnak
képesnek kellene lennie e szerep betöltésére, másfelől, amikor civilizáció és
kultúra, „haladás és haza" ellentétének elvi áthidalhatatlanságát, mindenko
ri kibékítésük alkalmiságát megtapasztalva engedelmeskedik a kultúrtörté
neti koncepció sugallatának, vagyis civilizációs erőfeszítései közben számol
a kultúra amattól elkülönülő tapasztalatával, azt igazában nem képes létta
pasztalatként fölfogni, amennyiben sajátos következetlenséggel kötődésének
szükségszerű és normális kétirányúságát végeredményben negatívan mint a
„szittya magasságnak", a „lápországnak", a „magyar Ugarnak" való ki
szolgáltatottságát értelmezi. De bármennyire következetlen, kusza és ellent
mondásos puszta intellektuális szempontból az Ady által elfoglalt pozíció,
művének értelme, rendkívüli eszmetörténeti jelentősége éppen a katasztrófa
élmény elfogadása és kifejezése révén tör utat magának, az eszmei problé
mák paradox logikája szerint éppen így mutatkozik meg a metafizikai gon
dolkodás által hosszú időn át elfedett kultúrtörténeti koncepció. Csak így
következhet be az, hogy Ady költői világában a civilizáció lehetőségeinek
nyilvánvaló lehatárolódása, tehát úgymond a civilizációban való csalódás —
értsd: a hozzáfuződő utópikus-dogmatikus elképzelések föladása — ellenére
a művelődés, a polgárosodás nála elsőrangú cél marad. Vagy a másik oldal
ról nézve ugyanezt a kérdést: a polgárosodás ügyéért folytatott szenvedé
lyes küzdelem, az elmaradottság, a „vad úri tatárok" elkeseredett káromlása
közepette, önmaga elátkozottságának, a cél elérhetetlenségének, az akadá
lyok lebírhatatlanságának megélése közben sosem válik számára kérdésessé
a magyar kultúrához tartozásának ténye, tartozandóságának normája, sosem
utasítja el „föl-földobott kőként" való szakadatlan földrehullásának, porba
hullásának, vagyis individuális szabadsága fenyegetettségének tragikumát,
mártír iumát.
Ady mint a magyar kultúra képviselője számára az individualitás, a ci
vilizáció szempontjának föltétlen vállalása Európa más kultúráinak képvise
lőjéhez képest azért kelt a vártnál nagyobb feszültséget, mert a magyarság
mint eredetileg törökös hagyományú nomád nép Európa más, a mezopotá
miai örökséghez kapcsolódó indoeurópai és sémita népeivel szemben ke-
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resztény kultúrája dacára „ázsiainak" minősül. Európa és Ázsia kultúráit a
történeti tipológia legáltalánosabb szempontjai alapján az különbözteti meg
egymástól, hogy civilizáció és kultúra feloldhatatlan ellentétének kettőssé
gében Európában a civilizáció, Ázsiában pedig a kultúra szempontja élvez
elsőbbséget. Bár a lét minden létező számára egyetemes rendje, minden em
ber számára közös normája szerint civilizáció és kultúra szempontjának tö
kéletes egyensúlyban kell lennie egymással, a történelem különböző szaka
szain elkerülhetetlen egyensúlyi zavarok következtében, a létfelejtés nemkí
vánatos állapotában a civilizáció Bábel-tornyának építésébe belefeledkezni
hajlamos Európa szemléletében időről időre elsikkad a kultúra szempontja,
a kultúrhagyomány tisztaságának megőrzésébe belemerevedő Ázsia viszont
tökéletesen megfosztja magát a civilizációs szempont önálló, saját kezdemé
nyezésű érvényesítésének lehetőségétől. A magyar kultúra horizontja nem
csak a civilizáció—kultúra-ellentétet föloldhatónak vélő s ezért immanens
föloldhatatlanságát önállóan megtapasztalni nem tudó indoeurópai népek
kulturális horizontjánál szélesebb, hanem az e tapasztalatot hordozó sémita
népekénél is, akik egyfelől — mint a zsidóság — e tapasztalat birtokában a
civilizáció—kultúra-ellentétet programszerűen egyensúlyozó (keresztény)
társadalom alapítását, fönntartását nem vállalták, másfelől — mint az ara
bok — a kereszténység által meghirdetett programot, a személyes-indivi
duális belátás elvi lehetőségéről lemondva, a mindenható Istennek való föl
tétlen alávetés, vak engedelmesség jegyében, az iszlám szellemében módo
sították. A civilizáció és kultúra közti ellentét kiegyenlítésének sajátos euró
pai, az eszmetörténet során csak Európában megtapasztalt föladatát nem is
merő és ezen tapasztalat híján keresztény kultúrát alapító magyarság éppen
végleges „tapasztalatlansága" miatt képes kultúrájának végső teljesítménye
ként kialakítani az ellentét föloldhatatlanságának tudatát, és segítségével hi
telesen áttekinteni a kultúrtörténeti értelemteljesülés paradox folyamatát.
Perifériális helyzetéből adódóan ugyanis a magyar kultúrának, amely a töb
bi, hozzá hasonlóan önálló, eredeti pozíciót képviselő kultúrához képest
csak igen kevés, a kultúrtörténet folyamatában érvényesíthető eredményt tu
dott produkálni, teljesítménye tudatosítására s ezáltal elismertetésére csak a
kultúrtörténet egészének horizontján nyílik módja. Minthogy a nomád ma
gyarságot annakidején lényegében érintetlenül hagyta az az ázsiai (indiai,
kínai) buddhista vagy taoista misztika, amely a kultúra hagyományőrző
szempontjából a civilizáció nyugtalan szempontját személytelenül, a föladat
tudatosítását elkerülve eliminálja, az Európa más népeit ösztönző civilizatorikus reflexek híján a magyarságot, amennyiben spontán hajlamaira hagyat
kozik, s legkiemelkedőbb képviselőitől eltérően a végleges feszültségek ter
hét nem vállalja, a kultúra szellemtelen bálványozásának veszélye fenyegeti.
Ady megszólalásának, a magyarság által birtokolt történeti léttapaszta
lat kifejezésének időszerűségét a zárt, keresztény kultúrának a huszadik szá-

1121
zad elején végbemenő fölbomlása, civilizáció és kultúra, létrekérdezés és
léttapasztalás immanens kibékíthetőségének mint a létfelejtő keresztény kul
túra evidenciájának azzal együttjáró föladása magyarázza. Bár az eszmetör
téneti folyamat sodrásának engedelmeskedve, ekkoriban Európa minden
kultúrájában tudatosul az ontologikus gondolkodásnak a zárt, keresztény
kultúrán belül addig tudattalanul teljesülő igénye, a zsidó kultúrhagyományt
reprezentáló Kafka mellett a magyar kultúra tapasztalatát aktualizáló Ady
az, aki — századunkban egyedülállóan — valóban ontologikus pozíciót ala
kít ki, aki nem csupán elszenvedi a „létbe vetettség" korszerű állapotát, ha
nem a lét nyitottságának élményét mint kultúrszervező elvet világképének
konstruktív elemévé képes emelni.
A ontologikus álláspontra helyezkedni nem tudó, az elviselhetetlen fe
szültség csillapítása érdekében a metafizikai koncepció mellett az individua
litás kultúrtörténeti koncepciójának tudatosítását elhalasztó huszadik század
félreérti Ady életművét, s a maga bántóan leegyszerűsített álláspontjáról a
civilizáció ügyének elszánt harcosában, a „Tűz" prométheuszi „csiholójában" többnyire a magyarság mint valamely periférikus szerepű, a létproblé
mát nem ismerő kultúra populista védelmezőjét látja.
A popul izmus, a népiesség, a nép, a nemzet sorsáért aggódás, miatta
való kesergés, a nemzetiét anyagi-fizikai, történeti-politikai föltételeinek, a
„fajta" fönnmaradásának, sokasodásának szakadatlan számontartása, jólle
het Ady művészetének nem tulajdonképpeni teljesítménye, de vitathatatlanul
központi témája, egyik legszembetűnőbb jellemzője. A lét nyitottságának
érvényét hordozó, léttapasztalás és létmegismerés ellentétének végső áthidalhatatlanságát érzékelő kultúra esetében a kérdések létfelejtő spiritualizálásának ilyenfajta földhözragadt, anyaghoz tapadó ellentételezése nehezen
elkerülhető, s kiküszöbölése a magyar kultúra kétségtelenül legalapvetőbb,
legeredetibb problémája. A nép, a nemzet sorsa áll a lét nyitottságát, megragadhatatlanságát a magyarhoz hasonlóan ismerő bibliai zsidó gondolkodás
középpontjában is. De a mindenható Istennel külön szövetséget kötő s a
problémák tudatos individuális mérlegelését a bibliai időkben még nem is
merő választott népet — a létproblémát a kereszténység révén elfogadó ma
gyarsággal ellentétben — nem fenyegette sem az elitista spiritualizmus, sem
a populizmus veszélye, hiszen az akkori eszmetörténeti helyzetben minden
gyakorlati probléma közvetlenül és föltétlenül az egyetemes lét kérdésévé
volt átlényegíthető. A magyar kultúra válságát mindenki másnál mélyebben
megélő Ady viszont az igaz útról letérő népet ostorozó s Ábrahám, Izsák és
Jákob Istenéhez visszatéríteni igyekvő bibliai prófétákkal ellentétben népé
vel együtt maga is a porba fulladás, a sárba tiportatás, a fajtájával-vérével
való vak fiziologikus kötődés rémével küszködik, s csüggedten veszi tudo
másul, hogy sem neki, sem a népnek tulajdonképpen semmilyen reális esé
lye sincs visszatalálni a lét igazságát megtestesítő Istenéhez. Ady műveinek
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jelentősége természetesen nem az, hogy egy kultúra gyengéjét szemléletesen
illusztrálja, költészete azért illeszkedik az európai irodalom elsőrangú telje
sítményeinek sorába, mert az általa kiváltott egzisztenciális feszültség révén
egy valóságos, bár addig homályban maradt közös emberi problémára irá
nyítja a figyelmet, s annak kezelhetővé tételét segíti elő. A létrekérdezés és
léttapasztalás, civilizáció és kultúra viszonyának rendezése céljából —
Európa keresztény kultúrájú, indoeurópai hagyományú népeivel ellentétben
— semmiféle intellektuális mechanizmust nem alkalmazó, ugyanakkor a
problémát elkerülendő kultúrájának földrajzi-történelmi realitását föladó s
csak annak normáit őriző zsidósággal szemben a civilizáció és kultúra konf
liktusát vállaló magyarságot adottságai, hagyományai arra predesztinálják,
hogy létrekérdezés és léttapasztalás, civilizáció és kultúra ellentétét, az egy
kori zárt keresztény világkép széthullása és a világcivilizáció kialakulása
nyomán előállt helyzet követelményeihez igazodva, a személyes belátás kö
rébe vonja, az eszmei problémák értelmező kifejtését lehetővé tegye, kultú
ra és civilizáció mint léttapasztalás és létrekérdezés egyensúlyát kialakítva
és fönntartva, a gondolkodás hitelessé tételét megoldja. Ady populizmusa,
mint a magyar kultúrában olyan fontos szerepet játszó népiesség általában,
nem naivan, önmagában, hanem ebben az összefüggésben értendő, mert ki
fejtetlenül, de mégis világosan kimutathatóan ilyen eszmetörténeti távlatok
irányába mutat.
Ady költészete a népiesség 19. és 20. századi, a problémákat még föl
nem ismerő vagy velük szembenézni történeti okokból már képtelen meg
nyilvánulásaival szemben a nemzeti kultúra egészének válságát tükröző líra,
és Ady legnagyobb teljesítménye ennek a válságnak kíméletlen, bátor és
csodálatosan tudatos, öntudatos kifejezése. A Góg és Magóg-szimbólum: a
lírai énnek a vele való teljes azonosulása, s ugyanakkor a kép sötétsége,
nyersessége, formátlansága ennek a válságnak programszerű megjelenítése.
Az Ady által föltárt veszély kezdettől fogva ott lebeg a magyar kultúra fö
lött, annak ez a „baja", más kultúrák más „bajával", történeti tapasztalatuk
másfajta korlátaival szemben megkülönböztető sajátossága,, az európai kul
túra egésze számára értékelhető tanulsága. Amikor Petőfi ezt írja: „Tied va
gyok, tied, hazám! / E szív, e lélek; / Kit szeretnék, ha tégedet / Nem sze
retnélek? / Szentegyház keblem belseje, / Oltára képed. / Te állj, s ha kell:
a templomot / Eldöntöm érted..." (Honfidal) — akkor a szép romantikus
képek, a nem teljesen szó szerint veendő metaforák játéka elfedi, hogy nála
nem kevésbé, mint Adynál a nemzeti kultúra bálványozása folyik, az egy
igaz Istent, a minden ember, az egész teremtés Istenét kiszorítja a „magya
rok istene", csak éppen a kultúrtörténeti tényezők szerencsés összejátszása
folytán annak káros következményei nála közvetlenül nem érzékelhetők,
úgy tűnik, mintha a kettő tökéletesen fedné egymást, s az idők végezetéig a
legteljesebben megfelelhetne egymásnak. Ady költészetében ezen tényezők
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elválásának és megütközésének — nem valamiféle spekulatív teológiai,
hanem profán, konkrét — megtapasztalása, az így értett válság élménye
sugallja, sürgeti a kultúrtörténeti tapasztalat mellé mint attól különböző ön
álló elvnek, a metafizikai-civilizációs elv fölvételét. Ez az a „mégis",
amely a Gőg és Magógban indokolja a rendbontó és szokatlan kérdés fölté
telét, ami miatt a kultúra újbóli megszentelése, szellemmel telítése céljából
„mégis csak" szállnia kell a dalnak, aminek következtében a kultúra fönn
maradása érdekében a dalnak mégis „győznie" kell, s ami garantálja, hogy
a dal, bármennyire új, „mégis magyar".

JOLANTA JASTRZ^BSKA (Groningen)
Mészöly Miklós narrációs képletei

Mészöly Miklós — saját bevallása szerint (Mészöly 1989: 212) — Az
atléta halála, a Saulus és a Film „gondolati-érzelmi trilógiájának" megírása
után szükségét érezte annak, hogy ne csak új tartalmakat keressen, hanem
új írói eszközöket is kidolgozzon.
Az új ars poetica megteremtésének fontos állomása a Szárnyas lovak
című elbeszélése. Annak tartalmi, mitológiai és intertextualitási oldalával
másutt foglalkoztam, ezért a mostani elemzésben inkább a narráció sajátos
ságaira szeretném helyezni a hangsúlyt.
A tartalom és a forma külön-külön való tárgyalása meglehetősen mes
terkéltnek hat, sőt Mészöly felfogásának értelmében teljesen indokolatlan
is, ti. az író többször hangsúlyozta a tartalom és az írói eszközök szoros
összefüggését, egymásra tett kölcsönhatásukat.
Ezért azt igyekszem kimutatni, hogy bizonyos narratív megoldások mi
lyen világnézeti és művészi felfogásból erednek. Köztudomású ugyan, hogy
Mészöly a magyar posztmodernizmus egyik fontos megteremtője és a
nyolcvanas években talán még egyik legkövetkezetesebb képviselője volt.
Munkásságában az európai posztmodern tudatnak olyan jellemvonásait lehet
találni, mint az irodalom magyarázó funkciójának az elvetését és az egyén
megfoghatatlanságáról, ingatagságáról való meggyőződést. Ennek hátteré
ben Mészöly maga az új narráció szükségességét is hangsúlyozta:
„Mi, akik a következő napokat sem tudhatjuk biztosnak és kiszámítha
tónak, minden bizonnyal a legtermészetesebb belső hitelességei
teszünk kísérletet arra, hogy valóságunk tablóját, a szakadékokat és az
átmeneti rétegeket ne a tegnapi eszközökkel próbáljuk műbe sűríteni."
(Mészöly 1989: 107)
Mészöly Miklós a modern magyar irodalmat méltatva megjegyezte,
hogy a legújabb magyar prózára a szubjektivitás, a töredékesség, a rejtély
és a megoldatlanság jellemző. Ez a négy meghatározás a további elemzé
sünk kiindulópontja.
I. Az első személy ű elbeszélő mint a szubjektivitás kifejezője
A Szárnyas lovak című novellának én-elbeszélője van; az ilyen típusú
elbeszélőnek bizonyos lehetőségei és korlátai vannak, pl. az ún. mindentu
dó elbeszélővel szemben. Nyilvánvaló előnye az, hogy hitelesen nyilatkoz
hat saját tapasztalatairól és érzelmeiről, amelyeket az olvasó — a konvenció
szerint — úgyszólván első kézből ismerhet meg. Ezt a megoldást választotta
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Mészöly már Az atléta halálában, amely még pszichológiai regénynek ne
vezhető, habár a hangsúly ott is inkább a narrátor szubjektivitására, inkompetenciájára esett, mint saját lelki világának a feltárására. A Szárnyas lovak
ban az elbeszélő potenciális szubjektivitása alig játszik szerepet, hacsak
nem úgy, mint az objektivitás tagadása, mivel az első személyű elbeszélő
elvben szubjektívebb, mint a harmadik személyű, a mindentudó narrátor.
Feltűnő, hogy a Szárnyas lovak elbeszélője nem saját magát mutatja
be, hanem tanúként számol be arról, amit lát és tapasztal. Nem ismerjük a
nevét, annyit tudunk róla, hogy a főhősnek, Teleszkainak a szomszédja és
hogy fiatalabb nála. Ezek az adatok úgy be vannak szőve a szövegbe, hogy
alig tűnnek fel, csupán két mondatra korlátozódnak: „Teleszkaival nem vol
tunk közvetlen szomszédok, de a verandáról az ő lábas góréjukat láttam,
[. • •] (16)
A korkülönbségre vonatkozó információ csak közvetve, szinte mellé
kesen van megadva: „[. . .] lefogtam a karját, amihez már a koromnál
fogva se lett volna jogom, [. . .]." (9)
A rejtőzködő, saját személyiségéről nem nyilatkozó elbeszélőnek egyik
narratív jellemzője, hogy szívesebben használja a többes számú első szemé
lyű igealakot, mint az egyes számút; az utóbbi formában csak a harmadik
lapon szólal meg. A többes számú alakok különben többségben vannak, ami
a Saulussal szemben szintén fontos különbséget jelent. Továbbá bőven
akadnak olyan szakaszok, ahol a személytelen előadásmód uralkodik, ld. pl.
Teleszkai cselekvéseinek leírásait.
Az elbeszélő inkompetenciája külön figyelmet érdemel, itt viszont fon
tos változás figyelhető meg Hildivel szemben, aki nagyon is hangsúlyozta
inkompetenciáját. A Szárnyas lovak elbeszélője csak közvetve adja tudomá
sul, hogy nem képes követni Teleszkai terveit: „Néhány megoldás jutott ak
kor eszembe, hogy a mi helyzetünkben mit lehetne tenni, józan és kétségbe
esett megoldás, amilyenre egy tanú akaratlanul is gondol; csupán azt lett
volna képtelenség kitalálni, hogy őneki [Teleszkainak] mi a szándéka a kád
dal." (11)
II. A töredékesség
A Szárnyas lovakban a térbeli és időbeli viszonyok folytonos változta
tása és egymásracsúsztatása a jellemző. Az elbeszélés első fele meglehető
sen szaggatott, ráadásul a legtöbb magyarázó, illetve a múltra vonatkozó
közlés ott található meg. Ez az elbeszélésmód viszont híven tükrözi a sze
replők megrázkódtatását és a teendőik változásait. Az elbeszélés közepétől,
tartalmilag attól a pillanattól kezdve, hogy a két férfi a kádat vivő szekérrel
a Duna felé indul, a narráció nyugodtabban, kronologikusan halad (úgy
szólván mint a szekér); ezáltal Mészöly a kép és az elbeszélésmód közötti
egyeztetést valósítja meg, ami mindig is jellemző volt prózájára.1
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Az elbeszélő in medias res kezdi tanúvallomását, némi tárgyilagosság
ra törekszik, de mintha nem lenne képes rendesen elmesélni a történteket,
hol ezt, hol azt a vonalat veszi fel, majd hagyja el. Titkos Rákhel nevével
kezdődik a szöveg, de csak a harmadik oldalon tudjuk meg, hogy ő Teleszkai felesége és hogy milyen körülmények között találta őt holtan a férje.
Rákhel szeretője, Töttős Estván néhányszor név szerint szerepel a szöveg
ben, de nagyon keveset tudunk meg róla. Teleszkai régen meghalt szüleiről
is akad némi adat, több helyen, szétszórtan. Habár az elbeszélés bekezdések
szerint van szerkesztve, ezek nem képeznek szerves, kerek egységet, sok
bennük a beékelődött mondat, egy-egy kijelentés, hol az elbeszélőtől, hol
Teleszkaitól.
Erre a legjobb példa az elbeszélés második bekezdése (a megszakítások
a szövegben két vertikális vonallal // vannak megjelölve):
„Szüleinek a dombok túlsó oldalán negyven évig volt birtoka, [. . .].
Két ridegen tartott lovukat egyszer kint érte a havazás a dombtetőn,
ott nyerítettek, s amire nem volt példa, a fiatal rudas a hóesésben rá
mászott a kancájukra. Aznap este paprika erével készített forralt bort,
az ajtóra láncot akasztottak, s az apja nem rakta ki éjszakára a csapdá
kat. // A hatóság később engedélyt adott, hogy szülei a kertjükbe te
metkezzenek. // A ház már beomlott, a két kereszt azonban megvan,
benőtte az akác, csak a tető maradt ugyanolyan perzseltkopár, a szél
minden magot elfújt a nyeregről. // A két almásderest mi is fönt hagy
tuk a présháznál, [. . .]." (8)
A fenti idézet még egy szempontból érdekes és példaszerű: egyfajta
tér-ismertetés lévén, már az elbeszélés kezdetén bizonyos tárgyakat vezet
be, amelyeknek jelentősége csak a végén derül ki. Első olvasásra szinte
képtelenség felfogni egy-egy motívumnak a szerepét, pedig minden rámutatásnak lesz valami folytatása, legalább még egyszer visszatér, mint pl. a
csapda (Teleszkai apjának a csapda vitte el az egyik kezét), az akácból nem
lesz koszorú stb. Ugyanúgy van kezelve az olyan fontos motívum, mint a
víz, amelyhez Teleszkai majd a halottakat viszi. A víz előzőleg kétszer is
meg van említve, látszólag teljesen összefüggéstelenül:
„Úgy kell maradni mindennek, ahogy a gyertyafényben hagytuk. Egy
szálkányit se mozdulhat semmi! Aztán úgyis megállnak a vizek." (10)
Két oldallal később pedig: „És engem is akkor szólított meg először a
megérkezésünk óta. — A víznek ereje van, tudod?" (14)
Csak pár mondattal lejjebb válik világossá a célzás: „Este pedig már
határozottan arról beszélt, hogy a legjobb volna a Dunához kivinni a ká
dat.," (Ibid.)
A motívumok efajta feldolgozása egyfelől a szöveg megbontását okoz
za, másfelől annak koherenciáját biztosítja.
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Az elbeszélő úgy meséli el a történetet, mintha minden kommentár nél
kül csupán vissza szeretné adni az eseményeket, úgy, ahogy megtörténtek,
és úgy rögzíteni a beszédfoszlányokat, ahogy azok elhangzottak. Pl. Telesz
kai egyik összefüggéstelen észrevételéből megtudjuk, hogy a gyereke néha
egész nap magot vert a küszöbön; ilyen közvetett módon értesül az olvasó
arról, hogy Teleszkainak gyereke van. Csak két oldallal lejjebb teszi hozzá
az elbeszélő, hogy Töttős volt az, aki megajándékozta a gyereket barack
maggal. Annak idején a szomszéd kedvességének vélt látszat itt is minden
kommentár nélkül van megcáfolva. A Teleszkai feleségének udvarló férfi a
gyereknek is kedvébe akart járni.
III. A rejtély és a megoldatlanság
Az elbeszélő nyilvánvalóan nem is törekszik a megtörtént eset mérle
gelésére, még kevésbé a főhős lelki állapotának a leírására. Töredékesen
idézi Teleszkai házasságára vonatkozó gondolatait, a főhős rejtélyes alak
marad, hol durva és leleményes, hol finom és józan. Habár Mészöly későb
bi munkáihoz képest ez az elbeszélés még „kerek" és valószínű történetnek
tekinthető,2 már nyilvánvaló a pszichológiáról, a lélekboncolásról való le
mondás. Annál feltűnőbb, hogy milyen aprólékosak a tárgyak és a cselek
vések leírásai, a természetre vagy az időjárásra vonatkozó közlések. Az
eredmény tömör és sűrített szöveg. Az egyik narratológiai kérdésre, Ki
néz? azt kell válaszolni: egy tanú. Az elbeszélői magatartás egybeesik a
tartalommal. A másik kérdésre, Hogyan lát? azt lehetne mondani:
tárgyilagosan, elidegenedve, néha értetlenül.
Mészöly Miklós itt vázolt szövegszerkesztése minden bizonnyal hatás
sal volt a fiatal írói nemzedékre, gondoljunk pl. Nádas Péter átmenet nélkü
li perspektívaváltásaira, a szöveg hirtelen félbeszakításaira és ugyanúgy vá
ratlan folytatásaira, amelyek egyaránt jellemzőek mind az Egy családregény
vége című regényre, mind az Emlékiratok könyvért.
Jegyzetek
1 Thomka Beáta (1988: 148) Mészöly Saulus című regényét elemezve a következő megjegy
zést tette: „A regényvilágot alkotó tények, tárgyak, helyzetek, helyszínek mint formaele
mek az epikai struktúráknál meglehetősen ritka, inkább a drámai szerkezetre jellemző
egybetartottságot és intenziváltságot mutatnak." Ld. szintén a kép- és szövegépítkezés
szempontjából fontos az „út" és a „stadion" lexémákat Az atléta halála című regényben
(Jastrzebska 1989: 81—89).
2 Berkes Erzsébet (1984: 157—158) a Szárnyas lovak című kötetet méltatva elismerő beve
zetés után, amelyben Mészöly szellemi beállítottságát és írói módszereit teljes megértés
sel mutatta be, éppen a címadó elbeszélést bírálta, mondván, hogy „a reálszituációja csi
nált", az elbeszélő homályos és rejtélyes, aminek következtében az egész novella „kimódoltnak" hat.
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MÓZES HUBA (Cluj-Napoca)
Magyarországi szerzők a kolozsvári Napkelet spektrumában
A peregrináció terminus különböző időszakokban eltérő jelentéstartal
mak hordozója. Metaforikus használatban nemcsak személyek, hanem or
szágrészek vándorlását is jelentheti. Az ilyen természetű vándorlásnak pe
dig szükségképpeni kísérője az azonosságtudat ápolásában szerepet játszó
irodalmi-művészeti-tudományos tapasztalatok nagyobb fényerejű áramlása,
áramoltatása.
Ennyi talán elegendő is a metaforikus cím és a kevésbé metaforikus ki
fejtés indoklásaképpen. Elöljáróban még csak annyit: egyáltalán nem célom
itt azt fejtegetni, hogy ki, mikor és milyen mértékben tekinthető magyaror
száginak, hiszen a folyóirat, amelyről szót ejtek, kisebbségi és magyaror
szági, avagy éppenséggel emigrációs közleményeivel egyaránt az azonos
ságtudat fennmaradását szolgálta.
A Napkelet című kolozsvári félhavi folyóirat nem a legelső a romániai
vá minősült erdélyi magyar irodalom felvirágoztatásán munkálkodó idősza
ki kiadványok sorában. Indulásának elébe vágott — a többi közt — az
1919. március 2-tól újra megjelenő Erdélyi Szemle, a nagyváradi Magyar
Szó és Tavasz, a marosvásárhelyi Zord Idő, valamint a temesvári Szemle.
A Napkelet története a korszak egyik legnagyobb hatású sajtóorgánu
mának, a Kolozsvárt kiadott Keleti Újság című napilapnak a történetével fo
nódik össze.
A politikai passzivitás ellen szót emelő, 1918 decemberében indított
Keleti Újság Zágoni István, Paál Árpád, Szentimrei Jenő, Kádár Imre, Li
geti Ernő és mások közreműködésének köszönhetően rövid idő alatt nagy
népszerűségre tett szert, s közönségsikere megteremtette a feltételeit annak,
hogy kiadója — a Lapkiadó Részvénytársaság — a továbbiakban folyóirat
megjelentetésével is próbálkozzék.
A folyóirat főszerkesztője: Paál Árpád, társszerkesztői: Kádár Imre és
Ligeti Ernő, segéd-,^ illetve helyettes szerkesztője: Szentimrei Jenő — vala
mennyien a Keleti Újság szerkesztőségének is tagjai, s a folyóirat szerzői
nek számottevő része a Keleti Újságban is publikál. A két orgánum közösen
hirdet irodalmi pályázatot, amelyen a többi közt Nyírő Józsefet és Bartalis
Jánost díjazzák. A folyóiratot mégsem tekinthetjük minden további nélkül a
lap mellékletének, mert a szerkesztők és a vezető munkatársak becsvágya
viszonylagos önállóságot biztosít számára.
A Napkelet 1920. szeptember 15-én indul, s a továbbiakban általában
kéthetenként, 1-jei és 15-i keltezéssel hagyja el a sajtót. Megjelenésének
szabályos rendjét mindössze öt számmal bontja meg: 1920-ban a karácso-

1130
nyi, 1921-ben a húsvéti és a karácsonyi, 1922-ben pedig a júliusi és szep
temberi összevont számokkal.
Paál Árpád És fölkél a nap című beköszöntő cikkének tanúsága szerint
az induló folyóirat a romániai, közelebbről az erdélyi sajátosságok kidomborítására törekszik, mégpedig — amint azt Szentimrei Jenő Futó tekintet —
hátra című programcikke jelzi — a költő és publicista Ady Endre, valamint
a prózaíró és irodalomszervező Petelei István hagyományait vállalva és
folytatva.
Az azonnali feladatok és a távlati célok tekintetében a folyóirat szer
kesztői és munkatársai nagy vonalakban egyetértenek, a megvalósítás útját
és módozatait azonban különbözőképpen képzelik el. A négy szerkesztő —
amint azt Ligeti Ernő Súly alatt a pálma című könyvében két évtized múl
tán is felemlegeti — akaratlanul is négyfelé húz, a főmunkatársak — Janovics Jenő, Kós Károly, Tabéry Géza, Zsolt Béla, Bárd Oszkár, Nyírő Jó
zsef, Nagy Dániel és Szombati-Szabó István — felfogása nem egyezik, az
egyes szerzők állásfoglalása között feszülő ellentétek pedig olykor valóság
gal áthidalhatatlanok. A lehetetlent kísérti tehát az a szerkesztői gyakorlat,
amelynek elveit a folyóirat borítója a következő szavakkal hirdeti: „A
»Napkelet« a szabad kutatás s a különböző irodalmi irányok és világnézetek
szabad fóruma. Nem alkalmaz lelkiismereti kényszert senkivel szemben, s
minden irányt szóhoz enged, ha becsületes álláspontot fejez ki . . ."
A kolozsvári folyóirat megjelenésének első hónapjaitól kezdve számos
erdélyi szerzőt szólaltat meg, mintegy egyesítve az országrész különböző
művelődési központjainak irodalomteremtő erőfeszítéseit. Joggal jegyezheti
meg Tabéry Géza 1930-as Emlékkönyvében, hogy a Napkelet indulása „az a
határmezsgye, melyen túl az Erdélyben megnyilvánuló, innen pedig a kimondottabb erdélyi irodalmat találhatja meg a visszatekintő kereső".
A Napkelet hasábjain az erdélyi szerzők mellett felsorakoznak a rövi
debb-hosszabb ideig Romániában tartózkodó emigránsok is, köztük Dienes
László, aki Nyugati szemle című rovatában rendszeresen beszámol Európa
szellemi mozgalmairól, valamint Barta Lajos, aki — anélkül, hogy nevét a
címlap feltüntetné — 1921 februárja és novembere között gyakorlatilag a
folyóirat szerkesztését irányítja.
A Keleti Újság 1921. január 27-én adja hírül, hogy a Napkelet ezentúl
jeles magyarországi szerzők Schöpflin Aladár közvetítette írásait is közli. A
kezdeményezést Barta Lajos bontakoztatja ki olyan sikerrel, hogy a Keleti
Újság 1921. június 28-án már újabb, nagyobb horderejű változásokról ad
hat számot: „A »Napkelet«, hónapokig tartó áldozatos munkával megszer
vezte a külföldi rendszeres árusítást, állandó szerződést kötött a Magyaror
szágon, Csehszlovákiában, Jugoszláviában, Ausztriában és Németországban
élő legkiválóbb magyar írókkal, akik legjava eredeti munkáikat rendszere
sen lekötötték a »Napkelet« számára, végül felállította bécsi, pozsonyi és
szabadkai szerkesztőségeit és kiadóhivatalait". Ezeknek a változásoknak a
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révén válik a Napkelet — több ország viszonylatában — az adott pillanat
egyik legjelentősebb magyar nyelvű irodalmi orgánumává.
A folyóiratnak ez a korszaka nem tart sokáig, már csak azért sem,
mert Barta Lajos — részben családi okokból, részben pedig a Lapkiadó
Részvénytársaság munkatársait megosztó ellentétek folytán — korai távo
zásra szánja el magát.
Ami az ellentéteket illeti: 1921 nyarán Kós Károly irányításával meg
alakul az Erdélyi Néppárt, amely céljaiért önálló orgánum hasábjain kíván
síkraszállni. Az orgánum megjelentetését a Lapkiadó Részvénytársaság nem
vállalja. Ekkor a Keleti Újság és a Napkelet öt vezető munkatársa — Kós
Károly, Nyírő József, Paál Árpád, Szentimrei Jenő és Zágoni István — lét
rehozza a Kaláka betéti társaságot. A Kaláka indítja meg — 1921. novem
ber 13-án — a Vasárnap című néplapot, amelynek főszerkesztője: Benedek
Elek, felelős és egyben tényleges szerkesztője: Kós Károly.
A Napkeletet gyengíti az is, hogy Szentimrei Jenő 1921. december 21.
és 1922. február 22. között — a Néppárt szatmári híveinek kérését teljesít
v e — a Szatmári Hírlap szerkesztőjeként vesz részt az esedékes romániai
parlamenti választások előkészítésében, 1922. június 15-től pedig átveszi a
Vasárnap szerkesztését.
A Keleti Újság 1922. április 30-án számol be arról, hogy a Napkelet
„kiment az utcára", vagyis népszerűbb tartalommal (erre utal a formátum
szembetűnő változása), az utcai árusítás lehetőségeit is kihasználva próbál
hatni olvasóira. A napilap a következőképpen indokolja a folyóirat szer
kesztési koncepciójának módosítását: „Olyan időket élünk, amikor hosszú
tanulmányok helyett apró, de remekbe készült. . . írásokra vágyik a legtöbb
ember, jó szépirodalmat akar, mennél több rövid kritikát, megfigyelést, raj
zot, karcolatot kíván. S ezt Erdély megkapja az új Napkeletben, amely vi
lágvárosias jellegű, és mégis minden ízében erdélyi, friss, ötletes — és
olcsó".
Kádár Imrének a Keleti Újságban 1922. május 5-én közölt Nem bírjuk
további című cikke, áttételesen bár, de arról árulkodik, hogy a Napkelet
„megújítása" — minden reklámozás ellenére — csak kétségbeesett kísérlet a
válságból való kilábalásra. Ez a kísérlet nem járhat sikerrel. A folyóirat az
1921. január 9-én — bevallottan a radikalizmus ellensúlyozása végett —
megindított Pásztortűz című hetilappal szemben jó ideig állta a sarat, oly
annyira, hogy hasábjain a Pásztortűz szerzőit is megszólaltathatta, a kalákások kiválása után viszont az egyre hevesebb konzervatív támadásokat már
nehezen tudja kivédeni.
Az adott körülmények között a folyóirat már csak néhány alkalommal
s egyre nagyobb késéssel hagyja el a sajtót, 1922. szeptember l-jén pedig
végképp befejezi pályafutását. A Keleti Újság 1922. szeptember 16-án azt
ígéri ugyan, hogy a Napkelet „legközelebb új formában és lényegesen kibő
vített tartalommal" lát majd napvilágot, ennek az ígéretnek a beváltására
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azonban nem kerül sor. 1922 második felében a Keleti Újságot átmenetileg
Ignotus irányítja, ő pedig úgy véli, hogy a napilapot magát is csak az erők
tömörítése mentheti meg.
1920. szeptember 15-től 1922. szeptember 1-jéig a Napkelet összesen
42 alkalommal, számonként átlag 61, együttesen mintegy 2566 lap terjede
lemben jelenik meg. Egy teljes és két csonka évfolyamában csaknem 60
költő több mint 220 versét, több mint 50 prózaíró csaknem 120 szépprózai
alkotását (köztük Balázs Béla és Tabéry Géza egy-egy regényét), színpadi
szerzők műveit, különböző személyiségek vallomásait, nyilatkozatait, több
mint 60 irodalomkritikus és irodalompublicista mintegy 170 irodalmi vonat
kozású tanulmányát, cikkét és jegyzetét, több mint 20 műfordító mintegy
80 — franciából, románból, németből, angolból stb. készített,
túlnyomórészt verses — tolmácsolását, nagy számú köz- és szakíró
társadalmi-politikai, művészeti-művelődési, tudománynépszerűsítő és
vegyes tartalmú írását közli, gazdag illusztrációs anyag kíséretében. A
folyóirat hasábjain a legtöbb verssel Becski Irén, Szombati-Szabó István,
Bartalis János, Endre Károly, Finta Zoltán, Bárd Oszkár, Berde Mária és
Szentimrei Jenő, a legtöbb prózai alkotással Nyírő József, Nagy Dániel és
Márai Sándor, a legtöbb irodalomkritikai-irodalompublicisztikai írással
Kádár Imre, Szentimrei Jenő és Dienes László, a legtöbb műfordítással
Szombati-Szabó István, Franyó Zoltán, Keresztury Sándor és (feltehetően)
Székely Béla szerepel, a leggyakrabban tolmácsolt szerző pedig Charles
Baudelaire.
A Napkeletben, egymással összefonódva, több irodalmi törekvés érvé
nyesül. Ezek közül három körvonalazódik határozottabban: 1. a természeti
környezet, a különböző etnikai csoportokkal való együttélés és a hagyomá
nyok meghatározó szerepét hirdető transzszilvanizmus, amelynek Paál Ár
pád és Kós Károly mellett Szemimrei Jenő az egyik teoretikusa, 2. a forma
radikális megújításával a társadalom megújítását is célzó avantgardizmus,
amelynek a baloldali emigránsok mellett Bartalis János az egyik szószólója,
és 3. a nyugatosság, amely Barta Lajos (és Schöpflin Aladár) közreműködé
sével némiképp az erdélyiség rovására hódít tért a folyóirat hasábjain.
A Napkelet szerzőinek csak kis hányada sorolható be többé-kevésbé
egyértelműen egyetlen irodalmi törekvés címkéje alá. A szerzők többségére
a törekvések sokrétűsége, interferenciája a jellemző. A folyóirat sajátos arc
élét ez szabja meg, színvonalát pedig végső soron az egyéni teljesítmények
mértéke szavatolja. Két-három műfajban is figyelemre méltó írásokkal je
lentkezik például Déry Tibor és Balázs Béla, Berde Mária és Szentimrei
Jenő, Bartalis János és Áprily Lajos, Tóth Árpád és Bárd Oszkár. De jog
gal hivatkozhatnék itt, a többi közt, a lírikus Babits Mihály, Becski Irén,
Ernőd Tamás, Endre Károly, Erdélyi József, Honti Tibor, Juhász Gyula,
Németh Andor, Szűcsien Mária, Tompa László és Zsolt Béla, a műfordító
Bardócz Árpád, Révai Károly, Szabó Lőrinc, Szombati-Szabó István és
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Székely Béla, a prózaíró Karácsony Benő, Nagy Dániel, Nyíró József, Si
pos Domokos, Tabéry Géza és Táray Ferencné, a színműíró Kádár Imre, a
teoretikus Bartók Béla, Janovics Jenő és Kemény Gábor, a kritikus és pub
licista Barta Lajos, Dienes László, Kuncz Aladár, Mácza János, Molter Ká
roly és Paál Árpád írásaira is.
A folyóirat műfaji értékskáláján az első helyet a szépprózai művek fog
lalják el, ezt követik rendre a széles kitekintést biztosító tanulmányok, cik
kek és kritikák, a műfordítások és az eredeti lírai alkotások, végül pedig a
színpadi kísérletek zárják a sort. Ha az egyes műfajcsoportok színvonalát
egy-egy írással érzékeltetnem lehetne, akkor a szépprózai művek közül
talán Déry Tibor preegzisztencialista színezetű Utolsó pillanatban című no
velláját, a versek közül Babits Mihály A jobbak elmaradnak című, komor
hangulatú költeményét, a műfordítások közül pedig Szabó Lőrinc Az vagy
nekem, mi testnek a kenyér kezdetű Shakespeare-tolmácsolását idézhetném.
De hadd idézzek ténylegesen is egyetlen mondatot Jászi Oszkárnak abból az
írásából, amely a román nemzeti komitéval folytatott aradi tárgyalásaira
emlékezik. íme, a mondat, amely eredetileg 1918 novemberében hangzott
el: „Mi olyan rendet akarunk statuálni, amelyben a románok, a magyarok
és szászok önrendelkezési joga békésen és harmonikusan megfér egymás
mellett". Jászi Oszkár írása a Napkelet 1921. december 1-jei számában lá
tott napvilágot.

POMOGÁTS BÉLA

(Budapest)

Az integráció felé
A nyugati magyar irodalom befogadásáról
Egy szellemi találkozás emlékével szeretném kezdeni. A Művelt Nép
című hetilap 1954 tavaszán adta közre Márai Sándor versét, a Halotti beszé
det; Márai nevét akkor már hosszú évek óta nem írták le a hazai újságok, s
ha netán szóbahozták valahol, csak az el menekülteknek és kiüldözötteknek
járó rituális átkok közepette tették. Kezdő egyetemi hallgató voltam akkor,
már ismertem és szerettem az Egy polgár vallomásait, nem kevésbé hatott
rám az a parttalan kétségbeesés, amely a híres költemény soraiból áradt. A
vers 1950-ben Nápoly tengerparti villanegyedében született, árkádiai kör
nyezetben, ámde a magyar történelem egyik mélypontján, midőn Rákosi
Mátyás és társai regnálását még semmi sem rendítette meg, és az idehaza
rettegő, a nagyvilágban bujdosó magyar egyként veszni látta minden remé
nyét, akár elődei Buda török elfoglalása vagy a szabadságharc veresége
után. 1954-re azonban mintha valami fénysugár törte volna át a sötét felle
geket: az első Nagy Imre-kormány tavaszát élte az ország. Egy legázolt
nemzet kezdte felemelni a fejét, Sztálin magyar örökösei pedig egyelőre vá
rakoztak, igaz, mint hamarosan kiderült, nem tétlenül.
Ezt az országos reménykedést mutatta Tamási Áronnak az üzenete is,
amely a Márai-vers után volt olvasható. Ennek a nyílt levélnek a távolban
bujdosó író volt a címzettje, az üzenet mégis az otthoniaknak szólt. „Bi
zony — tett hitvallást Tamási Áron —, nem egyedülvalók vagyunk, hanem
valamiféle szerves egységhez tartozunk: versed szavai szerint egy család
hoz, melynek a nyelvén szólunk. Ennek a családnak országföldje van, s ha
most kevesebb is, mint nagy bűnök előtt, annál édesebb ez a föld. Történel
me van, mely ha gyakran szerencsétlen volt is, de hősi volt és önzetlensé
gében költők tollára méltó. Irodalma van, mely nyelvi társtalanságában a
mesék pazar színeiben lüktet. Halottai vannak, akiknek neve nem
»számadat«, hanem csillagok a föld alatti égen. Élő népe van, mely
munkával és az erkölcsi érzék örökségével keresi a boldogulás útját; és
álmai vannak, amelyek nem a »zsiványoké«, mint ahogy versedben írod,
hanem a jövendőé." Tamási igazságát pár esztendő múltán a Bem-szobornál
és a Kossuth-téren gyülekező sok tízezer ember, majd egy feltámadt nemzet
erősítette meg. Ez a nemzet néhány rövid nap során ország-világ előtt tett
bizonyságot arról, hogy igenis akarja a jövőt és a megmaradást.
Ahogy a nyugati magyar irodalom akkor — 1954 tavaszán — Márai
szavaival, váratlanul megjelent Magyarországon, az akár jelképes is lehet.
Egy közösségi és egyéni tragédiából született hatalmas költemény és egy
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történelmi katarzist kereső írói vallomás kezdett párbeszédet és küzdött meg
egymással. Mindkettőnek — történelmi értelemben — igaza volt, hiszen a
vesztes háború, az újólagos földarabolás miatt kivérzett ország, melyet tör
ténelmében tapasztalt egyik legsötétebb önkényuralom kötött gúzsba és foj
togatott, okkal érezhette úgy, hogy költőinek véres látomása: a „nemzetha
lál" immár valóra válik. De mint annyiszor, most sem fogadta el ezt a ret
tenetes ítéletet, és egy szinte irracionális reménység bűvöletében fellázadni
készült ellene. Márai verse és Tamási vallomása: egy újságoldal tükrében
kicsit a magyar történelem, amely mindig nyomban a vereségek és össze
omlások után lobbantja fel az újrakezdések hitét és erejét.
Márai verse és Tamási vallomása ürügyén mondom ezt, annak tudatá
ban, hogy a szereposztás kettejük között írói alkatukból — Márai nemes
pesszimizmusából és Tamási örök optimizmusából — következett. A nyuga
ti magyar irodalom, legalábbis abban a formájában, ahogy az anyaország
először találkozott vele, egy mindennél végzetesebb nemzeti trgédiáról be
szélt: jelképes születési bizonyítványa egy megrendítő költői rekviem volt,
ahogy nemzeti irodalmunk emlékezetes születési bizonyítványa is egy halot
ti beszéd. Irodalmunk mindazonáltal ellene mondott e sötétben lobogó törté
nelmi okmánynak, minthogy a saját puszta létével az ellenállás, a megmara
dás és az újrakezdés mellett érvelt és bizonyított. Ennyiben ugyanazt a kül
detést vállalta magára, mint a török hódítás korának végvári költészete, a
császári elnyomás alatt sínylődő ország bujdosó énekesei, a levert szabad
ságharc tanulságokat kereső, a jövőt fürkésző emigránsai. Egy irodalom,
amely a száműzetésben is képes zöld ágakat hajtani, nem lehet elveszett, és
ha Márai Halotti beszédében egy iszonyatos Kasszandra-jóslat öltött is tes
tet, az emigrációs irodalom egészében és folyamatosságában inkább a baljós
látomások ellen küzdő erő: nem egy alkalommal a levert és cserbenhagyott
magyarság végső életereje.
Egy nemzeti kultúra — egy nemzet szellemi élete — mindig a munka
megosztásra épül, és egy olyan nemzet esetében, amely nem követheti min
dig a saját céljait és ösztöneit, nem érvényesítheti kötetlenül a maga törté
nelmi egyéniségét, a mindenkori emigrációnak éppen ebben a nemzeti mun
kamegosztásban vannak nélkülözhetetlen feladatai. Ezek a feladatok jelölték
meg a nyugati magyar szellemi élet hivatását és felelősségét is, minthogy
olyan igazságokat, eszményeket és történelmi érdekeket kellett képviselnie
és szolgálnia, amilyeneket az anyaországban nem lehetett, vagy csak töredé
kesen lehetett. A szerencsésebb történelmi sorsot ért nyugati országok értel
misége azért lehetett termékeny és erős, mert igen hosszú időn: évszázado
kon keresztül folyamatosan és következetesen végezhette munkáját. A szel
lemi értékek egymásra épültek és egymást egészítették ki, amit a tegnapelőtt
értelmisége eltervezett, azt a tegnapi megvalósította és a máé kijavította,
hozzáigazította a jelen követelményeihez. A magyar — és általában a kö
zép- és kelet-európai — értelmiségnek nem adatott meg ez az esély. Értei-
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miségi nemzedékek gyülekeztek, országátalakító tervek készültek, aztán
fordult egyet a történelem, és az erőszak egyformán szétszórta a nagyralátó
elképzeléseket és a tervező nemzedékeket.
Ha visszatekintünk az elmúlt fél évszázadra, sajnos, meg kell állapíta
nunk, hogy a politikai erőszak három ízben is leváltotta és szétszórta a ma
gyar értelmiség fellépő nemzedékeit; 1938—39-ben, 1948—49-ben és
1956—57-ben, és ezzel nemcsak a szükséges társadalmi modernizációt gá
tolta meg, s a társadalmat kényszerítette be vagy vissza egy totalitárius
rendszer keretei közé, hanem ennek az értelmiségnek egy részét emigráció
ba is üldözte. Innen eredtek a nyugati magyar szellemi élet és ezen belül az
irodalom feladatai: a távolban és a szétszóródásban kellett a szellemi folyto
nosságot képviselnie. Ami persze a legkevésbé sem jelenti azt, hogy ez a
szellemi folytonosság Magyarországon nem volt jelen — hiszen például a
Rákosi-korszak legsötétebb éveiben is idehaza dolgoztak Illyés Gyula, Né
meth László, Bibó István, Tamási Áron, Weöres Sándor, Pilinszky János és
mások —, inkább csak arról van szó, hogy ez a folytonosság töredékes ma
radt, s nem érvényesülhetett a nyilvánosság előtt.
A nyugati magyar szellemi élet iránt érdeklődő hazai közvélemény —
éppen az előbb mondottak következtében — az emigrációs tudományos és
politikai irodalmat részesítette a legnagyobb figyelemben. Akkor is, midőn
ennek az irodalomnak az eredményeihez jutott hozzá a legnehezebben.
Hosszú évtizedeken keresztül, nagyjából a hetvenes évek végéig, szinte
semmilyen nyugati magyar könyv sem jutott el hivatalos úton az érdeklő
dőkhöz, s bizony hiányosak az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményei
is. Ám ezt követően is egy verseskönyv vagy elbeszéléskötet könnyebben
került a magyarországi olvasó kezébe, mint egy történelmi munka, vagy ép
pen egy politikai kérdéseket taglaló tanulmány. A hosszú évtizedeken ke
resztül nemzeti kultúránk természetes cserefolyamatát akadályozó kulturális
vasfüggöny leginkább a szellemi tevékenységnek ezt a területét zárta el a
hazai közvéleménytől, s igen hosszú időn keresztül szigorú megtorlásnak
volt kitéve az, legyen bár tudományos kutató, aki ilyen jellegű könyveket a
határon áthozott vagy birtokolt.
Az emigrációs tudományos és politikai irodalom évtizedeken keresztül
a cenzurális diktatúra áldozata volt. Kétségtelen, hogy a nyugati világban
megjelenő magyar történelmi munkák és politikai tanulmányok egészeri
másként ítélték meg a magyar múlt és jelen eseményeit, mint a hivatalos
magyarországi szakirodalom és publicisztika. Nem hinném, hogy ez a kö
rülmény különösebb magyarázatra szorul.
Az emigrációs tudományosság és publicisztika két olyan területét sze
retném pontosabban megjelölni, amelyek iránt különösebb hazai érdeklődés
és várakozás volt tapasztalható. Mindkét terület hosszú időn keresztül az
igazi nyilvánosság elől elzárt körzetnek számított, tudományos vagy publi
cisztikai megvilágításuk éppen ezért jól példázza azt, amit a nyugati magyar
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szellemi élet különleges lehetőségének és felelősségének nevezhetünk. Egy
részt a közelmúlt magyar történelmének: Magyarország második világhábo
rús szerepének és tevékenységének, az úgynevezett „koalíciós" korszaknak,
a Rákosi-diktatúrának, az 1956-os forradalomnak, illetve a forradalom utótörténetének, másrészt a Kárpát-medencében élő magyar kisebbségek törté
netének és jelen helyzetének feltárására és vizsgálatára gondolok.
Közismert dolog, hogy ezeknek a kérdéseknek a valóban tudományos
kutatása és hiteles értelmezése igen hosszú időn keresztül politikai tabut je
lentett, és csupán a hivatalos nézetek képviselői és propagandistái fejthették
ki e tekintetben nézeteiket. Holott történelmünk és nemzeti létünk e rendkí
vül súlyos tapasztalatait csak az őszinte szó, a hiteles véleményalkotás értel
mezhette volna, és a nemzeti tudatot zavaró frusztrációkat is csak akkor le
hetett volna enyhíteni, ha a nemzet valóban megismeri történelmének ezeket
az elhallgatott eseményeit, és „kibeszélheti" magából a felhalmozott közös
ségi traumákat.
A hazai közvélemény következésképp rendkívüli mértékben érdeklő
dött azok iránt a művek iránt, amelyek a közelmúlt történetének, illetve a
nemzeti létnek ezekre a fájó kérdéseire kerestek feleletet. Hadd mondjak
példákat is; olyan könyvekre gondolok — hogy a tárgyi kronológia rendjé
ben idézzem fel őket —, mint Gosztonyi Péternek a második világháború
történetével foglalkozó művei, Kovács Imre Magyarország megszállása cí
mű emlékirata, Szabó Zoltán Korszakváltás című tanulmánya, Faludy
György Pokolbéli víg napjaim és Szász Béla Minden kényszer nélkül című
visszatekintései, Nyeste Zoltán és Sztáray Zoltán recski beszámolói, Mindszenty József Emlékiratai, Aczél Tamás és Méray Tibor Tisztító vihara, a
Borbándi Gyula és Molnár József szerkesztésében megjelent Tanulmányok a
magyar forradalomról című gyűjtemény, Király Béla, Gosztonyi Péter és
Bili Lomax könyvei a forradalom történetéről, Méray Tibor Nagy Imre éle
te és halála című könyve, a forradalom harmincadik évfordulóján közre
adott Harminc év: 1956—1986 című tanulmánykötet, Gombos Gyula Húsz
év után és Borbándi Gyula A magyar emigráció életrajza című munkája,
illetve az erdélyi magyarság helyzetének tekintetében Illyés Elemér magyar,
német és angol nyelvű könyvei, mindezeken túl az Új Látóhatár, az Irodal
mi Újság, a Magyar Füzetek, a Szivárvány és a Katolikus Szemle számos
közleménye, a Mikes Kelemen Kör tanulmányi napjai nyomán szerkesztett
gyűjtemények, az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem és a SMIKK
különféle kiadványai, például a négykötetes Bibó István-gyűjtemény vagy a
Magyar mérleg három kötete. A felsorolás hosszasan lenne folytatható.
A kulturális vasfüggöny természetesen a nyugati magyar szépirodalom
igen nagy és talán legértékesebb részét is elzárta a hazai olvasók elől.
Mindez a hazai irodalmi kultúra fájdalmas csonkaságát eredményezte,
minthogy az emigrációs irodalom már eleve addig nem ismert területtel
egészítette ki azt a szellemi országot, amelyet magyar irodalomnak neve-
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zünk. A nyugaton letelepedett magyar író, miként ez általánosan ismert,
kettős helyzetben él és dolgozik; tapasztalatait az idegen nyelvű közegben
szerzi, írói személyisége a befogadó társadalom kultúrájának hatására ala
kul, e tapasztalatokról és kulturális hatásokról azonban magyar íróként ad
számot. Cs. Szabó László 1960-ban találó szavakkal állapította meg: „a ma
gyar író a nyugati valóságban, annak kritikus lemérése közben, ábrándok és
torzulások nélkül, hazafelé tekintve, megteremti a maga világát." Ezt a
gondolatot Kibédi Varga Áron 1975-ben a következőkkel egészítette ki:
„Lehet, hogy ez történelmileg egyedülálló jelenség: felszívni mindent, amit
a környezet nyújt, olyasmit is, amit otthon a nézőpont, a politika, a közer
kölcs vagy a közvélemény miatt az író sohasem szívhatott volna fel — és
mindent továbbadni, de nem a környezet nyelvén. Elméletileg egy olyan
közvetítésnek, világirodalmi ozmózisnak lehetnénk tanúi, amire példa még
nem volt." A nyugati világban élő magyar irodalomnak ezért részben más
utakon kellett járnia, mint az idehaza vagy a szomszédos országokban kifej
lődött magyar irodalmi kultúrának. Erősebben hatottak rá a nyugat-európai,
illetve az amerikai irodalom jelenkori törekvései, sőt alkotói kísérletei.
Helyzete ebben a tekintetben szerencsésnek volt mondható: közvetlenül ve
hette birtokába a nyugati világ kortárs szellemi értékeit, gondolati eredmé
nyeit, költészetének és elbeszélő prózájának szemléleti vagy technikai vív
mányait. Szoros kapcsolatban állott a befogadó társadalom kultúrájával, fel
adatának tekintette, hogy mindazt elsajátítsa, amit az angol, amerikai, fran
cia vagy német irodalomban talált, s ilyen módon is bővítse, gazdagítsa a
magyar irodalom már meglévő poétikai és kifejezési lehetőségeit. A nyugati
világban élő magyar írók közelebbi kapcsolatba kerültek a kortárs nyugati
irodalmaknak mindazokkal az áramlataival — a szürrealizmustól a lingvisz
tikai kísérletekig és az időfelbontásos reflektív prózától az „új regény"
szemléletalakító experimentalizmusáig —, amelyeket a hazai magyar költé
szet és elbeszélő irodalom korábban csak részlegesen vagy töredékesen in
tegrálhatott. Egymás után és egyszerre választottak olyan mestereket mint
T. S. Eliot, James Joyce, Ezra Pound, e. e. Cummings, Allan Ginsberg,
René Char, Francis Ponge, Michel Deguy, Denis Roche, Jacques Roubaud,
Alain Robbe-Grillet, Michel Bútor és Claude Simon. Gyors egymásutánban
kerültek az angol ezoterikusok, a francia szürrealisták, az amerikai beat-iro
dalom, a francia „nouveau román", majd a különféle szemiotikai, lettrista
és konkrét költői irányzatok hatása alá. E szemléleti és nyelvi hódítások
nyomán kétségtelenül új tartományokkal gazdagodik az a szellemi térkép,
amelyet a jelen magyar költészete és prózairodalma rajzol elénk.
A nyugati világban élő magyar irodalomnak, legalábbis innen a Kár
pát-medencéből nézve, mindazonáltal több arca volt. Mondhatnám így is,
persze túlzással, annyiféle arca, ahányan rátekintenek, minthogy minden
hazai szemlélője, barátja és bírálója valamilyen eleve készen lévő irodalom
értelmezés vagy éppen irodalompolitikai elképzelés birtokában figyelte en-
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nek az irodalomnak a mozgalmait, intézményeit és eredményeit. A nyugati
magyar irodalmat nem volt könnyű áttekinteni, és ez a helyzet a szokásos
nál is erősebben engedte érvényesülni a minden recepciós folyamatot alap
vetően meghatározó szelektivitást.
Voltak, akik a nyugati magyar szellemi életben az elmúlt négy évtized
ben félresöpört kulturális értékek fenntartóját találták meg, azt az intéz
ményt, amely gondozásába vette, mondjuk, Szabó Dezső, Jászi Oszkár
vagy Hamvas Béla örökségét, és kétségtelen, hogy a nyugati magyar kultu
rális intézmények ezt a feladatot, alkalmanként magas színvonalon, el is vé
gezték. Mások az irodalmi avantgárd itthon hosszú időn keresztül nagyon
szűk korlátok között érvényesülő igényének képviseletét várták el, s való
ban, például a párizsi Magyar Műhely e várakozásnak teljes mértékben
megfelelt. És voltak olyanok, alighanem az emigrációra figyelők többsége,
akik egyszerűen a sztálinista diktatúra által felszámolt szellemi és politikai
értékek megőrzését, mondhatnám így is: történelmi átmentését kívánták
meg az emigrációtól.
Az emigráció szellemi tevékenysége igen széles körben, egymással tu
lajdonképpen összeegyeztethetetlen eszmei-ideológiai pozíciók következté
ben vált hazai hivatkozási alappá. A hagyományosan konzervatív és a meré
szen modern értékrend hívei, a minden politikai elkötelezettséget elutasító
irodalmiság és a radikálisan ellenzéki politika képviselői egyformán a nyu
gati magyar szellemi életben kerestek és találtak igazolást vagy érveket.
Mindez az emigrációs kultúra rendkívüli tagoltságát és változatosságát is ta
núsítja, azt, hogy a nyugati magyar irodalmi kultúrában a legkülönbözőbb
áramlatok és irányzatok kaptak szerepet. Az emigráció szellemi életében
huszadik századi történelmünk szinte valamennyi ideológiai és politikai
irányzata jelen volt a jobboldali fajvédőktől kezdve a nemzeti konzervatívo
kon, a liberális demokratákon, a népi mozgalom hívein és a szociáldemok
ratákon keresztül egészen a „negyedik internacionálés" trockistákig. Irodal
mi téren pedig a néhai „középosztály" művészi ízlésének megfelelő hagyo
mányos belletrisztikától a „nyugatos" tradíciókon és az Újhold „elvont tár
gy iasságán" át az avantgárd és a posztmodern irányzatokig. Más szóval az
emigráció szellemi életében a teljes kulturális szabadság érvényesült. Nem
volt pártirányítás, nem volt „támogatott", „tiltott" és „tűrt" irodalom, nem
voltak úgynevezett „orientáló" fogalmak, miként korábban idehaza a „pár
tosság", a „realizmus" és a „népiesség". Természetesen ott is voltak politi
kai elvárások, és működtek orientáló ideológiák vagy ízlésrendszerek, csak
éppen a mozgalmi csoportosulások és részintézmények keretei között.
Az emigráció szellemi élete következésképp a nemzeti kultúrának azt a
tagolt irányzati és intézményi rendszerét mutatta, amely minden szabadon
fejlődő nemzeti kultúra sajátja. Ennyiben az emigrációs kultúra „kvázi"
nemzeti kultúraként működött, anélkül persze, hogy birtokában lett volna a
nemzeti kultúrák több igen fontos kritériumának: nem anyanyelvi és nemze-

1140
ti közegben, hanem a szétszóródásban tevékenykedett, nem támaszkodhatott
a nemzet önfenntartásának történelmileg kialakult intézményeire, működését
ezért a személyes áldozatvállalásra kellett alapoznia, és nélkülözte a közös
ségi megbízatásnak, a szellemi-politikai mandátumnak azt az ösztönző ere
jét, amelyet a valóságos nemzeti irodalom számára az elvárási horizontokat
meghatározó közönség jelent.
A világnézeti és politikai szabadság előnye egyfelől, a nemzeti keretek
hiánya másfelől: ez a sajátos ellentmondás szabta meg az emigrációs irodal
mi kultúra helyzetét. Ebben a helyzetben születtek nagy szellemi teljesítmé
nyek, ezeket kellene integrálnunk és elhelyeznünk kulturális értékeink és
hagyományaink között. Ugyanakkor bőven találhatunk nagypipájú, kevés
dohányú vállalkozásokat is. A bibliográfusok becslése szerint az emigráció
ban 1945 és 1970 között közel ezer újság és folyóirat, 1945 és 1974 között
pedig több mint kétezernyolcszáz könyv látott napvilágot. Azóta ezek a szá
mok nagy mértékben növekedtek. A megjelent lapok és könyvek tetemes
része természetesen inkább művelődéstörténeti és irodalomszociológiai ada
lék, mintsem esztétikai, tudományos vagy politikai értékeket létrehozó al
kotás.
A nyugati magyar irodalom az elmúlt évtizedben vált ismertebbé a ha
zai olvasók körében. A befogadásában bekövetkezett fordulatban kétségtele
nül szerepe van az országos politika radikális átalakulásának, annak, hogy a
rendszerváltozás következtében megszűntek azok a politikai jellegű elfo
gultságok, amelyek az emigrációs irodalom hazai recepcióját hosszú évtize
deken keresztül lehetetlenné tették. Ma már általánosan elfogadott az a
nézet, amely szerint a nyugati magyar irodalom alkotásainak természetes
helye a hazai irodalmi kultúrában van, és a befogadásnak ez a készsége
nemcsak a szépirodalomra, hanem a történelmi és politikai irodalomra is
vonatkozik. Számos nyugati magyar író találta meg természetes helyét a
hazai szellemi életben: Cs. Szabó László és Márai Sándor mellett, akik
műveiket tekintve most már végleg hazatértek, Határ Győző, Faludy
György, Domahidy András, Gombos Gyula, Tűz Tamás, Thinsz Géza és
Ferdinandy György is újra otthonra talált a hazai irodalmi életben.
Reményeink szerint meg fog szűnni, illetve már meg is szűnt a nyugati
magyar irodalom különleges: „emigrációs" státusa. Az elmenekült és
elüldözött írók helyzetét a bécsi, párizsi, londoni vagy New York-i magyar
író helyzete váltja fel, vagyis nemzeti irodalmunk látható, érzékelhető
egysége legalább ebben a vonatkozásban helyreáll.
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ROHONYI ZOLTÁN (Pécs)

Döbrentei Gábor: stúdium és szerepartikuláció
„A kinek meleg érzése, szalad-repdesésű teremtő
fantáziája van, csak az érezheti a nyelvnek az
érzés lebegéséhez szabattatni szükséges változta
tásait. "
(Döbrentei Kazinczynak 1815. szeptember 9-én)
„Egy egy író nem decidál, a Nemzet felveszi a
szavakat, folyamatba jönnek, vagy abba hagyja,
akármit szólljon is egy mellettek vagy ellenek."
(Döbrentei Kazinczynak, 1815. október 2.)

1767-ben, nevezetes Fragmenteiben jegyzi meg Herder — s az adott
körülmények között e polémikus ízű megszólalása jótékonyan inspirálhatta
volna irodalmunk nyelvújításkori szereplőit —, hogy a zseniális szellem mi
benlétének mégoly elmélyült és gyakori taglalása nem fogja az e szellemből
kihajnalló művek számát gyarapítani. . . Lényeges az, mondja: fel kell
ismerni és munkára kell serkenteni az alkotókat! Ha ehhez hozzáolvassuk
utánzás- és szabályellenes kitételeit, egyszeriben a Kazinczy-kör legfonto
sabb elméleti és gyakorlati problémáinak közegébe lépünk (külön kérdés
persze a herderi értelemben felfogott zsenik felismerhetősége a kor poétikai
tudatának a lehetőség-szintjén, hadd mondjuk, elvárás horizontján!), hiszen
az a nemzedék, amely 1807—8 táján kapcsolódik be a Széphalom-irányította irodalmi életbe, éppen lázas identitáskeresésében és az individuális és
nemzeti eredetiség iránti igényében kényszerül szembenézni az európai (an
gol—német) esztétikai irodalom által elmélyülten vizsgált zsenialitás-kérdés
sel. Történik ez ráadásul oly kontextusban, amelyre a Kazinczy által meg
hirdetett elvek és normák, minták és példák követésének a mester — aki
mintegy egyenlő az akkori „irodalmi nyilvánossággal"! — általi igénylése s
az új (részben kifejezetten nemzedéki) tapasztalatok és elméleti általánosítá
suk összeütközése lesz a jellemző. Olyan szerepkeresésről és -teremtésről
van szó, amelynek az indulási jellemzői közösek — egyfajta diszkontinuitás
a Kazinczy-nemzedék történeti-irodalmi tapasztalataihoz viszonyítva; meg
alapozó stúdiumok és választott eszmények, s az eszményül választottak el
térő horizontról való interpretációjában megmutatkozó potenciális másság;
lelkialkatbeli közös jegyek, de a széphalmi inspiráció és feladatkijelölés
hosszú ideig kételymentes befogadása és megvalósítási kísérlete is. Éppen
ez utóbbi tényező miatt szokás csak amúgy kazinczyánusnak nevezni a fiatal
Kölcseyt, Szemere Pált, Döbrentei Gábort — az 1810-es években éppen tá-

1142
bort-robbantó és zászlóbontó fellépésükkel szerepet váltó-alakító, kiváló ta
nítványokat, a neoklasszikus irodalomszemlélet e már-már romantikába hajlítóit —, akiknek a mondott alakzaton belüli egyéni szemlélet alakulását a
lehető teljesség jegyében elemezte a legutóbb Csetri Lajos kitűnő monográ
fiája (Egység vagy különbözőség? Akadémiai, Bp., 1990), miközben Fenyő
István több művében is közelítő középfogalmakkal tárgyalta alakzataikat.
A magyar irodalmi nyelvújítás kora nyelv- és irodalomszemléletének e
mélyen tagolt, a nézetek forrásait, ki- és átalakulását, egymásnak feszülését
és új alakzatokba rendeződését (korhű szóval: levését) feltáró, szigorúan
történeti szemléletű interpretációja (s ezt kifejezetten egy Jaußon iskolázott
szemlélet tudná ko-interpretálni!) nemcsak a neoklasszikus rendszer alkotó
elemeit és működését tette áttetszővé, de — végre — kimerítően tisztázta a
Szauder Józseftől bevezetett „a romantikába hajló neoklasszicizmus" fogal
mát is. Ama bizonyos mássága ez a Kazinczy-kör fiataljainak, amelyből
Kölcsey a nemzeti romantika megalapozójává válhat, Szemere és Döbrentei
pedig (hogy a Csetri-monográfia más, érintett szerzőit itt ne említsük) egy
máshoz közel álló s a Kazinczyétól eltérő, de Kölcseyvel is vitázó, reá nem
jelentéktelen hatást is gyakorló nézetrendszer megfogalmazóiként világíttat
nak meg. Ehhez a mássághoz, ennek a kialakulásához és szerepvállalásban
való érvényesítésének gyakorlatához, a szerepartikulációhoz igyekeznénk új
szempontokat felvonultatni az uralkodó kulturális kód mögé rejtőző egyéni
kulturális magatartás elemeinek leírásával Döbrentei Gábor esetében, utalá
sokkal Szemere Pálra is, aki a rejtőzködés talán még bonyolultabb esete, hi
szen legközelebbi barátja és fegyvertársa, Kölcsey felé is gyakorolja Tudó
sítása elhallgatásával. . .
Ami nemzedéki, sőt csoportjegyek jelenlétére utal — hogy önjellemző
vallomásaikra utaljunk először —, az a Kazinczy-levelezésben megszokott
„ölelkezésen" (ahogy Berzsenyi rosszallóan nevezi) túlmutató hevességű ki
tárulkozás, a sérülékeny, elborulás és felderülés ellentétei között vívódó,
már-már sebzett lelkület szinte beteges ecsetelése, s az erre kialakított cso
portnyelv azonos terminusai (gyermekség, remegés, „zúduló szív" stb.),
alkat és a költői ihlet sóvárgó keresésének összefüggése, majd megteoretizálási hajlama. A komor és hallgatag Katona, a nagy magányos és rejtőzködő-önmitizáló Berzsenyi felől nézve bizonyosan elkülönítő jegy ez, ám
egybe is mosó hozzájuk viszonyítva: kiválnak így, hogy egymásra
találjanak. . . Tudjuk, a „keveseknek szólás" arisztokratikus ízű, de irodalomszociológiailag hiteles igényét/állapotát kompenzálják ezzel, de jelzi azt
is, hogy önmaguk számára kijelölt szereptartalmaikkal, s az azokat tárgyia
sítani segítő „közvetítőkkel", alkotó barátokkal mennyire azonosulnak.
Ossziáni borongásaik összefüggenek másfelől nemzedékük diszkontinuus
jellegével is: forradalom utáni korban, a visszahatás szenvedő alanyaiként
viszonyulnak az előző nemzedékek eszményeihez, felülvizsgálják a
történelmi haladás lehetőségeit (Kölcsey), s úgy építik ki neoklasszikus

1143
rendszerüket, hogy alig kell megküzdeniük érte, hiszen éppen nemzedéki
pozíciójuk okán csak közvetett viszonyban állanak az irodalmi fellendülés
hőskorával s annak eszményeivel. A kulturális „fejlődésnek" eleve
magasabb szintjéről indulnak, elméleti készültségük potenciálisan polémi
kusságra hangolt a sokszínűség révén, ez rejlik (látszólag) orientációváltá
suk mögött is. Ha végiggondoljuk, hogy Kölcsey 18—20 évesen a görög
filozófiát Kant bölcseleti álláspontjával egységesen igyekszik szemlélni,
hogy Szemere húsz éves korában Schedius Lajostól valószínűleg
posztkantiánus ízű esztétikát hallgat, vagy hogy ugyanilyen idősen
Döbrentei Grohmann kantiánus tanaival ellensúlyozza iskolás tudását s K.
H. L. Pölitz esztétikai szemináriumain falja a könyveket (és Dantéra nyílik
érdeklődő szeme!) —, valóban másként kell olvasnunk a Kazinczy vonzás
irányításkörében írottakat. . . Mintha stúdiumaik és a kulturális
körülmények metszéspontján egy szer csak mozgósítanák a mesterrel leg
többször azonos olvasmányaik eltérő olvasatait, vagyis a homogénnak lát
szó kazinczyánus eszmerendszer és gyakorlat a részrendszerek szintjén
megbomlik! A többi már kulturális magatartás kérdése: a másságnak s az
innovációnak a mértékétől és igényétől függő az elhatárolódás, a manifesztálása viszont az adott magyar kulturális helyzet eltérő megítélésében gyö
kerezik. Amit azonban immár a herderi objektív nemzeti szellem eszméjé
nek s az organikus műalkotásfelfogásnak a birtokbavétele alapoz meg, hogy
a kazinczyánus, a humanista mediációs rendszerben gyökerező koncepció
egyneműsítő tendenciáival, a nyelvújítás szubjektív önkényben fogant erő
szakosságával fordítsák szembe.
Egy évtizedes szellemi folyamatnak, az egyes szereplőknél nyilvánva
lóan sajátos szerveződésű alakzatoknak a 10-es évek közepére kikristályoso
dó közös/analóg összetevői alapján állítható ez, s hogy Döbrentei határozot
tan helyet követelhet magának az irodalmi mozgás erjesztői/orientálói kö
zött, még úgy is, hogy elfogadjuk Kölcsey fontos inspirálójaként, azt legin
kább Csetri Lajos tanulmányai (hadd említsük meg monográfiája egyik
előzményét, 1981-ben — az Irodalomtörténetben — publikált Kazinczy és
Döbrentei című írását) nyomatékosították. Másfelől talán meg lehet kockáz
tatni egy hipotézist a majdani szerkesztő irodalomfelfogásának elemi struk
turálódására vonatkozóan: a — sajnos! — nem túl sok adat arról tanúsko
dik, hogy wittenbergi és lipcsei stúdiumai már előkészítették a majdani sze
repvállalást, s a Kazinczyétól eltérő értékhangsúlyok és minták jelenléte
szemléletében, maga a nem manifesztált, csak sejtetett másság látensen jel
lemzi, legalábbis preorientálja kulturális magatartását. Folyóiratának, az
Erdélyi Múzeumnak már az első füzete ugyanis annyira kész koncepcióval
mutatkozik be alkotó és műve, alkotó és nyelv, kulturális környezet és al
kotó, s a magyar irodalom szükségszerű orientációja vonatkozásában, hogy
bizonyos: igen tudatos — s levelezéséből, 1814 előtti megnyilatkozásaiból
csak részlegesen körvonalazható — előkészület „vezette fel" az annyira várt
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időszaki kiadványt. Az már Szauder József (1961) óta ismert, Csetri Lajos
monográfiája pedig elmélyült és távlatos elemzésben mutatja be, miszerint
A magyar literatúrai illető jegyzések alapja az 1813 végi, Kölcseyvel folyta
tott levelezés (hátterében igen jelentős esztétikai irodalom feldolgozásával,
másutt kifejtendő hipotézisünk szerint erős Wieland-hatással!), s hogy en
nek során Döbrenteié az érdem: „válasza talán a legjobb tömörítése annak a
zsenielméleten alapuló modern klasszicista korrekciós művészi teremtő eljá
rásnak, mely Berzsenyi és Kölcsey java művészetét hozta létre". (Egység
vagy különbözőség? 234) Éppen egy levélbeni eszmefuttatás a legjobb tö
mörítése a bonyolult problémának: nem arról árulkodik ez, hogy a készülő
dés kiérlelt koncepciót „szállít" a szerepartikuláló, homlokzat-szerkesztő
gesztusoknak? Hasonlóan ahhoz, hogy már évekkel korábban megfogalma
zódik a kritikával kapcsolatos álláspontja, amely majd szerkesztői gyakorla
tát s az 1817-ben publikált, a kritikát tárgyazó írását jellemzi. . .
Irodalmi-esztétikai tudásának alapelemeit a jó hírnevű soproni evangé
likus líceumban, a Berzsenyit is kibocsátó neohumanista szellemű intéz
ményben szerezte, s ez indulásnak bizonyos előnyt jelentett — Komis
Gyula írja, részben Kazinczynak egy 1793-as, Kis Jánoshoz szóló levelére
is alapozva: „A nagyobb evangélikus iskolák diákjait általában élénkebb
szellemi mozgékonyság, finomabb esztétikai fogékonyság, szélesebb irodal
mi műveltség, nagyobb urbanitas jellemzi, mint az átlagos református tanu
lókat". (A magyar művelődés eszményei, I, 359) A líceum ugyan ezekben
az években (1801—1806) már nem büszkélkedik oly kitűnőségekkel, mint
az innen egyetemi katedrára távozó Schwartner Márton idején (az 1780-as
évek második felében), mégis a Kralovánszky Endre rektorságának éveihez
fűződik (1803—1809) egy fontos tantervi reform, a líceumi tantárgyak szá
mának — ésszerű összevonásokkal — 48-ról 18-ra való csökkentése, me
lyek közül kiemelnénk az „észtant, neveléstant, szépészetet, természeti
theológiát, metaphisicát, erkölcstant, államtant, észjogot, egyháztörténel
met, latin irodalmat és styl gyakorlatokat" (1. A Soproni Líceum. Szerk.
Győrffy S. és Hunyadi Z. Bp., 1986), a leendő teológusok számára előírt
görög nyelvet, az Újszövetség magyarázatát és a héber nyelvet. S élénk volt
a líceum magyar és német irodalmi élete: a már korábbról létező, szárny
próbálgatásokat segítő, könyvtárat fenntartó Magyar Társaság mellett éppen
1803-ban alakult meg a Német Társaság is. Döbrentei az előbbiben vezető
szerepet játszott, Kazinczynál való bemutatkozása is a Társaság nyomtatás
ban megjelent írásaival történik 1804-ben; literátori hajlamáról és önigényéről tanúskodik az udvarlás és bemutatkozás módja: vezércsillagnak tekinti a
széphalmi mestert, mióta Orpheusában Metastasióból a „nyögdécsellő szellőcskét" s a Hamlet előtti ajánlást olvasta! Azonnali ráhangolódás a kazinczyánus stíluseszményre a Kis János-i urbanitas szellemében és Shakes
peare, igaz, egyelőre az ajánlás okán való fölfedezése — nagyon jellemző a
még licista fiatalra, aki azonban már időmértékes köszöntők és dalok szer-
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zője, s mint ilyennek, bemutatkozás után, kijár a tanács, amelyet 1806 ja
nuárjában újabb hat, allegorizáló-klasszicizáló költemény követ, a bejelen
téssel együtt: Wittenbergbe készül.
Április közepén Prága és Bécs érintésével (Báróczi Sándor és Batsányi
megismerésének élményével, előbbi portréjával a poggyászában) érkezik
Wittenbergbe, ahonnan az őszi francia hadjárat miatt Lipcsébe megy át, s
1807 májusában készül hazautazni (1807. március 11-i levele szerint). Bá
róczi portréjával az asztalán, Himjyt forgatván olvasmányként, időnként be
számolva Kazinczynak arról is, hogy nincs kivel magyarul beszélnie — egy
évet tölt tehát a peregrinációban nyilvánvalóan nemcsak azért, „hogy Lu
thernek nyáját legelje" (mint Kazinczy írta Szentmiklóssy Alajosnak abban
a levélben, amely egyébként a legszebb emberi tulajdonságokat ismeri el
Döbrentei jellemében — 1816. október 25. —, s ezzel a kritizálás és a
nyelvújítás körüli vitájukat a maga szempontjából, az erdélyi utazás után,
pozitívan zárja). Kijut neki ezzel az évvel egy olyan többlet, amellyel Köl
csey vagy Szemere az önképzést, illetve a Schedius-féle előadásokat állít
hatja szembe — a módszeres, tagolt, didaktikailag kidolgozott, valószínűleg
számon is kért, tananyagszerű stúdium egy olyan közegben, amely nem ke
rülhette el a weimari klasszika, de a korai romantika kisugárzását sem, az
esztétikában és poétikában ugyanis az a Pölitz irányította, akinek erős sti
lisztikáját Kazinczy is nagyra becsülte. Szemere 1809-ben a két évvel ko
rábban megjelent Aesthetik für gebildete Leser 1—2. Leipzig, 1807-re hi
vatkozik mint nála „fellelhető" fontos, orientáló szakkönyvre — egyébként
W. Franz Krug, Fr. Bouterwek, Eberhard (1803), Sauer Untersuchungen
über den Antheil der Einbildungskraft an den Werken der Dicht und Rede
kunst. Ein Beitrag zur Phil, der Aesth. 1803-ja mellett, de már Fr. Schlegelre is utalva. Nos, Döbrentei egyik levele egyszerre vall költői ihletettségről (Kölcseyt s egyúttal a neki adott válasz kontextusát állítva izgalmas
értelmezési pozícióba az irodalomtörténész számára!) — „Gyúlok én gyak
ran, oldódni kell kebelemnek s félre pendül a húr, és reszketek és sírok va
lami szép, valamely magas után s nem tudom mi az" (KazLev, IV, 159) —
s a stúdiumról: „Járom Pölitz aesthetikai leczkéjit, s minden szombaton este
nála vagyok azon társalkodási körben, mellybe tanítványai közül azok, a
kiknek tetszik, megjelennek" (uo. 160), s „falja" a Pölitz-adta könyveket,
sőt olasz írókkal ismerkedik. . . A tízes évek elején a szonettekkel kapcso
latos Kazinczy-féle okításra joggal vetheti oda — kiépült szerepmagatartása
birtokában —, miszerint nemcsak Boileau-ból tanult, de Pölitz Vorlesungjain is módja volt a szonett természetével és történetével megismerkedni.
Adjuk hozzá, hogy, miközben Szemere Kölcseynek ajánlja, főleg történeti
részei miatt, talán e gyakorlatiasabb jellege okán Döbrentei 1811-ben Perlaky Juditnak hívja föl a figyelmét Pölitz esztétikájára. . .
A saját, költőinek hitt sóvárgásait, tárgyat egyelőre nem lelő hangolt
ságát esztétikával fegyelmezi tehát, s rövidesen merőben új orientációjú
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műfordítói gyakorlatban vezeti le: 1806 decemberében Dante nagy művét
kezdi fordítani, 1808 júniusában, már Erdélyben, Shakespeare Macbethéhe
fúrja bele magát! A szerénykedő s még hosszú ideig — Kazinczy felé leg
alábbis — véleményt-elrejtő leveleket író Döbrentei talán maga sem volt
tisztában azzal, mint ahogy később sem von le Kölcseyhez vagy akár
Szemeréhez (Tudósítás) hasonlítható élű konklúziókat, hogy választott
kijelölt útja keresztezheti az ő otthoni elhelyezkedését intéző Kazinczyét.
Szándékában sem állott ilyesmi, de az eltérő művészi-elméleti vonzalmak —
hiszen Dante és Shakespeare éppenséggel a romantika zseni-szimbólumai,
érték-szimbólummá emelésük (ami rövidesen megtörténik) a Kazinczy
propagálta, Goethében inkarnált neoklasszikus zsenifogalomból legalábbis
egy pluralista értékvilágot alakít ki, az alkotók nyelvi-kulturális közegének
fokozott figyelembe vételére kényszerítve! —, e „vonzások és választások"
tehát elvileg herderi típusú történeti hermeneutika irányába hatnak, s az
individuális géniusz öntörvényűségét sugallják, nyilván önnön közegükben.
A stúdium éve alatt egyébként Döbrenteinek alkalma lehetett J. Chr.
A. Grohmann — 1803-tól afilozófiaprofesszora s a könyvtár vezetője Wit
tenbergben — kantiánus szellemű előadásait hallgatni, talán forgatnia is kel
lett Dem Andenken Kanfs oder die neueren phil. Systeme in ihrer Richtig
keit dargestellt (1804) című művét, később mindenesetre kitűnő viszonyt
alakít ki a kantiánus-fichteánus Sípos Pállal, s az Erdélyi Múzeum filozófiai
értekezéseinek mérsékelt kantianizmusát ő is vallhatta tanulmányainak tanú
sága szerint. Grohmann néhány évvel korábban egyébként a történetfilozó
fia problematikájának is szentelt egy művet, s kívüle az ifj. J. G. Eck lip
csei filozófiai előadásait sem kerülte el. Figyelemre méltó — noha nincs tu
domásunk arról, hogy érdeklődött-e mélyebben a klasszika filológia iránt
—, hogy Gottfried Hermann Görög Társasága 1805-től heti egy ülésben ne
héz helyek interpretációjával segítette a hallgatók humanista képzését, Eck
pedig híres volt irodalomtörténeti- és Horatius-témájú előadásaival is; talán
innen s az otthoni hiány pótlására az a módszeresség, amellyel majd folyó
irata a különböző irodalmak történetére kiterjeszkedik (de persze Sulzer
Nachträge]^ segítségül hívásával, többek között. . .). Indíttatásnak, a mű
ködő szellemi központok életébe való bepillantásnak, s ezzel alapvetésnek
kétségkívül döntő fontosságú volt e rövid peregrináció, úgy véljük ebből
táplálkozott erdélyi szervező lendülete, az a magabiztosság — noha művek
nem támogatták! —, amellyel irodalmi ismeretségeit megköti, ahogyan (Kazinczytól függetlenül) irodalmi szerephelyzetbe hozza magát, bár persze a
mester is támogatja. (Professzoraira vonatkozóan ld. Alig. Deutsche Bio
graphie, V. Leipzig, 1877; Festschrift zur Feier des 500 jährigen Bestehens
der Univ. Leipzig, Leipzig, 1909; K. Marx-Univ. Leipzig, Leipzig, 1961.)
Csetri Lajos utalása, miszerint talán megérintette a francia háborúkban fel
támadt német nemzeti szellem fuvallata is, úgy véljük, helytálló s talán
osszianizmusának tartósságában is kitapintható; a kor mindenképpen a viru-
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lens nacionalizmusoknak kedvez, s nem véletlen, hogy a kenyérmezei dia
dal vagy a Hunyadiak vajdahunyadi vára annyira megihleti. Stúdiumaival
együtt ez az ossziáni borongású patriotizmus, a nemzetre való ráhatás óhaja
s lehetőségének a teátrumban való keresése jelzi előre szerep-propozícióit. . . Utolsó, Kazinczynak címzett lipcsei levele árulkodik a hazakészü
lődő peregrinus esztétikai-irodalmi szintjéről, ama bizonyos potenciális
másságról (1807. március 11.): „Élni tsak akkor fogunk más Nemzeteknél,
ha Magyar teátrumaink eredvén, egy hathatós Genie Anglia Euripidesének
Árnyékát a mi földünkre vonja". (KazLev, IV, 512) Shakespeare-re, lelki
emberi mélységek színház révén való összetett kommunikálására centrált
gondolkodása egyértelműen folyóirata nagy tanulmányait előlegezi, kikris
tályosodott értékrendet és -fogalmakat, a Kazinczyétól érzékelhetően eltérő
szerkezetű irodalmi jövőképet sugallva!
Hazatérve az első hónapok egyelőre a bizonytalanság jegyében telnek,
ám közben megfordult Kis Jánosnál — Schillerről, Goethéről, Corneilleről, Tassóról és Ossziánról folyt a beszéd, írja Kazinczynak, az egykori
göttingeni, a neohumanizmus szellemiségében felnőtt studiózus és „beava
tott" literátor amúgy „tesztelhette" a peregrinációból frissen hazaérkezett
ifjút! —, felkereste Virág Benedeket, Kisfaludy Sándort, közeli viszonyba
került Szemerével (a fentiek értelmében ők ketten igazán közös nyelvet be
szélhettek!), „kezet csaptak", melyik ír jobb tragédiát, megismerte Horváth
Ádámot, s rajongva hallotta Pesten „egy Angyalka leánytól Csokonaynak
Földiekkel játszó. . . énekét. Tsak érezni szeretem én ennek szépségeit —
teszi hozzá —, mint sem szárazon írogatni a benne fellelendő Magyar Ka
raktert". (KazLev, V, 158) A szerepfelvétel folyamata megkezdődött, s
egyáltalán nem véletlen, hogy leveleit Schediushoz kéri küldetni, hiszen
esztétikai stúdiumok és Szemere ismeretsége együttesen vezethették a pesti
professzorhoz.
1807. november 2-án írja első levelét gr. Gyulayné andrásfalvi birto
káról Kazinczynak, szinte ugyanazon időben pedig már bemutatkozik Aran
ka Györgynél, az erdélyi művelődés neves harcosánál, meglátogatja a Tele
ki Tékát, s Ossziánt fordít, kifejezetten stílustanulmányként: „. . .de csak
azért, hogy lelke fennjárasának s nemes fordulásainak titkosságába jobban
belé tekinthessek" (KazLev, V, 333—334) — nyilván saját költői érzékeny
ségének kifejezhetőségét keresve. . . Egyébként anakreoni dalokat is ír (a
vele eléggé fölényesen bánó Kazinczy meg is „fricskázza"), s szorgalmasan
teljesíti a futármissziót a mester és az egykori szerelmes és családja/leánya
között. A Kazinczy-levelek egyszerre figyelmeztetnek az ízlés fontosságára,
originalitás és nyelvi optimum ellentmondásos viszonyára Kisfaludynál,
meg az önigényesség nyilvánvaló hiányára — „Mik volnának dalai, ha felét
elégette volna" (KazLev, V, 444) —, valósággal bevonják a neoklasszikus
műhely működési rendjébe, hogy a tanítvány elkápráztassák, miközben iga
zában nem is sejtik Széphalomban, mekkora elméleti készültséggel bír (Ad-
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dison, Shaftesbury, Home — s ezzel a belső érzék és ízlés viszonyának, az
ízlés kiművelhetőségének problémaköre — mintegy napirenden van amúgyis Döbrenteinél, ugyanis éppen Arankának jelezte: egyebek mellett Home-ot
tanulmányozza, de Sulzert is emlegeti. így azután egyrészt saját költőiséget
Wielanddal korrigálja, de folytonos meditációra is kényszerül a teremtő
zsenialitás, a nyelv s a világot átható „harmónia" összefüggése kapcsán!)!
Mindenesetre már 1809-ben jelét adja: nem elégszik meg a nevelő és hű ta
nítvány szerepkörével, „sebbevaló könyvet" készül kiadni Kolozsváron —
saját és mások (így Szabó Sámuel professzor, Barcsay Ábrahám) műveiből
—, vagyis már koncepció alapján szervez. Tasso-életrajzot és verseket szán
na ide ő maga, Marcus Aurelius-portrét Szabó Sámueltől — modelleket
akar hát fölmutatni, s a következő levelei szerint egyre bővítené a listát
(Bartsai László Schiller-fordításával például). Mindennél lényegesebb, hogy
1809 nyarán meglátogathatta Kazinczyt, és Szemerével együtt lehetett:
utóbbi révén bepillanthatott a triász életébe, szellemi érdeklődésük irányát
tapinthatta ki, s a Friedrich Schlegel iránt érdeklődő pestiek rokon törekvé
sei újabb terveket inspiráltak: 1809 októberében már egy „periodicus" *írás
lehetőségét fontolgatja, kéri is Kazinczy Himfy-recenzióját. . . Maga a mes
ter pedig úgy látja, hogy „a természettől sokat kapott, sokat gyűjtött hozzá,
s lelke s erkölcsei megrontva nincsenek" {KazLev, VI, 506), hogy e jellem
zéssel mintegy felavassa Döbrenteit a befolyásos erdélyi barát, Cserey Far
kas előtt. Döbrentei önbizalmának tetemes növekedésére vall október 20-i
levelének hangneme — már-már a szerkesztőt, a nyilvánosság képviselőjét
véljük hallani! Decemberben arról ír, hogy Dante-fordítás és -életrajz is
lesz tőle a folyóiratban, amely — 1810. január 11-i levele szerint — a Mú
zeum címet fogja viselni; nyomatékosan kéri Kazinczyt Orczy, Ráday és
Csokonai portréjának megírására, aki viszont felfigyel Döbrentei prüdériájára, „agglegényi filozófiájára", hogy Csetri Lajosra utaljunk ismét. . .
1810. augusztus 4-re már kész füzet-tervezettel áll elő, s a magyar iro
dalom fejlődése szempontjából oly fontos kérdésben, a szellemi termékek
kritikája ügyében világos álláspontot szögez le, a Himfy-recenzió kemé
nyebb kitételeinek kihúzására vagy felcserélésre/módosítására szólítva fel
Kazinczyt. Szerinte ugyanis erre volna szükség: „Azt a karaktert akarnám
adni a Period. írásnak, hogy tsendes tónussal mondassák meg mindenkinek
az Igaz". (KazLev, VIII, 44) Szerkesztői magatartásának döntő komponen
se, az élesen sarkított álláspontok ütköztetésének ellenjavallása immár ké
szen áll — s Kazinczy kész elfogadni ezt az álláspontot („Tisztelem okait, s
recensioimban szelíden fogok szóllani" — írja Cserei Farkasnak (Uo, 86)
-r-, 1811. március 16-i levele pedig az abszolút eredetiség igényét fogal
mazza meg, ami nyilván nem egészen egyezik a mester elveivel: „Én Éne
keimet nem Ossziánáknak nevezem. Ha nagy akarok lenni, nem szabad is
mernem". (Uo, 397) Az elhúzódó előkészületek — noha a falusi körülmé
nyekkel való elégedetlenségének felpanaszolására késztetik (bár hol van ez
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az egykorú Kölcsey-feljajdulás mély válságot jelző dimenzióitól!) — még
sem csüggesztik el, sőt, mintha újabb habzsolásba kezdene, Sterne-t, Rousseau-t, Fieldinget, Pope-ot olvassa, hogy rövidesen, az év derekán, beis
merje: eddig nem csinosította eléggé a műveit! A kazinczyánus korrekciós
elv így szervül az abszolút eredetiség igényével, s válik majd a nevezetes
Kölcseyhez írott levélben elméleti alappá — ugyanekkor viszont mintegy
újra hódolni kénytelen A Genie-nek: „. . .Ladyje Karaktere, az egész elren
delés, minden, óh! rettenetes nagyon szép az!". (Uo, 581)
Döbrentei 1811—12 táján, valószínűleg új Goethe- és Pope-olvasatai
hatására is (utóbbi nevéhez az „isteni" jelzőt fűzi!), de a jelzett önkritikái
szemlélet, a korrekció szükségességének elismerése s önmagával szembe
fordítása nyomán közelíthetett döntően az 1813-as, Kölcseynek írott leve
lekben kifejtett állásponthoz. S általában, kritikai magatartásának szilárdsá
gát jelzi, hogy egyszerre fordulj szembe Kazinczy Himfy-epigrammájának
„szörnyű kemény" ítéletével („Úgy Petrarkából is sokat kihányhatnak. Ki
más nagyokból is." — KazLev, IX, 148) 1811-ben, s tekinti nyelvteremtő
nek az írót, aki „azt — mármint a nyelvet — lelki tulajdonú tolmácsává te
szi" (1812-ben), s így vall önmagáról: „Minek nekem ez a tenger zúdulású
szív, melly örökké vívásban van, mellyben szüntelen kívánatok, vágyások,
reménységek, hevülések tolyonganak" . . . (KazLev, X, 84. — 1812-ből)
Ez a vallomás 1807-es kitárulkozására emlékeztet, annak felerősítését jelen
ti, ami egyben ellentmondás forrása is lehet: ha az írói nyelvteremtés lelki
diszpozícióból fakad, a nyelv pedig lelki tulajdonú tolmács — el kellene fo
gadni e „szív" termékeit, akár homályosakként isi Csakhogy saját műveit
nem találta eléggé kicsiszoltaknak, s 1813-ban homályosságot vetett Köl
csey szemére, aki viszont éppen a kiismerhetetlen bensőre, az örök gyer
mekségre mutatott okként. Meg kell tehát fegyelmezni ama tenger zúdulású
szívet, hogy a költői beszéd megfelelhessen az eszményi modelleknek! Ezt
ő maga elméletileg végig is kellett, hogy gondolja, s eljusson a Kölcseynek
írottakhoz. Az önkorrekció szükséglete benne rejlik tehát a mondottakban, s
hogy magamagát is le kellett győznie, az ismét Kölcseyre emlékeztet, még
ha jól tudjuk, költészetet sóvárgó, alapjában teoretikus-közvetítő alkat és
valódi költő e téren aligha mérhető össze. Döbrentei a megtisztított áttetsző
forma elismert felsőbbsége jegyében helyreállította elméleti koncepciójának
egységét, kitartva a teremtés és korrekció mellett, Kölcsey pedig ugyan
mintegy a schilleri naiv és szentimentális ellentétpár jegyében védte meg
magát, ám 1814-től tárgyiasabb formák felé tájékozódott, a zseni-szabály
viszony azonban végigkíséri a következő évek legfontosabb, irodalmi eszmélkedésünk egészét befolyásoló írásaiban (ld. pl. a Berzsenyi-bírálatot!).
Nem ilyen mértékben, de eszmeterjesztői szerepkörben, a nemzeti irodalom
felvirágoztatása érdekében felfektetett programjával Döbrentei is jelentős
funkciót teljesített, s ebben nem kis szerepe volt a túlhabzó érzékenységet
harmóniába oldani kívánó, s a publikum számára befogadható eredeti mű-
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vek teóriája. 1813 elején e gondolati talajon mozogva hiányolja az eredeti
séget Szemere egyik szonettjében, felszólítva őt, hogy „vess bele több lelki
séget", s általában túlzottnak tartja a szonettekre fordított időt (hogy ez
mennyire Kazinczy-ellenes tétel, azt hangsúlyozni sem kell!), s tragédia írá
sára buzdítja, hogy majd nyáron arról számoljon be Kazinczynak, miszerint
Külföldi Játékszíni Gyűjteményt szándékszik kiadni, Hugh Blairnek a szo
morújátékról szóló disszertációját, a német színház történetét, Shakespeare
életét, az angol színház történetét, a Macbeth-et (valamennyinek ő lesz a
szerzője-fordítója), továbbá Goethe isgmo/zfjának Pataki Mózes-féle fordítá
sát foglalva bele. E jelentős tervezet összhangban volt az Erdélyi Múzeum
felfektetett programjával, igen széles ölelésű — és kulturális nevelői ambí
ciókat alig rejtő — koncepcióban egyesült azzal, s világosan jelzi, hogy
Döbrentei szuverén módon kíván beavatkozni irodalmunk életébe, kritikai
lag is, elméletileg is, de irodalomtörténetileg is igyekezve megalapozni azt.
Eközben kialakítja a nyelvújítás folyamatával kapcsolatos álláspontját is,
amely — mottóink is igazolják — egyértelműen harmonizál irodalomfelfo
gásával, s egy maga köré gyűjtött társaskörre támaszkodva szervezi meg a
folyóirat számainak alakítását. Döbrentei tervezése és Buczy Emil jelenté
keny elméleti-történeti tanulmányainak, a korán elhunyt Pataki Mózesnek és
Zsombori Józsefnek a bevonása biztosítja a viszonylag egységes arculatot,
amelyet kétségkívül egy megfegyelmezett zsenielv középpontba állítása,
nemzeti-történeti összefüggéseinek szem előtt tartása határoz meg. Ennek
mélyreható, az egyes tanulmányok alapelemeiig lehatoló s a közöttük meg
figyelhető kölcsönviszonyok feltárását eredményező értelmezését azonban
— pillanatnyilag úgy tűnik — már elvégezte a szaktudomány.
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SZABÓ ZSOLT (Cluj-Napoca)

Székely írók Szegeden 1929-ben

Arra, hogy két vidéki város, két irodalmi alközpont közvetlenül — te
hát Budapesttől bizonyos fokig függetlenül — is szorosabb kapcsolatba ke
rülhet, jó példa a székely írók vendégszereplése 1929-ben Szegeden. Az ez
idő szerint zömben Kolozsvárott élő székely írók szegedi kapcsolatai még
jórészt föltáratlanok, ennek a vendégszereplésnek a részletei — noha a ko
rabeli sajtóban elég sokat írtak róla — pedig éppenséggel alig ismertek. Be
nedek Elek irodalmi levelezésének, valamint Buday György erdélyi írókhoz
küldött leveleinek alapján megpróbálunk némi fogódzót adni az ezutáni ku
tatásokhoz. (Köszönöm elsősorban Lengyel Andrásnak és Monok István
nak, hogy lehetővé tették a közvetlen szegedi anyaggyűjtést, ami nélkül bi
zonyára egyoldalúvá, félszeggé sikeredett volna képünk erről az előadóest
ről.)
Nem véletlen az, hogy éppen Szegedre, és az sem véletlen, hogy éppen
ezek a kolozsvári írók jöttek el bemutatkozni. Kolozsvár és Szeged azzal a
ténnyel került közvetlen közelségbe, hogy az 1920-as főhatalomváltozás
után a kolozsvári volt Ferenc József Tudományegyetem 1921-től Szegeden
folytatta működését, az egyetemi tanárok átköltöztek ide, tucatnyi színésze
a kolozsvári nemzeti színháznak végül is Szegeden kötött ki, nem beszélve
az erdélyi kivándorlók, főleg hivatalnokok elég népes táboráról. A szegedi
értelmiség egy része nem kis gyanakvással fogadta a jövevényeket, akik kö
zött elég sokan voltak a protestánsok, és nem is mindenki kötelezte el ma
gát a konzervatív-nemzeti színű politikai irányzatokkal. Ezért panaszolta fel
több levelében is Buday György Jancsó Bélának, hogy előbb a Bethlen Gá
bor Kör, majd a Szegedi Fiatalok tevékenységét vissza-visszatérő motívum
ként vádolták: ha erdélyiek, akkor protestánsok, ha protestánsok, akkor
destruktívak, s a város egységes katolikus magyarságát megosztani akarják.
Úgy látszik, az a korszak sem igen kedvezett a másság elfogadásának.
Pedig a Szegeden tanuló, de vakációzni hazajáró, vagy tanulmányaik végez
tével Erdélybe visszatérő egyetemistáknak — köztük például elsősorban
Jancsó Bélának — fontos szerep jutott a két város irodalmi-művelődési kap
csolatainak építésében, a Szegedi Fiatalok és az Erdélyi Fiatalok mozgalma
oly sok szállal kötődik egymáshoz, hogy egyiket a másik nélkül szinte lehe
tetlen érdemben tanulmányozni.
A székely írók szegedi bemutatkozását is a Bethlen Gábor Kör, sze
mély szerint az erdővidéki származású, Kolozsvárról Szegedre költözött
egyetemi tanár: Buday Árpád fia, a remek szervezőtehetséggel megáldott
Buday György fáradozása tette lehetővé.
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De kik is voltak azok a székely írók, akik tíz év után először tolmá
csolták személyesen az új szellemiségű erdélyi magyar irodalom üzenetét
1929. március 21-én délután a Korzó moziban, este pedig a Tisza szálló
nagytermében?
Az erdélyi magyar írók már 1920-tól több-kevesebb rendszerességgel
közönség elé lépnek irodalmi estélyeken. A kolozsvári Keleti Újság köré
tömörült polgári radikális értelmiségiek irodalmi lapja, a Napkelet kezdettől
fogva anyagi gondokkal küzdött, s a Napkelet-estélyek kiváló alkalmat biz
tosítottak egyrészt a kibontakozó új szellemű erdélyi magyar irodalom ered
ményeinek népszerűsítésére, másrészt pedig a vagyonosabb rétegeket ilyen
alkalmakkor igyekeztek rábírni az irodalom pártolására. A kolozsvári, szat
mári, dicsőszentmártoni, tordai Napkelet-estélyek jelentős eseményei voltak
az erdélyi magyar művelődési életnek, mert az irodalmon kívül színvonalas
művészi műsort és szervezkedésre buzdító politikai publicisztikát közvetí
tettek, így ismerkedett meg a közönség Kós Károly, Nyírő József, Paál Ár
pád, Sipos Domokos, Szentimrei Jenő nevével, munkásságával, személyé
vel. Ehhez a csoporthoz csatlakozott az 1921 nyarán végleg hazatelepedett
Benedek Elek, vagy a fiatalabb nemzedékhez tartozó Tamási Áron és Kacsó
Sándor. 1927 nyarán a pártpolitikai okokból megszüntetett kolozsvári Újság
című napilap 19 munkatársa maradt kenyér nélkül, köztük Kacsó Sándor,
Nyírő József, Szentimrei Jenő, Tamási Áron és a szavalóművész György
Dénes, akik átmenetileg megélhetésüket biztosították a felolvasókörutak be
vételéből. Rajtuk kívül még alkalomszerűen szerepelt Bartalis János és
Tompa László is, valamint Kodály és Bartók feldolgozta magyar népdalok
előadójaként Szentimreiné Ferenczy Zsizsi énekesnő. Benedek Elek az esté
lyeken mindannyiszor nagy szeretettel mutatta be jelen és távol levő „író
fiait", akik közül az egyik legkedvesebb, Sipos Domokos haldokolt, s de
cember 22-én meg is halt. 1928 tavaszától aztán Sipos Domokos árvája ja
vára folytatták felolvasó körútjaikat, mindaddig, amíg a neveltetéshez szük
séges jelentősebb összeget előteremtették az időközben álláshoz jutott szé
kely írók. 1929 márciusában Magyarországon turnéztak, Budapesten, Ceg
léden, Szegeden és Debrecenben léptek fel. A Délmagyarország, a Szegedi
Napló és a Szegedi Új Nemzedék hasábjain megjelent beszámolók alapján
pontosan ismerjük a szegedi est műsorát. Benedek Elek bevezetőjében elő
adta a székely írók kálváriáját, a rövid másfél év alatt megtett több mint há
romezer kilométeres vándorlásuk két tucatnyi stációjának emlékezetesebb
pillanatait idézte fel. Mistral és Deledda példájára hivatkozva az egységes
magyar irodalmon belül a külön erdélyi ízű írások létjogosultsága mellett
érvelt. Utána Szentimreiné Bartók és Kodály népdalfeldolgozásokat énekelt,
Delly Szabó Géza kísérte zongorán. Nyírő József, Tamási Áron és Kacsó
Sándor egy-egy novelláját olvasta fel, Szentimrei Jenő saját verseit, György
Dénes Bartalis János, Sipos Domokos és Tompa László költeményeit adta
elő. A közönség lelkesen ünnepelte az erdélyi irodalom küldötteit, de Bene-
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dek Elek beszámolójában a Brassói Lapokban nehezményezi, hogy a hivata
losságok távollétükkel tüntettek. Ahogyan Vér György a Délmagyarország
ban meg is jegyzi: „A hangos hazaffyak nem jöttek el meghallgatni a tíz
éve nem hallott székely muzsikát".
Ám mindent egybevetve jelentős erkölcsi és anyagi sikerrel zárult a
székely írók szegedi vendégszereplése. Buday György hosszú levélben szá
molt be az estről, a szervezés körüli bonyodalmakról Jancsó Bélának, re
mek jellemzést ad a szereplőkről, különösen a korban hozzá legközelebb ál
lókról, Tamási Áronról és Kacsó Sándorról ír meleg szeretettel. Életre
szóló barátságok szövődtek közöttük, amelyekről külön fejezetet lehetne
írni a két város, Kolozsvár és Szeged kapcsolatának művelődési króniká
jában.

SZÉLES KLÁRA (Budapest)
„ — ó, Európa, légy otthonom"

Európái eszmék peregrinációja: motívumok egyedi metaforizálódása
a mai erdélyi lírában
„. . .hogy az európák, porcelánok és
mozartok finom és fontos nyersanya
ga összegyűljön és fennmaradjon. . ."
(Lászlóffy Aladár)

„Ó Európa hány határ, / minden határban gyilkosok" — József Attila
1927-es sóhajtását, fájó szorongását ma is újraéljük. Ám a most előtérbe ál
lított romániai magyar költőknél másként szerepel Európa. „ — ó, Európa,
légy otthonom" — sóvárog Szilágyi Domokos. S az „európák, porcelánok
és mozartok finom és fontos nyersanyaga"-ról szól Lászlóffy Aladár; félt
ve, óva mindeme nyersanyagot, hogy „összegyűljön és fennmaradjon".l
Most, itt, egyetlen kiemelt szempontból nézem az európai eszméknek
ezt a költői peregrináciőját: hordozói-e belső, művészi törvényszerűségek
nek? Ha igen, milyen szabályszerűségek ezek? Miként jelentkeznek speciá
lis poétikai értékként?2
Abból a feltevésből indulok ki, hogy nem tekinthető esetlegesnek az,
hogy éppen ebben az időszakban (a kiválasztott művek születési ideje az 50es évek második felétől napjainkig terjed); éppen ebben a földrajzi térség
ben; éppen az adott szellemi—pszichikai közegben; egyidejűleg két, kiemel
kedő lírikusnál — írónál, egymástól függetlenül, hasonló képek, kép-sorok3
válnak lényeghordozó, visszatérő poétikai elemekké. (Mint ahogyan más al
kalommal, más művészeknél bizonyos motívumok kulcsszerű ismétlődése
sem tekinthető esetlegesnek.)4 Egyfelől figyelemreméltó a két életműben
feltűnő motívumok, metaforák hasonlósága, bizonyos jegyeik közös voná
sai. Másfelől, talán még beszédesebb az, hogy ezek a hasonló, többször:
azonos költői „molekulák" e hasonlóságaik mellett és ellenükre hordozzák
az alkotók egyszeri, mással összetéveszthetetlen művészi karakterét. Úgy
vélem, hogy a kiemelt példák jelentéstartománya, a jelenség természetrajza,
konkrét egyszeriségében példa-értékűnek tekinthető. Éppen a hangsúlyozott
egyediség általánosabb egyetemes irodalomelméleti (művészetelméleti) sza
bályszerűségek felismerésére ad lehetőséget.
így elébb felmutatom a két költő műveiben jelenlévő közös jegyeket.
Majd külön-külön kiemelem, vázolom a Szilágyi Domokosra, illetve Lász
lóffy Aladárra jellemző egyedi vonásokat. Ezen belül, mindkettejüknél
megkísérlem szem előtt tartani az életművek alakulásán, ennek folyamatán
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belüli, tehát időben változó jegyeket; illetve az egyes művészi karakterek
lényegében változatlan (egymástól megkülönböztető), meghatározó voná
sait. Végül: a felsorakoztatott példák, típusok nyomán bizonyos közös, álta
lánosabb érvényű következtetéseket vonok le.
Szilágyi Domokos és Lászlóffy Aladár költészete
Nemcsak azért kínálkozik paradigmaként, mert mindketten a romániai
magyar sematizmus utáni irodalmi nyitás vezéregyéniségei; vagy, mert első
köteteik ugyanabban az évben és sorozatban látnak napvilágot (1962, For
rás) avagy, mert mindkettejük írásaiban lényegi egymásrautalásokra bukka
nunk — hanem azért, mert mindkét életműnek egyik alapvető, közös jegye
az európai, humán műveltséganyag poétikai szerepeltetésének központi jel
lege. Ugyanakkor, ugyanez a jegy alkalmas arra is, hogy e költői „ikerje
lenségek" egymástól élesen elütő, markáns profilját is felrajzolja.
Mint a címként választott Szilágyi Domokos-verssorban, avagy a Lász
lóffy Aladár-mottóban: maga EUROPA, a szó, a fogalom, nemcsak egysze
rűen jelképes, eszményített, hanem (mindkettejüknél) egy-egy költői, sze
mélyes világlátás, poétizált szemlélet jellegzetes atomja.5 Ugyanakkor
mindkettejüknél életműveik épülése, kibontakozása során, egyrészt bővül e
poétikai elem asszociációs köre, jelentés-tere; másrészt „szűkül" is ez az
Európa-fogalom és kép. Absztrahálódik és konkretizálódik, antropomorfizálódik és dezantropomorfizálódik stb. így tehát nem annyira egy bizonyos
szó, kép megjelenéséről, ismétlődéséről beszélhetünk, mint inkább — ismét
mindkettejüknél — egy bizonyos, (több bizonyos) szó-, kép-, metafora-csa
ládról, illetve ezek csoportjairól. Nevezhetjük metafora-csokroknak, vagy
metafora-bokroknak ezeket. Ekként EURÓPÁt képviseli (mindkettejüknél)
az európai kultúra egy-egy személyes reprezentánsa: Mozart, Erazmus,
Leonardo, Beethoven stb. Avagy hasonló szerepet tölt be egy-egy — szin
tén az európai kultúrkört idéző gyűjtőfogalom: a Görögség, Görög mitoló
giai, történelmi alakok, Reneszánsz, Barokk. Azaz, a metaforizálódó név
lehet poétizált személy, avagy átvitt értelmű, eleve absztrakt fogalom, de
történelmi hely is (Termopülé, Szentilona, Argosz) — tárgyak
(porcelánok), netalán zenei megjelölések (ostinato) neve is. Fontos, hogy
valamennyi költőivé vált szó belső természete hasonló. Azaz:
jelentéseikkel, jelentésmódosulásaikkal együtt fontos funkciót hordoznak,
belső dinamizmussal rendelkeznek, s e belső dinamizmus sokarcú. E sok
arc közül egyik, legfontosabb, s ez közös: az „éthosz tradíciója".6
Közelebbről, e hagyomány továbbvitele feladatának felismerése, a
személyiség, az alkotás teljes erőinek latbavetésével. Mindezért, úgy vélem,
az így felfogott EURÓPA motívum-család mindkettejük esetében tekinthető
életműveik egyfajta, jellemző esszenciájának.
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Szilágyi Domokos EURÓPA-motívumai
Cs. Gyimesi Éva nemrég megjelent, kitűnő könyvében felrajzolja a
költő poétikai portréját mint „lírai létértelmezésének" útját.7 Elemzése nyo
mán vázolhatjuk fel az emberi-költői pálya alapvető állomásait; illetve kö
vethetjük, hogy miként tükröződik és implikálódik ez az útvonal a kiválasz
tott lírai elemek funkcióváltozásaiban.
Szilágyi Domokos indulásakor világképének szervező elve, középpont
ja: a ráció. Elfogadott, mély hite az, hogy egy épülő, harmonikus társada
lom biztos célja felé vezető úton halad, ezt szolgálja ő, az egyén, eszmélé
sével, felismert szabadságával. Gyimesi kiemeli a paradoxonjelleget e felfo
gásban, „az értelem istenítését", az „ateizmus — vallásszerűségét".8 Ez a
belső ellentmondás a korai versekben öntudatlanul jelenik meg. Például a
társadalmi egyenlőtlenségekkel szemben szavát felemelő, ókori görög: Glézosz szerepébe öltözve így szól: „. . .a félt / hatalom ügynöke vagyok, / és
ez a hatalom nagyobb, / mint börtönök, ítéletek — / a neve: lelkiismeret".9
Éppen a „lelkiismeret", s a társadalmi lelkiismeret erejét hangoztatja „bör
tönök, ítéletek" ellenében, jóhiszeműen akkor, amikor a cinikus lelkiisme
ret-nélküliség emelkedett törvényerőre kora társadalmi gyakorlatában; a hir
detett, szép elvek álcái mögött. A költő eszmei naivitása, gyengesége, a va
kon készpénznek vett ideológia hívő hirdetése megmutatkozik a poézis
zsenge voltában. A szerepvers tézist közvetít. A görög hivatkozás funkciója
nem több, mint hogy más, előző korba vetítse át a hangoztatott elveket, s
ezzel hitelesítse, mintegy „klasszicizálja" azokat.
Alapvetően átváltozik a hasonló Európa-motívumok szemantikai-sti
lisztikai lényege akkor, amikor például Kolumbuszt és Bachot, a tengeren
és a zene hullámain való hajózást együtt idézi fel: „ó, gondolom, / ily fé
nyességes vakon / vitorlázhatott talán / a csöpp Santa Marián, / mint én,
partjaid felé, / új világom, emberé" — halljuk. S nemcsak annak lehetünk
tanúi, hogy a szilárd hit a remélt, vélt hitnek adja át helyét („ily fényessé
ges vakon"), — elébb: „Bizalmatlan vizeken — / sejtve s híve a csodát",
hanem annak is, hogy a szkepszissel viaskodó „bo/o/rá-szépséges" vitorlá
zás feltételes módban történik; nem az elvek biztos céltudata, hanem a mé
lyen átélt Bach-zene belső pszichikai élménye vezérli. Ugyanekkor a sze
repszerű azonosulás helyett az Amerika-felfedező s a nagy német muzsikus
szokatlan, társított megidézése eltér az egyszerű párhuzamtól, szokott ha
sonlattól. Nem annyira a két felfedező-teremtő példán van a hangsúly, mint
inkább az óceán és a zene közegének hasonlóságán. A „háborgó", „hullám
zó" „őselem" az, amit kiemel — a vers kezdetén és befejezésekor; de az
enjambement-ok, verselés-, rím-, hangzásvilág révén is. A Bach című lírai
darabot — miként az ismeretlen felé hajózó, avagy a zenei élménytől meg
rendülő ember lelkét — rejtett szorongás és bizakodás hullámoztatja. Sok
ban rokon a — feltehetően hasonló időben született — Mozart. Itt is, a fo-
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hász-sóhajszerű „Ó,"-val indítja a verset. Majd Mozart alakja úgy válik jel
képessé, hogy felbukkan legbensőbb kételyeivel való viaskodása, s a lehet
séges művészi magatartás megfogalmazása:
kacagni, míg a kacagás
titokban zokogni tanul!
játszani — s a játék titokban
holt-súlyossá komolyodik:
megrendeltként szabadnak lenni
a legutolsó hangjegyig!
Más, megváltozott ez a „megrendeltség", ez a „szabadság", s a kettő egy
máshoz való kapcsolata. Világkép és poézis egymástól elválaszthatatlan me
tamorfózisa ez. S míg a szerelmes kapcsán^ megidézett Görög mitológia
asszociációi szokványosak („Athéné óvjon. Óvd magad." — Pénelopé); s
hasonló jellegű, pusztán átvitt értelművé változtatott „egy láthatatlan Küklopsz", s egy „láthatatlan Argosz" lehunyt — kinyitott szeme — száz szeme
(Még alig alkonyodik); addig a Kunst der Fuge megjelenése már más értel
mű. Ahhoz szükséges, hogy „szívemet beiktassa / a világ összefüggései
be".10 Ezek a világösszefüggések akár az idézett vers tanúsága szerint, a
más korabeli vallomások bizonyságaként „a célszerűség átértékelődését"
mutatják. Az eredeti, biztosnak tudott jövő helyett „a végtelenség felé veze
tő", „személyesen megszenvedett"11 út az, amit maga előtt lát a költő. A
hajdani ideál és a naponta tapasztalt valóság tagadhatatlan, tragikus konflik
tusát örökíti már meg az EURÓPÁhoz intézett Óda. Innen valók a címül
válaszott szavak: „— ó, EURÓPA, légy otthonom". A vágyó, áhító hang
vétel is elárulja: hiányként éli meg az értelem, a humánus értékek összege
ződéseként megjelenített, távollévő anyaként antropomorfizált EURÓPÁt.12
Neki panaszolja kétségbeesett megrendülését a költő, aki „nem tudja elhinni
soha, / hogy az önző, az ostoba, / vad embertelenségnek is / jogot adsz
uralkodnia"; s „hóhérok, kéjgyilkosok / véres kezén túl" kell kutatnia
„csillagod / lángját s tiszta szód".
Itt az EUROPA-idézés még emelkedetten történik. Ám a továbbiakban
egyre fokozódva, egyre erőteljesebb változatokban ironikussá válik az egy
kor magasztos jelképek, motívumok költői szerepeltetése.
Egy süket kornak muzsikál egy süket ember —
kétszáz évre elhallhatóan.
— így jelenik meg a nagy szimfóniaköltő.
Beethoven karnagy úr, hát nem hallja hogy mást Juj az emberiség?!
A poéta közbeszólása, már a verssor hosszúságával, külön „szakasz
ként" tagolásával is, kirí, mintegy kiszól a versből. Megbontja a hangver-

1158
seny-áhítatot, egyben a forma- (itt: sor-, szótag-) határt. Ezt a szándékos
szemantikai diszharmóniát folytatja az egybegyűlök „egymásnak őszinte hit
tel hazudó" jelzője, s a süketség hallani-tanításának hangsúlyozása. Mind
két paradoxon, s átvitt értelmeik ugyancsak keserves iróniát hordoznak. Ez
a végleges, kilátástalan keserűség felbukkan mély depresszióként. Ekkor is
EURÓPA, múltjának baljós, „dadaista képzeletű" víziói kísérik („Johannák
s Brúnók máglyafüstje", „Caesarok / mindennapi kenyere", „Goya rézkar
cai", „pacsuli slágerek", „tábornokok", „íbiszfejű istenek, vérben mosakvó
korbácsok").13 Másutt a kétségbeesés játékba, a fájdalom gúnyba csap át.
Az EURÓPA-motívumok groteszk karikatúrákként vonulnak fel, már a
címben is jelezve a szemszög-változást: Őrültek.
. . .Kupával kezében, nyakában
kötéllel slattyog Francois,
. . . jövőbe-látó szemüreggel,
szilárdan lépdel itt a vak:
írjad, lányom! — . . .
. . . itt illeg a kötélverő
szerelemre-szomjas neje;
egy londoni komédiás
kopaszodó tojásfeje,. . .
Villon, Milton, Shakespeare. . . s a többiek nemcsak a szóhasználat
(slattyog, illeg), a megjelenítés bizarrsága, az egymásmellettiség révén hor
dozzák a profanizálás jegyeit, s bennük a költő, a költészet öniróniáját;14
hanem e hatást, a sorok, képek villódzó sokszínűségét, „opaque"-jellegét15
fel is fokozzák az előtte, illetve utána: köréje komponálódó versek, azaz A
láz enciklopédiája című költői bravúr egésze. Ez a kis kötet, mely egyetlen
vers; illetve egyetlen mű, amely kötetnyi, a maga formabontó formaterem
tésével, egymásraépített poétikai-kultúrhistóriai „emeleteivel" éppúgy pél
dázza Szilágyi Domokos egyszeri, művészi karakterjegyeit, mint ahogy fel
mutatja ezek többszörös egymásbafonódását speciális EURÓPA-képekkel,
motívumokkal, ezek szín-változataival. A montázs-kötet („költemény-mon
tázs"16) ékes példája annak, ami mással összetéveszthetetlenné teszi a Szilá
gyi Domokos-lírát. Az idő-dimenziók, nyelvi rétegek, kultúrkörök és han
gulat-hullámzások élő közege, anyaga: a közös európai emlékezet. Hagyo
mányőrzés ez siratótól, virágének-formától középkori eskűmintáig, újsághí
rig; a tradícióőrzéstől a leghagyománytalanabb, vakmerő „féktelenségig".
Don Quijote szerenádja, majd végrendelete jelzése lehet csak a virtuóz
technikák17 formájában megidézett és túllicitált európai örökségnek. Ez a
fajta egyedi szimultaneitás, a korszakokon átindázó szövedék és káprázatos
költői szövésmód; a proteuszi „techné" megjelenik képvershez közelítő ti
pográfiájú merész szabadversben és rímes-játékos, rímjátékos, szójátékos
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rigmusokban.18 Egyre tágabb skálán, de mindig a tragikum legsötétebb ár
nyalatai váltakoznak a játékkal; avagy még gyakrabban ölelkezik a kettő,
alig-elválaszthatóan. Mindkét póluson végletesen: a zsoltáros hangtól a travesztiáig, s fordítva. Az EUROPA-képeknek, jelképeknek a játékos szerep
változása követhető például a Sajtóértekezletben, ahol megtudjuk, ha vágy
űzi „ismerkedni az égi renddel — / kalauz: Georg Friedrich Händel", s
„néha a dolgok zűrzavarából / szószólónkká szegődik Ámor, / míg legvégül
egy élethosszal / megosztozkodunk Thanatoszszal." Nem kevésbé melankóliával színezett játék a Doborjan-temara született rigmus: „Szeretnék talál
kozni Liszttel — / kívül a tisztelt század tvisztel —" s miután „a kor ha
egyszer rászokott // te is kokott ő is kokott / —", — már, mivel a régit nem
lelné úgysem, „—. . . csak a század tvisztel / minek is találkozni Liszttel".
Ezek a tragikus-végletes költői játékok kötetnyivé duzzadnak a pálya végén,
a Felezőidőben. A Hátrahagyott versek között pedig a Játékok című soro
zatban találjuk az éppen EURÓPÁra vonatkozót:
Európát játszottam. Kusza játék.
Északot, Délt, Keletet, Nyugatot.
Egyik félt. Másik röhögött. Es
simogatott. És rúgott. Ugatott.
Melyik hogy. Simultam és féltem.
Vagy négykézláb lihe-loholtam.
Vagy tán EURÓPA voltam én magam,
föltámadásra várva, holtan.
Mintegy magyarázatul, szintén kiadatlan művei között találunk egy
vallomást, amely ismét közös, irodalmi emlékképpel él, egybefonva tragé
diát és iróniát:19
Harmincéves korára ősz az ember,
fejbubig rokkant harmincévesen.
. . .Majd ajtónkon — homlokunkon — megírjuk,
mint Dosztojevszkij hőse, hogy: egérlyuk.
Lászlóffy Aladár Európa-motívumai
kezdettől abban térnek el Szilágyi Domokos hasonlóitól, hogy másfajta
elvonatkoztatás, tágabbkörű kiterjesztés a jellemzőjük. Előszeretettel pillant
vissza már első verseiben is a kőkorszakra, Neandertalra, az emberréválás
idejére, majd kiemelten a görögség példáira.20 Ugyanakkor másfajta, foko
zott szerepet kap nála a játékosság, s főként az alanyiság speciális jelenléte.
Mindez maguknak a képeknek, jelképeknek nyelvi-szemantikai transzformá
cióiban is testet ölt, merész önkényű individualizációjukban. De a meghatá-
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rozó háttér a költő egyéni szemlélete Ez az, amely egyaránt jelen van regé
nyeiben, novelláiban, esszéiben, illetve az egyikhez sem sorolható, szemé
lyes karakterű lírai-epikai meditációkban. Líráján belül pedig különböző,
ma is alakuló verstípusaiban.
A fiatal költő első verseit — pályatársához hasonlóan — az igazságos
társadalom épülésének naiv bizalma élteti. Lászlóffy Aladárnál ez a törté
nelmi pillanatok, erőfeszítések, felfedezések és áldozatok egyetlen, nagy,
mintegy kozmikus egésszé rendeződő víziójaként, egyedi madártávlatként
jelenik meg. Ez az aspektus egyetlen nagy látomás keretében vonja össze
például a „milliárd éves esték"-et s a „mai estét", a tüzeket „Neandervölgyben", s a „Memfiszben égő fáklyákat", „Antwerpenben a lámpagyúj
togató" kiaggatott fényeit. Máskor a „nagy ősi helyzeteket", az „idő sok
egé"-t, „izenő, ősi dallamok"-at, a „tűnődő szemek köré" gyűlő „láthatáro
kat".21 Reményteli céltudat áll " különösen kezdetben — e költői látásmód
mögött. „Gyökér és gyümölcs közt feszülő fához hasonlít / a történelem"
— úgy véli {A hegedű húrjai). Ebben, a kibontakozó, megoldás felé közelí
tő történelemben az ártatlanul megölt tudós is úgy ég el, mint a „valóság /
nagy testében" „makula oxigén" {Giordano Bruno). Ám e nagyvonalú opti
mizmus sorai közé már az 1965-ös második kötet darabjaiban belopózik a
mélabú. „Országokon és kontinenseken át tiszta egy téli éjszaka." — s az
„idő mindig derült idő." De ez a derű melankóliával terhes, amint „leányka
vállán bárány bundá"-hoz hasonlóan „vonulnak benne a telek, szomorúsá
gok, ködök, háborúk — kis gomolyaikban Mozart karácsonyfái, a Für Eliz,
Zsidó mártírok élniakarása s az én mostani gondjaim mennek, mennek,
mennek".22 Ezt, a történelem irgalmatlanságára emlékezést a bizakodás ér
veivel ellensúlyozza újra meg újra, „vergődve a történelemben". Például A
rotterdami bírákbm olvashatjuk:
Francois Villon és Luther és Servet és Giordano Bruno
fejét — bárhogy is fáj nekünk — de akár a nyár végi
almát, kiszolgáltatja nektek a történelem.
Ám: . . .
A humanizmus nem a kivégzésnemek
technikai tökéletesítésében működik tovább,
hanem a meghagyott fejekben.
Ezekre a „meghagyott fejek "-re gondolva ült „Erazmus mester a kert
ben . . . / és mindent értett."
Akár ez az Erazmus-vers is felmutatja, hogy — például az EURÓPAmotívumok — milyen sajátságos szerepet kapnak, s milyen sajátságos, lászlóffyaladáros módon. A kertben ülő Erazmus, nyilván azonos a hajdani tör
ténelmi személyiséggel, még inkább az utókor szemével nézett Eraz-
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musszal, talán magával a költővel. Egyedi poétizálása során lesz egy maga
tartásforma emblémája. Olyan költői alak, akinek személyénél fontosabb
az, hogy „ablaka alatt" mi történik.
Ablaka alatt fekete hintón a csontésbőr középkor
költözött csúcsíves temetőkbe.
Ablaka alatt a ruházat alatt ógörög tökéletességű
és Rubensi életerőtől, kedvtől duzzadó férfi
és női testek táncolták EURÓPA igazi táncait.
Ablaka alatt a rotterdami bírák ítéletére
a hóhér — mint rendszerint — valami múló, helyi érdekű
vétségért férfiakat kísért a vesztőhelyre.
Minden mozzanat, figura és jelző egyszerre megérzékít és elvonatkoz
tat, paradox módon. Sőt: az absztrakciókat absztrahálja tovább, miközben
intim közelbe hoz, profanizál. A csontésbőr középkort például személyként
antropomorfizálja, s így asszociálhatja clervaux-i Bernátot csakúgy, mint
Savonarolát, azaz valaha élők sorát; de főként közös figurájukat, mint fenn
maradt szimplifikáló fogalmat; ezt is karikírozva, ironikus éllel. S a többi,
kiemelt motívumnál, sziluettszerű jelenségnél hasonlóan jár el, de nem
ugyanúgy. Nehéz logikai szinten követni, hányféleképpen, hányszor hintáz
tatja képeit a fogalmi, személytelen és személyes szféra között, ráadásul a
komolyságot játékkal ellenpontozva, reciprok módon, azaz újabb oszcillá
cióként.
Ez a fajta egyéni poétizálás később új és új változatokat terem. Egyre
dúsabb beleértéseket, implikációkat sűrítenek magukban az egyes versek,
de maguk a vers-elemek, s a költői technika is. Előzmények, következmé
nyek esszenciája lesz Lászlóffy Aladárnál egy-egy vers, kép, fordulat,
nagyvonalú egyszemélyes kompozíciós-, nyelvi-, szemantikai megoldásai
révén. Ezek közül itt, most kettőt emelek ki csupán: a verstípusokra, és az
alanyiságra, vonatkozót. Mindegyik sorozatnyi, amelyből itt csak jelzéssze
rűen hozhatok példákat, s persze, az EURÓPA-motívumhoz kapcsolódóakat.
A költő egyedi verstípusai közt jellegzetes, visszatérő változat az, ame
lyet sajátos „portré "-nak neveznék. Vers ez, amely — mint itt, Erazmus
esetében — középpontjában egy-egy, rendszerint EURÓPAI arc, alak áll
(Haydn, Bach, Homérosz, Napóleon etc); ahol többször egy-egy dramati
zált, fontos pillanatot idéz, hajdan valóságos történelmi helyzetet, s maga
tartást.23 Ugyanakkor a kép és megjelenítésmódja is példa-értékű. Miköz
ben sokszor apró részletekig pontosan megérzékít, aközben idő- és jelentés
síkok sokszorozásával teszi időszerűvé és átvitte, absztrakttá és személyes
sé.24 Felbukkan ez négy- két-soros rövidséggel, mintegy enigmatikus mó
don (Képlet, Bach, reneszánsz, flamand stb.); máskor pointírozott rövid-

1162
versként {Haydn, Beethoven nyitott ablakából, Szentilonán, Körösi Csorna
Sándor stb.). Mindkét változatban, a megelevenített személy (máskor foga
lom, vagy tárgy pl. A kopogtató) kort reprezentál; míg a korszakos, vagy
korszakokon átívelő látomás-sorok személyt (személyeket), fogalma(ka)t,
tárgya(ka)t sodornak egyetlen szimultán vonulattá. {Bulevárd Termopülé,
Information, Az Alexandriai könyvtár égése, Raron a templomtemető, Eraz
mus sírja stb.) A vers maga egy speciális látószög, „ablak", amelyen át a
maga módján szemlél és szemléltet a költő. Akár egy kiemelt történelmi
személy, pillanat; akár több közös emlék áradata áll középpontban. Az ed
dig említett „portré", illetve fenti „óriásvers"-nek nevezhető típusokon kí
vül, mintegy a kettő között áll az az egyedi versfajta, amely elegyíti a két
féle eljárás jellegzetességeit és számos remeket terem.25 {Kant mester sétál
Königsbergben, A föld, Mit látsz egy íróasztalon?, Sötétkék nefelejcs,
Haydn hallgatása közben stb.)
De az egyes verstípusokon belül ilyen szerepet játszanak, speciális ki
látó-pontként szolgálnak az egyes képek is, sőt: a jelzők, maga a szóhaszná
lat, a ragozás, a szókapcsolat-alakítás stb. merész önkényével. Az alanyiság
jelenléte így ölt igen rendhagyó költői formákat. Egyszeri történelmi sze
mélyiségek nemcsak saját korukat reprezentálják, hanem utóéletük jelképeit
is. Sokszor érákat áthidaló, összekötő absztrakciókként. így a „roppant
Partraszálló" megidézése elébb a valóságos, száműzött császár képében tör
ténik, de később hirtelen költői ugrással generalizálódik a jelentés:
milyen hangulatok dübörögnek
rab Napóleonok belsejében ?
S hasonló módon, az elvonatkoztatás továbbfokozásával jelennek meg
másutt a „Beethovenek, Beethovenek / az űr közepén lengenek, / a többi
kő, a többi mag. — /Legjobbjainkból mi marad?" (Szentilonán, Telsztár). S
így léptek le a máglyáról „Huszék", s bukkannak fel a „Kolumbuszok".
„Mit ér a költő, mikor körülötte annyi milliárd Galilei készül visszavonni a
tanításait." — sóhajt fel. (Information, Kolumbuszok, Születésnap) Máskor
a nagy személyiségek mintegy mértékeket érzékeltetnek.
Éltem egy Arisztotelésznyit,
éltem egy Boticelli-hosszat,
éltem egy embernyit, amelyet
két zárójelbe bedolgoztak.
(É-n)
Jelzőként sűrítenek jelentéseket: „Beethoven-sorsú minden költő vé
gül"; „Goethei" a csend; „öreg-Galilei köpenyemben járok"; „Erasmus-állapotba juttatott testben". Avagy még összevontabban és átvittebb értelem-
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ben találkozhatunk „Dürer-ösztönök"-kel, „Bartók-búzával", „Rilke-mag"gal. (Képlet; Ó, EURÓPA; Óda az álomhoz, Sötétkék nefelejcs, Tizenkét
hónap a leghalkabb esztendőből) Ennek, a — személyek személytelenítésének — fordítottja nem kevésbé jellegzetes vonás. Fogalmak, köznevek,
gyűjtőfogalmak élő figurákként vesznek részt például egy koncerten, ahová
„Eljött az Udvar, a Marsall, az Előkelőség". Hasonlóképpen Csokonai „bá
ró Evszázadné temetésén" kezdi gyűjteni az esőcseppeket. Máskor megtud
juk, hogy „Az Ezerszázak csörömpölnek / az Ezerkétszázak követ hordnak" stb. (Vivaldi egyik hegedűse, Csokonai, Az elosztott és összegyűjtött
stb.) Évszámokhoz hasonlóan számok is megszemélyesednek, ahogy
például a Bulevárd Termopülé-ben ama nevezetes „Háromszázak", akik
„mindig visszaállnak", hogy megvédjék a mindenkori hátországot. így
EURÓPA könnyedén válik anya-figurává, aki maga a „legnagyobb
könyvtár", s „értelmes múltam: logikám anyja". S a szintén többszörösen
átvitt értelmű hazaérkezésnél mondhatja: „leülök EURÓPA párnái mellé
még egyszer". S a motívum sokarcú, proteuszi mivoltát érzékeltetheti az is,
amikor, Haydnt hallgatva úgy véli: „A kottafejek gyalognyomain / két
EURÓPA billeg, milyen büszkén, / alul behavazott, ötszálú sín."26
Minduntalan tapasztalhatjuk, hogy maga a költő az, aki beöltözik a
megidézett, absztrahált, megsokszorozott jelentésű hajdani nagyok bőrébe.
Saját személyével személyesít? „Napoleon-lelkem néha nyögve / emlékezik
elvesztett csatákra" — olvashatjuk. Másutt: „Tudom, hogy Beethovenként
mit tapostam el önkéntelenül is az ógörög hangulatokból". Vagy: „Ott vol
tam először Leonidász!"; „. . .én, — Leonardo-én töprenghetek". „Erazmus-állapotba juttatott test"-éről beszél. Máskor: „Lehet vigasz, hogy én
már Goethében is elmúltam, s Dante bennem is fenyegetőzik".27 De ez a
költői „én" egyszemélyes mivoltában újabb többesszám: a „mi" foglalata.
Lászlóffy Aladár sajátos „fejedelmi többeséé". E minőségben találjuk szem
ben magunkat az igazán nehezen megnevezhető, szokatlan, egyedi költői le
leményeivel, az EURÓPA-motívum különösfajta poétikai átöltöztetésével:
„(Szegény Walter Vogelweide, Goethe!
Kezdő hangunk, gyanútlan napok.
Múltunk ágán függnek. Mint a körte.
Én is még: a nullapont vagyok.) "
A múlt ágán körteként függő klasszikusok bizarr látomása ennek a
szemléletnek: a költészetet, s a mindenkori költők személyét (benne saját
magát is) egyetlen egységnek látó, láttató szemléletnek a terméke. így jelöli
a vers címe is A költői, tárgyként. Mint ahogy megfordítva: a vak Homé
rosz alakja különös módon tárgyiasul, ismét többféle síkváltással28 sűrítve
az átvitt értelmeket, mikor így szól:
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Itt áll
mögöttem, fölöttem
ház-Homérosz, akiben lakom:
vak kor. Engem lát ki
magából.
Valamennyi példát közvetlenül EURÓPA nevének, képeinek, metaforizációinak változataival is illusztrálhattam volna.29 Mint ahogy összegezés
ként is ideilleszthető az Ó, EURÓPA című vers.
Goethei csend. A lombon egy madár,
alig lebeg, mint ez a német nyár,
melyet aszó, a lefordítható,
úgy rajzol most, hogy csak bent látható.
És odabent a rímek bölcs öreg,
habos patakban álló nagy kövek,
kecsesen átlép rajtuk hófehér
Szláv táncain egy pirosajkú szél.
A hegytetőn franciás romok
Magyar—török világgal rokonok.
Epp lemenőben olasz fellegen
aranyfehér mosoly a szerelem.
Egész világ kezében peng a lant,
amely mögött a parti csend flamand.
A tó észbontó tükrein az éj
szemembe sír: szegény Yorick, ne félj l
Végül: kiválaszott két költőnk, s a kiválasztott „egyetlen" EURÓPAmotívum, illetve motívum-család vázlatos követése is számos következtetést
kínál. Itt most elsősorban azt emelem ki, amelyik közvetlenül az eszmék
peregrinációjához kapcsolódik. A két nagytehetségű romániai magyar költő
több évtizedes életműve arról tanúskodik, hogy a jó, erőteljes költészet egy
részt képes akár egy-egy jellegzetes képe, metaforája tükrében önnön karak
terét sűrítve felmutatni. Másrészt, ugyanez a poétikai gesztus a szellemi cir
kuláció útjainak megteremtésére is szolgálhat, amikor a szó szerinti peregri
náció megszűnik, amikor kényszerű fizikai, szellemi elszigeteltség állapotá
ra ítéltetik egy ország értelmisége, közel félévszázadig. A költők saját belső
műhelyeik munkájával járulnak hozzá ahhoz, hogy ilyen mostoha feltételek
között is „a múlt kultúrája ne csak az emberiség emlékezete" legyen, ha
nem „saját eltemetett életünk" felfedezése is, „saját jelenkori életünk teljes
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kulturális formájának" megélése.30 Újrateremtik az utat ahhoz, hogy a
konkrét és átvitt értelemben felfogott európai kultúrával mint szöveggel lét
rejöhessen a dialógus és így visszahozzák az élő jelenbe, „új és új jelentés
aspektus aktualizálása révén, jelentéshorizontok összeolvadása révén".31 Ily
módon szellemi, sőt: históriai-szellemi korrekcióként alkotnak, megadván
az esélyt „hagyomány és történelem bonyolult egymásbanlétére".32
A művészi élménnyé változtatás, itt a poézisek nagy többlete az, hogy
mindezt úgy teszik, hogy a „nyelvi funkciók boldog otthont jelentenek ér
telmünk számára", nem pedig a „szellem börtönét".33 Ez az otthonosság a
művészi világ intimitásában, specifikumaiban valósul meg. így az akár „vi
lágtapasztalatunk gazdagításának", „világartikulációnak"34 tekintett költői
kommunikációt a legsajátabb, „Szilágyi Domokos"-i, „Lászlóffy Aladár"-i
világ, nyelvezet, metaforika stb. megteremtésével hozzák létre, illetve foly
tatják. Ezt a saját világot tekinthetjük „andere Natur"-nak, „lehetséges vi
láginak, vagy „structure of imagery"-nek; fontos az, hogy közös tulajdon
ságaik szerint világszerűek legyenek, „világegészet képviselő szemléleti
egész"-ek, s egyedi módon azok.35
így két költőnk újfajta poétikai technikái egyfelől — a későbbiekben
differenciálható módon — ékesen példázzák a metafora-kutatók észrevéte
leit. (Ld. a 3. sz. jegyzetet.) Másfelől felül is teljesítik ezeket, mintegy
megkontrázzák a korábbi példák alapján összegező definíció-kísérleteket.
Egyidejűleg az egyes képek, képalkotások tágabb összefüggései felé irányít
ják figyelmünket. Olyanképpen, ahogyan a kitűnő román tudós, Tudor
Vianu megfogalmazta, általában a metafora kapcsán: „. . .ha tisztába jöt
tünk a metafora lényegével (funkcióival, szerkezetével), egyszersmind meg
értettük a költészet lényegét, megismertük forrását, sajátos formáit és sze
repét."36
Jegyzetek
1 Szilágyi Domokos: Óda. Lászlóffy Aladár: A csend órái. Mindkettő kötetzáró, egy-egy
fontos állomást jelző, jelentős gyűjteménynél. (Sz. D.: Garabonciás, 1967; L. A.: A het
venes évek, 1971.) A verseket itt és a későbbiekben is elsősorban válogatott műveik ma
gyarországi kiadásai alapján idézem: Sz. D.: Válogatott versek és műfordítások. Szerk.
Szakolczay Lajos. Magvető, Bp., 1979. L. A.: „. . .hogy kitudódjék a világ". Magvető,
Bp., 1980. E kiadásokban nem szerepel első köteteik anyaga (ezek idézésénél az eredeti
Forrás-kiadványokra hivatkozom); s nem találhatóak későbbi műveik sem, illetve Sz. D.
hátrahagyott munkái. Eddigi legteljesebb kiadás Sz. D.-nál: Kényszerleszállás. — Össze
gyűjtött versek. Kriterion, Bukarest, 1979. Élnem adjatok. (Vers, próza, esszé,
1956—1976.), Kriterion, Bukarest, 1990. (Mindkettő Kántor Lajos gondozásában.) Lász
lóffy Aladárnál pedig: Hol én, hol idegen. Eminescu K. Bukarest, 1982; Ledőlési határ
idő. Kriterion, Bukarest, 1985. 1985-től folyóiratokban, lapokban megjelent versekre hi
vatkozhatunk csak.
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2 Vö. több jeles szerzőnél jelenlévő alapgondolat: „. . .az irodalom jelentése és funkciója
lényegileg van jelen a metaforában és a mítoszban." (R. Wellek—A. Warren: Az iroda
lom elmélete. Bp., 1972. 287.)
3 Adott esetben a ,,kép"(ek), „motívum"(ok), ,,metaforá"(k) terminusait a legáltalánosabb
értelemben, gyűjtőfogalmakként alkalmazom, éppen az egymással érintkező fogalmi je
gyeik, s előfordulásaik csoport-jellege alapján. Úgy vélem, hogy az adott poétikai megol
dások olyan elágazások csomópontjain foglalnak helyet, amelyeknél joggal vetődnek fel
elméleti, terminológiai viták, mind az egyes alapfogalmak definícióira vonatkozóan,
mind pedig összefüggéseiket illetően. Hasonlóképpen a „metafora" lényegének
meghatározói, kutatói által javasolt felfogások is méltán szerepelhetnének költőink
példáinak illusztrációival. (Megleljük itt a metafora „funkcionális konstrukcióját", a
metaforikus feszültség „nem pusztán kétértelmű oszcillációját", a „metaforikus csavart",
valamint a jelenlévő „potenciális konnotációkat", „asszociált implikáció-rendszereket",
„skála- és terület-váltásokat" stb.) Douglas Berggran, Monroe G. Beardsey, Nelson
Goodman, Max Black. Vö. A jelentésteremtő metafora tematikájú Helikon-számot
1990/4. További differenciálás, külön elméleti tanulmány előmunkálata lehet jelenlegi
feltáró jellegű dolgozatom.
4 Tekintélyes példatárat és hivatkozási lehetőségeket kínál pl. az Ismétlődés a művészetben
című gyűjtemény. Szerk.: Horváth Iván és Veres András. Bp., 1980.
5 Abban az értelemben, ahogy ezt pl. J. M. Lotman megfogalmazza: „A trópusok jellege
jelentősen megvilágítja a költészet művészi nyelvének szemantikai struktúráját, mint kü
lönleges struktúrát. A trópusokat. . . az adott író művészi és eszmei — filozófiai — gon
dolkodásának általános struktúrája határozza meg". In: Szöveg, modell, típus. Bp., 1973.
204.
6 Cs. Gyímesi Éva: Alom és értelem. Kriterion, Bukarest, 1990. 15.
7 Cs. Gyímesi Éva: i. m.
8 Cs. Gyímesi Éva: i. m. 20.
9 Sz. D.: Glézosz beszéde. In: Álom a repülőtéren. Bukarest, 1962. 27—29.)
10 Cs. Gyímesi: i. m. 27, 29, 35.
11 Cs. Gyímesi: i. m. 29, 34.
12 Cs. Gyímesi: i. m. részletes elemzés: 37—39.
13 Sz. D.: Árnyék, 1971. k. Id. még: Vonaton „vezérlőtábla előtt ül Héphaisztosz", „miasszonyunk Aphrodité", „vonító holdfény d-mollban / zeng a tejút" stb.
14 Erről a keserű öniróniáról tanúskodhat az egész Garabonciás című kötet (1967), majd a
Búcsú a trópusoktól, 1969., s különösen a Felezőidő, 191 A. Jól érzékelhetővé teszi a
hangváltozást a Honegger-téma néhány variációja, „meghallgatván a végítélet / trombitá
ját / Honegger-dallam volt talán" — írja a Kérvényben (1971. k.). S még komolyabb, át
szellemültebb líraisággal szólongatja ennek az időszaknak egy másik versében:
Kísértsél csak, visszajáró,
Halotthangú ostinato!
(Honegger II. szimfóniájához)
Mintegy blaszfémikusan fonákjaként olvashatjuk később:
Soutau-Miguel Bruno apát
a szent széklet hamis ura
tíz deka vajban tintahal
festi alá az ostinatot
(Ez a nyár)
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Jól illik mellé, ugyanitt, a búcsú:
agyő langyos metaforák
szél tereli az égi kondát
lián-hajú szörnyetegek
agyő mosolytalan Giocondák
(A „trópusok"-tól való búcsú többértelműsége is kitetszik.)
15 Vö. Thomas Sebeok kifejezése. De ennek az elnevezésnek lényegét joggal társíthatjuk
más, több, modern költészetre alkalmazott megállapítással is: felleljük Sz. D. költeménymontázs(ai)ban a „szubracionális ikonszerűséget" (W. K. Wimsatt), „a szokatlan asszo
ciáció-tartalmakat" (Allen Tate), a „logikai többértelműséget" (W. Empson), a „sokcsa
tornás érdeklődés" kívánalmát (I. A. Richards), a drámai állításokká váló megnyilatkozá
sokat (Cleanth Brooks), a költő saját dialektikájának vezérlését (Kenneth Burke) etc.
16 Cs. Gyímesi Éva megjelölése (i. m. 45.). Saját régibb tanulmányomban „vers-mozaik"ként, „versláncolat"-ként „költői oratórium "-ként elemeztem. (Újtípusú avantgárdé a ro
mániai magyar lírában. Kortárs, 1971/4.)
17 Legfrissebb, részletes elemzés: Cs. Gyímesi: i. m. 49, 52, 60, 70, 107—134.
18 Főként a Haláltánc-szvitre, a Hogyan írjunk vers et?-re utalok, illetve a Felezőidő, s a
Hátrahagyott versek közt bőven kínálkozó darabokra. Az EURÓPA-motívum
közvetlenül megjelenik a Játékokban, a Kozmopolita csujjogatókb&n, s a Szkizqfrén
EURÓPÁban. De ott van a Zuboly, Falstqff stb. témákban is. Vö. Cs. Gyímesi: i. m.
fenti helyek, saját idézett tanulmány, valamint a Felezőidő elemzése Kortárs, 1976/1.
19 A „játék" tragikumát különösen az Apokrif Vörösmarty-kézirat 1850-ből című vers hang
súlyozza:
Nem játék volt az! S ha igen:
ország-világ előtt forgó, hatalmas színpadon!
Hogy aki nézte is csak, beletársult,
fázott, lihegett, izzadt, lelkesült — és dolgozott a játszókkal!
EURÓPA látta.
És fejet hajtott.
És aztán mást nem is tett:
lehajtotta fejét.
20 Lászlóffy Aladárnál külön figyelmet érdemel ismétlődő EURÓPA-motívumainak szerepe,
változása, vándorlása a különféle műfajokon belül. Erre itt nincs mód, csupán említés
erejéig emlékeztetek első regényére, a Görögség eszménye jegyében született Héphaisztoszra (1969), majd később a Szigetvár lakatja (1979), Svájci határállomás (1984) novel
láinak szoros idetartozására, s A képzeletbeli ásatás (1987) című regény rokon jellegére.
Ugyanakkor közvetlenül kapcsolódnak az első pillanatra másféle fogantatást sejtető köte
tek is: a Papírrepülő (regény, 1973), Az ólomkatona hadifogsága (regény, 1975), a Szö
vegek szövetsége című esszékötet (1988), A holdbéli pásztor (1989) meséi, monológjai,
sőt még a Házsongárd (1989) temetőmonográfia lírai gondolatvezetése is.
21 Örök naplemente, A Föld éjszakái, Reggel a kőbányában, Esti sípszó, Szertartás egy
nemzedék nevében. Valamennyi első kötetében található: Hangok a tereken, 1962.
22 Köd, X. Hasonlóan a jovátehetetlenség uralkodik a másik darabban: „Galilei szemüvegét
belülről is köd takarja. Gazdátlan ablak holt nagy elmék szeme, melyen ki nem néznek,
be nem látnak többé. A sugarak, amelyek azelőtt közlekedtek — vagy kinn, vagy benn
örökre megrekedtek." uo. II.
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23 Vö. Beethoven nyitott ablakából, Decemberi levél, Önarckép Arkhimidesz-szel stb.
(Utóbbi: Helikon, 1991/4.)
24 Az eljárásnak mintegy fordítottja található az „óriás"- illetve „köztes"-versek némelyiké
ben. „Ha Wellington nem fordul váratlanul balra, Hannibál sosem tudja idejében elvesz
teni a rigómezei ütközetet." (Mit látsz egy íróasztalon ?). Az idősíkok összecsúsztatásával
itt a több-bői lesz: egy.
25 Ez az „óriás"- illetve „portré"-vers megfelel a korábban „mammut"- illetve „interieur"típusként megnevezetteknek. (Egy neoavatgarde költő természetrajza, Korunk, 1974/6.)
26 Cs. Gyímesi Éva elébbi könyvében „virtuálisan megsokszorozott helyzetek"-ként jellem
zi találóan a költői eljárást, s benne a „gondolkodói attitűd kontextusát" látja, amely
„egyetemes összefüggések metszéspontjait fogja át". (Találkozás az egyszerivel. Kriterion, Bukarest, 1978. 97., 101.)
27 Es tapsolt az ideges ipszilon, Vasban, Haydn hallgatása közben. (E legutóbbi vers: Heli
kon, 1991/4.)
28 Szentilonán, A repülőgép lezuhanása, Bulevárd Termopülé, Mona Lisa, Sötétkék nefe
lejcs, Születésnap.
29 Hankiss Elemér sokat idézett tanulmányából való a kifejezés, de hasonló indokoltsággal
hivatkozhatunk az általa felsorakoztatott, s e kiemelt jegyben közös („váltás", „vibrálás")
esztétikatörténeti alapfogalmakra Arisztotelésztől Santayanáig, Cassirerig, A. Moles-ig.
In: A népdaltól az abszurd drámáig. Bp., 1969. 18—30, 37—40, 80—82.
30 Vö. EURÓPÁNYI járókában (. . .)héttörpe-arcú Ezerévek /járják a kézenfogva-táncot."
(Utazás); „És kert van kinn s EURÓPA, és ajtó nyílik / és elme." (Az ember élete); „mi
voltál ágyúnélküli EURÓPÁBAN" (Kós Károlynak); „A fehér betűk EURÓPÁJÁBAN"
(József Attila); „Néha visszajárok szellem-EURÓPÁBÓL / gyerekeknek. Annyi átélnivalóm van. (. . .) „Néha visszajárok múlt-EURÓPÁBÓL / most-EURÓPÁBA. HarcEURÓPÁBÓL / holnap-EURÓPÁBA." (Óda a költészethez) stb.
31 N. Frye: The well-tempered critic. Bloomington, 1963. 155.
32 H. G. Gadamer: Igazság és módszer. Bp., 1984.
33 Robert E. Innis: Ins ersections. Phylosophical and Social Criticism. 1980/3—4.
229—239.
34 H. G. Gadamer: i. m.
35 Goethe, K. F. Popper alapján a szegedi iskola; N. Frye, József Attila.
36 Tudor Vianu: A metafora kérdéseiről. . ., Bukarest, 1967. 15.
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SZIGETI LAJOS SÁNDOR (Szeged)

Infinitivus és immigráció
„A főnévi igenév (infinitivus) olyan -ni képzős igei származékszó,
amely (személytelen alakjában) személyes vonatkoztatás nélkül, elvontan fe
jez ki valamilyen cselekvés-, történés-, állapot- vagy létezésfogalmat . . .
Minden igéből képezhető . . . Kivétel a nincs: s ritkán használjuk a követ
kezőket: vanni (van), lehetni (lehet). A szenvedő igékből azonban nemigen
szoktuk képezni, ható igékből is ritkán . . . A főnévi igenév jelentése legin
kább az igéből képzett -ás, -és képzős elvont főnevekéhez hasonlít: „»Do
hányozni (a dohányzás'') tilos«."1 így szól az egyetemi hallgatóknak írt
tankönyv a főnévi igenév grammatikai szerepéről-funkciójáról. Fölmerül
azonban a kérdés, van-e, s mi az infinitivus irodalmi funkciója,
pontosabban: a retorizált, stilizált, poetizált szövegben milyen retorikai,
stilisztikai, poétikai, egyáltalán milyen esztétikai funkciója-szerepe lehet? A
kérdésre nem elmélettörténeti vagy elméleti választ kívánunk adni — bár
Fónagy Iván kitűnő könyve2 — ezen a szinten akár folytatható, e
kérdéskörrel bővíthető is lenne. Inkább arra szeretném felhívni a figyelmet,
hogy ez az igenév — melyet bár az újabb szófaji rendszerezések a
tulajdonképpeni névszók közé sorolnak — egy, a költői magatartásformát is
meghatározó, szemléletet hordozó és sugárzó poétikai eszközzé válik és
jellegzetesen huszadik századi eszmélések kifejezője oly módon is, hogy a
véle élő versek — kiválasztásuk minden esetlegessége mellett is — mintegy
összekötő hidat képeznek a modern magyar költészet történetében Ady
Endre Vér és Arany című 1907-es kötetétől Nagy Gáspár csak
gyűjteményes kötetben megjelenhetett, sajátosan-sajnálatosan kelet-európai
botrányt kavart verseiig. Adyt megelőzően két korábbi példáról van
ismeretünk, legalábbis Komlós Aladár csak Palágyi Lajos Csak szeretni
{Komor napok, 1891) és A hegyi forrás {Új költemények, 1901) című
verseit említi meg. Ady költészetében azonban relevánssá vált a főnévi
igenév alkalmazása s nála már nem csupán arról van szó, hogy „használata,
különösen halmozása nemcsak tömörebbé, hanem élénkebbé, vá
lasztékosabbá is teszi a stílust,3 de azt is látjuk, hogy a más típusú Ady-verseket oly jellemző álomszerűséget, kísértetiességet tudja súlyozni a költő.
Példa erre a Szeretném, ha szeretnének egyik záróverse, Az ágyam hívogat:
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Lefekszem, óh, ágyam,
Óh, ágyam, tavaly még,
Tavaly még más voltál,
Más voltál: álom-hely,
Álom-hely, erő-kút,
Erő-kút, csók-csárda,
Csók-csárda, vidámság,
Vidámság. Mi lettél?
Mi lettél? Koporsó,
Koporsó, Naponként,
Naponként, jobban zársz,
Jobban zársz. Ledőlni,
Ledőlni rettegve,
Rettegve fölkelni,
Fölkelni rettegve,
Rettegve kelek föl.
Fölkelni, szétnézni,
Szétnézni, érezni,
Érezni, eszmélni,
Eszmélni, meglátni,
Meglátni, megbújni
Megbújni, kinézni,
Kinézni, kikelni
Kikelni, akarni,
Akarni, búsulni,
Búsulni, elszánni,
Elszánni, letörni
Letörni, szégyellni,
Szégyellni. Oh ágyam,
Óh, ágyam, koporsóm,
Koporsóm, be hívsz már,
Be hívsz már. Lefekszem.
Jól látható, hogy az igei és névszói tulajdonságokat egyaránt mutató
infinitivuszok az első szegmentumban még tárgyat vesznek magukhoz, így
kevésbé személytelenek, a második részben azonban a cselekvésfogalom lé
nyegét emelik ki, s így alkalmasak arra, hogy általuk „a költő mondaniva
lója a maga friss erejében törjön felszínre, még mielőtt a megszokott szabá
lyos mondattá formálódhatott volna".4 Az ágyam hívogat Ady nihilt idéző
halálverseinek egyike s éppen ezért meglepő, hogy évekkel később, A ma
gunk szerelme kötet első ciklusában elhelyezett hasonló építkezésű verse
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már nem a maradéktalan önfeladást, hanem a mégis-, még így is küzdeni
akarás imperatívuszát is megfogalmazza; s ez a vers a már líraian sűrített
címében is beszédes Tiltakozni és akarni:
Hajh, megmaradni nagy betegnek,
Sírba-rugandó idegennek,
De élni, de élni.
Barbárból, úrból nyűvé válni,
Igaziból lenni akármi,
De élni, de élni.
Nem bánni immár semmit-semmit
S nótáink bár rossz kölykök zengik,
De élni, de élni.
Ijesztgessetek a Jövővel,
Ijedjek meg lehajtott fővel,
De élni, de élni.
És gunnyasztva és meghajolva,
Mintha tavasz sohse lett volna,
De élni, de élni.
De tiltakozni és akarni,
De, jaj, még most, most meg nem halni,
De élni, de élni.
Ez a mű erőteljesen mutat vissza arra a versre, amelyre A fekete zon
gora „érthetetlensége" miatt, annak közelségében nem, vagy alig figyeltek
föl sem a kortársak, sem a későbbi értelmezők, s ez az 1906-ban született,
itt is már címében is infmitivuszos Sírni, sírni, sírni, melynek különös ige
névhasználatára elsőként Schöpflin Aladár, majd Komlós Aladár és az ő
nyomdokain Király István mutatott rá. Schöpflin azt írja: „A vers sajátszerűen tömör halmazállapotot kap, mintegy koncentrálva van — ez a hiány a
fődolog, a legfontosabb kifejezőeszköz, tőle kapja a vers a mélységét. Az
infinitívuszok a versben kifejezett vigasztalan bánat tompa egyhangúságát
jelzik."5 Ezzel szemben Komlós Aladár a vers időnkívüliségét hangsúlyoz
za, azt, hogy időn kívül történik minden, s úgy fogja fel a költői magatar
tást, mint amelyben Ady gyakori témája: énjének testi-lelki kettészakadása
nyilvánul meg, azaz: a koporsóra boruló sirató és a sírbatett halott is maga
a költő és a bűn „egy elrontott élet megbánása, összeroskadás a halálos ön
vád súlya alatt."6 A csönd, a hallgatás, az elhallgatás poétikai eszközévé
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válik a versben az igenévi szerkezet s a jellegzetesen Ady-s ismétlés és hal
mozás is, amely egyúttal az akkor őt oly jellemző széttörtségtudatot, a fragmentalitás, az idegenség, az abszurditás életérzését is segít nem csak meg
szólaltatni, de nyomatékosítani is:
Várni, ha éjfélt üt az óra,
Egy közeledő koporsóra.
Nem kérdeni, hogy kit temetnek,
Csengetyűzni a gyász-menetnek.
Ezüst sátrak, fekete leplek
Alatt lóbálni egy keresztet.
Állni gyászban, súlyos ezüstben,
Fuldokolni a fáklyafüstben.
Zörgő árnyakkal harcra kelni,
Fojtott zsolozsmát énekelni.
Hallgatni orgonák bugását,
Síri harangok mély zúgását.
Lépni, mély, tárt sírokon által
Komor pappal, néma szolgákkal.
Remegve, bújva, lesve, lopva
Nézni egy idegen halottra.
Fázni holdas, babonás éjen
Tömjén-árban, lihegve mélyen.
Tagadni multat, mellet verve,
Megbabonázva, térdepelve.
Megbánni mindent. Törve, gyónva
Borulni rá egy koporsóra.
Testamentumot szörnyűt írni,
Es sírni, sírni, sírni, sírni.
A vers jellemzésére Király István magától a költőtől választ metafori
kus meghatározást, amikor azt mondja, hogy az Egy templom-alapító álma
szép szavával szólva itt egy 20. századi világfájdalom alapérzése, az „okta
lan szomorúság", a lét értelmetlenségén érzett kétségbeesés szakad fel a
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költőben, a megbánandó bűn pedig maga az élet volt, ezzel magyarázható,
hogy a bizonytalanba, az ismeretlen szférájába vittek a személytelen nyelvi
alakok, mert a meghatározatlanság a központi nyelvi tényező.7 Ha az ab
szurdan megjelenő halál, a vizionalitás nem is, a szomorúság ott munkál Ju
hász Gyula idemutató versében, a Gyászköntösben is:
A szürke unalom barátcsuháját
Fölvenni és letenni mindenik nap,
Az elgyötört vágy egyhangú imáját
Hadarni mindig, míg ajkunk kiszikkad,
A régi szerelem foszló ruháját
Csókolni mindig és víg álmainkat
Temetni mindig, mint hervadt apácák,
És látni fát, hol új virágot ingat
Új tavasz és érezni a vidámság,
A szépség és erő gőgös világát,
Mely meg se látja a jó, bamba árvát
És eltapossa rongy játékainkati
A Késői szüret kötetből való vers eredetileg a Független Magyarország
1910. december 25-i számában jelent meg, akkor, amikor a költő Nagyvá
radról karácsonyi vakációra jött Szegedre, három nappal azután, hogy az
említett lapnak adott interjújában következő — négy évet váratott magára!
— kötetének terveiről beszélt.8 Ez év végén mindössze hat verse születik a
költőnek, s a mű jól érzékelteti, hogy ki-ki magához, alkatához hasonítja az
eszközül választott igenévi szerkezetet. A Gyászköntös akaratlanul párverse
a mégis látható közös jegyek alapján az Ady Endrének című, 1910. április
25-i kibékülésük verses dokumentumának.
A képzeletbeli immanens költészettörténeti híd következő pillére ismét
egy olyan vers, amely az összekötő láncszemek mellett megmutatja az alka
tiság-jellegét is, s ez Kosztolányi Dezső verse, a Harsány kiáltások tavaszi
reggel:
Élni először itt e világon
s élni utolszor.
Látni a földet, látni csak egyszer
és soha többé,
Állni a fényben, inni meg enni,
csókba fürödni.
Nézni a kék nefelejcset a szélben,
barna göröngyön.
Érezni a gondolatok ragyogását
barna fejemben,
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Menni a hegyre az éter elébe,
völgybe leszállni,
Lélekzeni, fölkiabálni rajongva
az égre, a napra.
Aztán egyszerre vad zuhanással
összeomolni.
A vers már első hallásra-olvasásra is rendkívül ritmikusnak tűnik, egy tu
lajdonképpeni „álarcos" vers, amely nem más, mint nyolc kettétört hexa
meterben megszólaltatott nyolc kiáltás, melyben a törésnek jelentős szerepefunkciója van: a gondolatok párhuzamosságának, illetve ellentételezésének
nyomatékosítása. E törések következtében enjambement-ok jönnek létre,
amelyek a sorvégi szó „kimerevítésével", a következő sor elején található
szó kiemelésével hatnak, ugyanakkor segítik az áthajlás felütésszerű megva
lósítását is, mint pl. a 3. és a 4. sor között, ahol a pillanatnyiság és az
örökkévalóság tartalmi-formai összekapcsolását teszik lehetővé:
„. . . csak egyszer
és soha többé,"
Másutt éppen súlyos tartalmat hordozó mozgásfolyamatot jelez, mint az
utolsó sor előtt: „vad zuhanással" — s utána ténylegesen is lejjebb esik
maga a sor is, mintegy lezuhan, hogy kimondassák a „poén": „összeomol
ni", azaz a forma közvetlenül követi, intonálja a tartalmat, sőt maga is tar
talommá, önmagában jelentést hordozó eszközzé válik. De, fontos az en
jambement ritmikailag is, a hosszú sorok eleje és a rövid sor — a törés kö
vetkeztében ritmikailag is „rímel", azonos:
Élni először . . .,
-

O o/

/

s élni utolszor,
-uu/

/

E ritmikai azonosság is kiemeli a gondolati párhuzamosságokat, illetve el
lentéteket. A vers igazi poénvers: az első és az utolsó szó ellentételezettsége
(élni — összeomolni) adja az alapszövetet, nemcsak az élet és halál ellenté
téről van szó, hanem arról a felismerésről, amit más versében is jelez:
„harsány riasztó: ébrejd a valóra!" Képzelet és valóság, mámoros életigen
lés a halálban is, egyszeriség és teljesség, elemi adományok, vegetatív örö
mök és emberfölötti lét stb. együtt, egyszerre jelennek meg a versben,
mindez ott van már az Ég és a Föld antinómiájában is, hisz az Ég, a
mennybolt Kosztolányinak mindig a tisztaságot, a fényt, az emberfölötti lét
csodáit jelenti a földi lét lehúzó erőivel szemben. Itt azonban a földi élet
apró örömei is szentté lesznek ebben az életigenlésben, még azok is az időt-

1175
lenség felé viszik a verset, emlékeztetve a korai, a „csodálkozó" a „csodát
mondó" Kosztolányira is, de szerves része — mint önmegszólító vers — a
ciklusnak és kötetnek, amelyben helyet kapott, a Számadásnak, különösen
befejezése idézi föl bennünk a Hajnali részegség és Utolsó kiáltás, az Eletre-halálra egy-egy sorát, motívumát. Az első részben az időbeliség kap —
Adyra is emlékeztető módon — hangsúlyt: a külső idővégtelent teszi benne
belsővé a költő ugyanúgy, mint ahogy a második részben a külső térvégte
lent teszi belsővé: a teljességet igyekszik megfogni: az örökkévalót az egy
szeriben, a határtalant a megélhető részben, ezt az igényt erősíti az infinitivusok gyakorisága és totalizáló szerepe, ezzel magyarázható, hogy szemé
lyesség és egyetemesség találkoznak akkor, amikor a magány és a szociális
érzés között vívódó költő e versében harmóniára lel a hexameterhez évszá
zadokon keresztül hozzátapadt ünnepélyességben, pátoszban, fenségességben, nyugalomban, humánumban, melyek itt mintegy másodlagos tartalom
ként erősítik a textust, s annak tömörségét, drámaiságát s a mégis érzékel
hető egységes megformáltságát. A Harsány kiáltások tavaszi reggel — jólle
het a szakirodalom elhanyagolta — a „nagy" versekhez hasonló jelentős
számadás-, összegzésvers.
Logikusan illeszkedik e versekhez, mégis különös helyet foglal el köz
tük József Attila korai műve, a már címében is szinte a teljes életművet ma
már akaratlanul is felidéző, Ülni, állni, ölni, halni:
Ezt a széket odább tolni,
vonat elé leguggolni,
óvatosan hegyre mászni,
zsákomat a völgybe rázni,
vén pókomnak méhet adni,
öregasszonyt cirógatni,
jóízű bablevest enni,
sár van, lábujjhegyen menni,
kalapom a sínre tenni,
a tavat csak megkerülni,
fenekén ruhástul ülni,
csengő habok közt pirulni,
napraforgók közt virulni —
vagy csak szépet sóhajtani,
csak egy legyet elhajtani,
poros könyvem letörülni, —
tükröm közepébe köpni,
elleneimmel békülni,
hosszú késsel mind megölni,
vizsgálni, a vér hogy csordul,
nézni, hogy egy kislány fordul —
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vagy csak így megülni veszteg —
fölgyújtani Budapestet,
morzsámra madarat várni,
rossz kenyerem földhöz vágni,
jó szeretőm megríkatni,
kicsi húgát ölbe kapni
s ha világ a számadásom,
úgy itt hagyni, sose lásson —
Ó köttető, oldoztató,
most e verset megírató,
nevettető, zokogtató,
életem, te választató!
A feltehetően a hatvani kastélyban írt, a közvetlen megelőző — Bécs
ben megélt — élmények sokaságát látszólagos összevisszaságban sorjázó
vers a Diogenésben jelent meg 1926. augusztus 7-én. Kavargó képáradat,
amely „korlátlan, megszokott határokat elmosó világot idéz fel",9 ugyanak
kor emlékeztet a szegedi költőre is, a Tiszta szívvel népballadás „harmóniá
jára" és anarchikus tagadására. Ez utóbbi erősödik föl az infinitivusokban,
amelyek önkéntelen, apró, jelentéktelen lélektani mozzanatokat és megdöb
bentő elhatározásokat közvetítenek tudatosított egymásmellettiségükben.
Ezek a „normális" és „abnormális", „lényeges" és „lényegtelen" tettek —
Széles Klára szerint — elsősorban alapvetően különböző etikai magatartáso
kat tükröznek, fölidézik az anarchiát, a dolgok rendjének teljes kétségbevo
nását. Mint Széles Klára rámutatott, már a makói gimnazista József Attila is
élt — tegyem hozzá: akkor még egészen direkten is Adyra utaló módon —
az infinitivus magatartásformát meghatározó funkciójával. A szabályos szo
nettforma azonban már itt is, az Ének magamhoz soraiban is lázongó, két
ségbeesett indulatok vergődését hordozza.
Szeretni kell a csalfa köd-eget,
szeretni kell száz csillag enyhe képét,
fölnézvén a szív könnyebben feled
és föltalálja tán az örök békét.
Csókolni kell az élet-mart sebet,
csudálni kell a lányszem tiszta képét,
dalolni kell a bánatok felett
s nem kérdni, hogy vén Földünk meddig ég még.
Tisztelni kell az öregek kezét,
simogatni az ifjúság fejét
és bátor hittel élni, ölni, csalni
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Halotti torban folly on drága bor,
nem szabad sírni soha, semmikor,
s ha halni kell, hát vígan menjünk halni,
Az itteni „hamis virtussal" szemben azonban az Ülni, állni, ölni, halni
költői képzetsora bonyolultabb egészet alkot: a látszólag szabadon áradó,
valójában sajátosan fegyelmezett 29 infinitivusos sorral szembenáll, azokat
egyúttal összegzi is az utolsó négy sor alkotta zárórész, ebben az antinómiás szerkesztésmódban az igenevek személytelensége váltakozik a szubjek
tív utalásokkal, a rejtett egyéni érdekeltséggel úgy, hogy végsősoron mind
a grammatikai szerkezetek, mind a versforma azt hangsúlyozzák, amit a
vers poénja — mert ismét poénversről van szó! — is kimond: választani
kell! S ez a választáskényszer adja a vers igazi drámai feszültségét, a meg
formálódott „szélsőségek is a választást hordozzák, a hányódást érzelmek
és érzéketlenségek között".10 Széles Klára, elemzésének befejezésében úgy
szól a versről, mintha az egyben kitűnő illusztráció lenne Thomas Mann
általános érvényű, burkolt műhely-vallomására, amely így hangzik: „. . . a
káoszból, amely a teljesség, napfényre hozni azt, ami képes és megérett rá,
hogy formát öltsön, . . . Elhatárolni, kikapcsolni, alakítani, elkészülni!".
A néhány költő között, kik vállalt-vállalható utódai voltak József Atti
lának, Szilágyi Domokost és Pilinszky Jánost tartom elsősorban számon,
Pilinszky több ponton is találkozik József Attilával, de nem csak a modern
európai lírával rokon rendkívül fegyelmezett intellektuális költői magatar
tásban, a hasonló fogalomalkotásban, de úgy látszik, abban is, hogy Pi
linszky is rálel az infinitivusra, mégpedig úgy, hogy verse elődeinek min
den drámáját, keserűségét, oldó-oldoztató imperativusát, egyetemesség-igé
nyét, teljességre törekvését, de relativizmusát is magábaolvasztja a művé
szet: elhagyás elvét kegyetlen lírai sűrítettséggel érvényesítve. Az Infinitivus a Végkifejlet című kötetben (1974) látott napvilágot, akkor, amikor azt
írta a költő: „Tudom, hogy nincs tökéletesség a földön. És elfogadni bizo
nyos értelemben a tökéletlent, ami mindennek ellenére a tökéletesség felé
visz, azért — ez a maximum." Mintha ezt példázná maga a vers is:
Még ki lehet nyitni,
És be lehet zárni.
Még föl lehet kötni,
És le lehet vágni.
Még meg lehet szülni,
És el lehet ásni.
A gyökversekre, a négysorosokra emlékeztető, látszólagos töredékes
sége ellenére a teljességet magába ölelő versről idézzük egyik autentikus ér
telmezőjét, Kuklay Antalt, aki a vershez illő lakonikus rövidséggel így fo-
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galmaz: „Az ember: lehetőség. Zárt ajtó: kezünkben a kulcsa. És tárt kapu,
ha bezárul, kinyithatatlan. Siralomházban ülő elítélt. És megmenthető ön
gyilkos. Világra hozható magzat. És elásható újszülött. Határozatlan ige: az
infmitívusz."11
Ha Ady infinitívuszos versei a dekadencia és teljesség, az „oktalan
szomorúság" megformálásai, Juhász Gyuláé a szürkeségtől való félelemé,
Kosztolányié a pillanatnyiság és örökkévalóság dichotómiája, ugyanakkor a
teljesség igénye, József Attiláé az anarchia és személyesség imperatívusza,
Pilinszkyé a lét paradoxitásának megnyilvánulása, akkor Nagy Gáspár ide
mutató versei új, a történelmi paradoxiák szükségszerűségét mondják, s ve
lük lassan kialakulni látszik az igenévi szerkezet immáron poétikai funkció
jának megfogalmazási lehetősége is. Az Inflnitivusok lányom olvasókönyvé
ből megértéséhez azonban nem elegendő a fenti felsorolás, a hiányzó pillér
viszont föllelhető az ajánlásban, mely szerint a vers Domonkos Istvánnak
szól Újvidékre. Az ajánlás minden szempontból logikus, ugyanis maga a
vers Domonkos Kormányeltörésben című versére alludál, amely maga is in
finitívuszos szerkezetekre épül. A cím — Kormányeltörésben — egy Balas
si-versből származik s négy sora szerepel is mottóként a mű felett:
Elmém csak téveleg széllel kétségben,
Mint vasmacska nélkül gálya az tengerben,
Kormányeltörésben,
Nincsen reménsége senki szerelmében.
A Balassi megfogalmazta általános emberi léthelyzetet köti a vers négy
— a Közgazdasági kislexikonból vett — antipoétikus idézete egy konkrét,
immigrációs állapothoz. A negyedik idézet így hangzik: „NÉPESSÉG IMMIGRÁCIÓJA — egyes országok állampolgárainak bevándorlása egy másik
országba állandó vagy időleges letelepedés céljából". E vers — látszólag —
„egy vajdasági magyar verses levele", aki vendégmunkásként dolgozik va
lahol a gazdag Európában s közben szinte elfelejti nyelvét, mely szinte csak
a főnévi igenév ragozatlan személytelenségében emlékeztet arra, hogy szer
zője magyar. Görömbei András legalábbis így értelmezi a művet, mint írja:
„Önelemzés, önmeghatározás. A személyiség identitásának, önazonosságá
nak kutatása, teljes számvetése. Innen az önmeghatározás állandó gesztusa,
a minden nagyobb egység elején visszatérő »én lenni«, illetve a versben
több mint ötvenszer ismétlődő »én . . . én«".12 Felhívja a figyelmet Göröm
bei András a nyelv, ezen belül a főnévi igenév jellegzetes funkcióira is: „A
családjától, nemzetétől, a világtól és önmagától is elidegenedett, értelmes és
megtartó emberi viszonyaiból kiesett személyiség maximálisan koncentrált
— mert versbeli önkifejezés, vallomás szándékával készült monológja, lét
összegző számvetése. A nyelv a világnak, a világ rendjének, az emberi vi
szonyoknak a tükrözéses kifejezése. A Kormányeltörésben lírai személyisé-
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ge számára azonban sem a világ rendje, sem az emberi viszonyok nem
adottak már, tudata csupán törmeléke, roncsa a teljes emberi személyiség
tudatának, ezért a nyelve sem lehet más, mint roncsnyelv, törmeléknyelv".
Görömbei Andrást igazolja, hogy éppen az összefüggések hiányoznak a
szövegből, hogy az infinitivusnak nem totalizáló, hanem ellenkezőleg
hiánysúlyozó funkciója van. Ennek bizonyságaként az egyedi és jelentős
poémából csak rövid részt hadd idézzünk:
én lenni
élni külföldi élet
pénz nyelv zászló
himnusz bélyeg
elnökök vezérek
előkotorni megfelelő
ott ahova érek
pszichiáter mondani
relex relex magyar
nem gondolni mi lesz
nem gondolni mi volt
menni alpok menni tirol
menni copacabana hawai
menni estélyek bálok
new guineában még élni kannibálok
menni brazttia menni szakara
moszkva ankara
menni utcákon vinni plakát
lenni izgalmas felvonulás
provokálni járókelő rendőr
lobogtatni piros kendő
lenni kommunista
szó ígérni jó szórakozás
tortura-vita
lenni régimódi proletár
folt rakni maxi-kabát
hús nélkül enni főzelék
moziba nyilvános helyen
turkálni titokban
meleg selyem mikor senki nem néz oda
dugni csokoládé pofa
Én menni plakáttal hátamon
élet gumibottal jönni
vágni engem nyakon
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A poéma befejezése azonban azt mondatja velünk, hogy nem csupán
„csak" egy immigrációs létállapot rögzítéséről van szó, hanem arról: nem
kell évekig külföldön dolgoznunk, élnünk, hogy elfelejtsük a nyelvet, az
egyetlent, mely bizton összeköt bennünket, elég ehhez az anyaországtól elszakadtan élni, de, Uram bocsa', az utolsó sorok utalásai még azt is „megen
gedik", hogy ez az életforma itthon is érvényes, sajnos, nem megkerülhető:
én lenni
elnökök vezérek
én menni külföld
mit munkaengedély
kofferban szalonna
két kiló kenyér
én lenni kormányeltörésben
ez nem lenni vers
én imitálni vers
vers lenni tócsa
beleülni lenni szivacs
tönkretenni új ruha
tócsában találni
sok kövér kukac
proletariátusnak
proletariátus jövőbe vetni horgát
fogni fürdőszoba
vers lenni kérdezni:
bírni el pici egér
hátán egész ház
ha bebújni lyuk?
én két gyerek
én motorfűrész
erdő vágni fa
én gomba
én madár
én különféle vad
különféle tárgy
név nem tudni
délután sötét fáradt
este kemény szivornya
asszony lepedő ágy
clitoris
rátenni ujj
nem gondolni kollektív
nem gondolni privát
(Djuhpult, 1971)
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A poéma 1971-ben jelent meg, az Áthúzott versek című kötet záróda
rabjaként s abban egyértelműen igazat adhatunk Görömbei Andrásnak,
hogy nem más, mint a jelzett lélekállapotnak a belülről való tagadása. Ezt a
belülről való tagadást s az életforma sajnálatosan jellegzetes tágabb régiókra
vonatkozását fogalmazza meg Nagy Gáspár is a Földi pörök kötetének már
hivatkozott Inflnitivusok lányom olvasókönyvéből című versében:
Botot faragni
Nyelvet kitűzni
veszteg maradni
ellent kiűzni
vízből borozni
jövőt tanulni
hazát orozni
mindig lapulni
anyánk pofozni
engem lövetni
melót fokozni
pártot követni
tessék figyelni
mire figyelni
lassan haladni
cipőt levenni
zsákban szaladni
lehet nevetni
sírva fakadni
kezet emelni
mindent tagadni
zászlót fakulni
nyelvem harapni
cipőt kifűzni
tisztán hadarni
vakon betűzni
Elképesztő irónia sugallik, különösen az utolsó sorokból, melyek sze
rint valóban nincs különbség a költő és a kisemmizett proletár között a kon
tinensnek e nem kis részén. Hogy Domonkos István gondolkodása hosszan
foglalkoztathatta Nagy Gáspárt, arra bizonyíték a jóval későbbi Alvászavar
— Frontidő, melyben a mindenkori költő bűneit rója fel az időnek, utalva
arra a kötetre, melyben a Kormányeltörésben megjelent s utalva arra is,
ho£y a szerző, lírai hőséhez hasonlóan, 1978-ban Svédországba távozott:
„Áthúzott versek — írta D. I. / amatőr gitár és teniszművész / tőlünk Délre
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Newvidéken / és elhúzott Északra — kész / lehetne itt a vers / nem kellene
pont most s éppen / itt folytatni".
Az infinitivus ilyen totalizáló személytelenségével, ugyanakkor felszó
lító erejével él Nagy Gáspár a kötetben csak most megjelen(hetet)t: Örök
nyár elmúltam 9 éves (eredetileg: Új Forrás 1984. okt.) és Afiúnaplójából
(eredetileg: Tiszatáj, 1986. 6.) című műveiben. Azokról a versekről van te
hát szó, amelyek mintegy intézményesültek s amelyek miatt a költő írószö
vetségi funkciójától, a közlő folyóiratok szerkesztői pedig a szerkesztőség
től kényszerültek megválni. Az intézményesülés e formája nem immanens
irodalmi, hanem politikai-történeti kérdés és jelenség, a versek maguk
azonban egy immanens folyamat részei, amelyben az infinitivusok különle
ges helyzetbe kerülnek, hiszen a főnévi igenévi képző — nagy betűvel szed
ve — egyúttal szimbolikussá növekedik: Nagy Imrét, az 1956-os mártíro
kat^ temetetlen holtakat egyaránt megidézve:
a sír
Nincs sehol
a sír
a gyilkosok
a test
se ITT
Nincs sehol
a test
se OTT
a csont a gyilkosok
Nincs sehol
a csont
(p.s.)
egyszer majd el kell temetNI
és nekünk nem szabad feledNI
a gyilkosokat néven nevezNI!
E versek egyrészt a létérzékelés végletessé válását súlyozók, másrészt
pedig azok közé sorolódnak, melyek a világ Hamlet-i „kizökkentségét" ad
ják hírül, ahogy Nagy Gáspár írja: „És hümmögünk: / ez volt a föld / ez
volt a kor / ahol és amikor / élnünk adatott / kifosztva bénán" (Ez volt a
kor . . .).13 E versek visszanyúlnak az Ady megfogalmazta „Minden Egész
eltörött" (Kocsi-út az éjszakában) életérzéséig s átívelik századunkat, hiszen
a jellegzetesen huszadik századi modern sűrítettséggel kell szólnia a költő
nek, ha a világ fragmentumokra szakadtságát, töredékességét kényszerül
versbe vinni, ha a teljesség hiányát, József Attila szavával a „világhiányt",
Pilinszky szavával a „világvesztést" kell megélnie. Ezt teszi Nagy Gáspár
is, nála is „ronccsá teljesül az ember", a legrelevánsabban Hétparancsolaíában:
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írni
a szó egyetemes súlytalansági állapotában
inni
márvánnyá fagyott borokból is
hinni
a mérleg kristály-krisztusában
szeretni
áthajolva a Poprád karcsú hídján
repülni
mozdulatlan szárnyakkal anyánk elé
halni
redukált időben fölszabadítva a lelket
élni
átzubogni az összes szennycsatorna cserepes torkán
Igen, a humanista egyetemességelv hiányában élő huszadik századi em
ber s költő számára nincsenek megfogható-tapasztalható bizonyosságok,
ezért kényszerül arra, hogy a költői szó megtartó, hitet adó erejéhez fordul
jon, de szembetalálja magát a kegyetlen paradoxiával, a kérdéssel: képeseke a szavak egyáltalán kifejezni bennünket? Susan Sontag — A pusztulás ké
pei — szerint ez szinte lehetetlen, Bálint György A szavak felkelése című,
1938-ban írt gyönyörű esszéjében ezért lehetünk tanúi a szavak „rabszolga
lázadásának", s ezért mondatja ki a század Nagy Lászlóval: „A szó meg
gyalázása nem új lelemény, de látványosabb és fájóbb, mint valaha". Sze
retném mindezek után remélni, hogy az infinitivus a magyar versben nem
az immigrációhoz, nem az identitásvesztéshez, az elidegenedéshez fog kö
tődni, hanem a teljességigény megfogalmazásának eszköze, a teljessé-eggyé
formálódásunk imperatívusza lesz, mert igaza van a költőnek:
kell valami szabadítót mondani
a kapuk alatt
mielőtt tompán becsukódnak
(Nagy Gáspár: Szabadítót mondani)
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STEVEN TÖTÖSY DE ZEPETNEK (Alberta)

Kaffka Margit prózája:
az irodalmi feminizmus kezdete Magyarországon
. . .egyike azoknak a tényezőknek, melyek a nőírókat háttérbe
szorítják — a saját, és minden más nép kultúrájában —, hogy
igen kevés azoknak az irodalmi alkotásoknak a száma, melyek
nek főszereplője nő. Az irodalom nem nőkről szól. Nem nőkről
és férfiakról egyenes arányban. Irodalmi alkotásainkat férfiak
írják férfiakról. (Russ 4)

Wittman Z. Lívia Feministische Literaturkritik — ein Ansatz der ver
gleichenden Literaturwissenschaft című tudományos dolgozatában azt indít
ványozza, hogy az összehasonlító irodalomtudomány egyik központi vizsgá
lati tárgya lehetne nemzetközi szinten azt feldolgozni, hogy mikor, hol és
hogyan jelentek meg az irodalmakban olyan írások, melyek a nők helyzetét
igazabban és igazságosabban dolgozták fel. (122) Véleményem szerint Witt
man indítványa gyümölcsöző és tudományos szempontból érdekfeszítő pers
pektívát jelentene a magyar irodalomtudomány számára. Bár e rövid tanul
mány nem tartozik a szorosan vett komparatisztikába, Wittman indítványá
ból kiindulva szeretnék rövid elemzést nyújtani Kaffka Margit Színek és
évek című regényéről.1
Kaffka Magyarországon mindig nagyra értékelt írónő volt, majdhogy
kezdettől fogva kanonizált. Kortársai közül olyan tekintélyes szerzők és kri
tikusok, mint Schöpflin Aladár, valamint a Nyugat tagjai, vagy hogy a kö
zelmúltból említsek ismert neveket — Reményi József, Bodnár György,
Földes Anna és Fülöp László írtak számos könyvet, irodalomtörténeti szö
veget és tanulmányt munkájáról. Bodnár György A magyar irodalom törté
nete 1905-től 1909-ig című kézikönyvben például a Kaffka címszó alatt töb
bek között azt mondja, hogy a szerző a legfontosabb nőíró, és Színek és
évek című regénye az egyike a legjobb, legharmonikusabb és legjobban ki
dolgozott magyar regényeknek. (216) Ámbár Kaffka neve az úgynevezett
világirodalomban kevésbé ismert, a The International Dictionary of
Women's Biography terjedelmes szócikkben ismerteti életét és írói munkás
ságát. (Uglow 256) Különbséget kell tennünk azonban aközött, hogy ho
gyan értékeljük Kaffka írói érdemeit, s hogy milyen fontosságot tulajdoní
tunk neki mint női, pontosabban feminista írónak. A magyar irodalomtudo
mányról az a benyomásom, hogy még hiányzik az a korpusz, amely femi
nista szemszög(ek)ből közelítené meg egy irodalmi munka elemzését. Ez te
hát az oka annak, hogy ezidáig Kaffka műveit sem vizsgálták ilyen jellegű
kritikai perspektívából. Talán a leginkább Czigány Lóránt irányítja a figyel-
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met a feminista jegyekre2 Kaffka prózájában az Oxford History of Hun
garian Literature című munkájában, amelyben a The Writers of the Nyugat
fejezetben található részben „Women in Revolt: Margit Kaffka" a követke
zőket írja:
„Az, hogy az emancipált női szépírók megjelenése az irodalom színte
rén egybeesett a feminista mozgalom kezdetével, társadalmi szükségszerű
ség volt, ugyanis a nők felszabadításának mozgalma a 20. század elején
kezdett kibontakozni. A különböző társadalmi, politikai, intellektuális erje
dés, mozgolódás mellett, amely jellemezte a századforduló Osztrák—Ma
gyar Monarchiáját, a modern nő fogalmának hangoztatását, s a vele együtt
járó erkölcsi, társadalmi, emberi és az elhivatottsággal kapcsolatos célzáso
kat a társadalmi haladás szerves részének tekintették a középosztály radiká
lisai. Igaz ugyan, hogy a magyar polgári törvények sohasem voltak olyan
szigorúak a nőkkel szemben, mint a legtöbb nyugati nemzetnél. Mindazon
által az első mérföldkő a társadalmi egyenlőség felé a művelődésügyi mi
niszter rendelete volt, amely engedélyezte az egyetemre való beiratkozásu
kat (1895). (Elkülönített felsőfokú oktatás a nők számára már érvényben
volt ugyan 1868 óta, melyet a Nők Oktatásának Nemzetközi Társulata irá
nyított és tartott fenn.) Bár a férfiakkal egyenlő politikai státuszt nem érték
el — az 1913-as XIV. törvénycikk még megtagadta a nőktől a szavazati jo
got —, a tény, hogy pályát választhattak, teljesen új társadalmi pozíciót te
remtett a nők számára. Az első jelentős és talán a legjobb nőírója ezeknek
az időknek Kaffka Margit volt, akinek élete és alkotásai bepillantást nyúj
tottak azokba a komplex problémákba, melyek velejárói voltak a nők hely
zetének az akkori társadalomban." (333—334. Ford. Tötösy.)
A tradicionális irodalomtudomány feladata, hogy egy írót elismerjen,
azaz kanonizáljon, attól függ, hogy az írói korpuszt fel(el)ismerje és hogy
arányosan ismertesse az író életrajzát. Ez a stratégia, mely elfogadott a fér
fiírók esetében, tradicionálisan nem történt meg a nőírókkal. Ezért van az,
hogy a feminista irodalomkritika egyik feladata nemcsak a korpuszt és az
életrajzot arányosan regisztrálni, illetve felépíteni, hanem az is, hogy az
életrajz feminista szemszögből legyen írva. Kaffka esetében az első és tudo
másom szerint egyetlen ilyen életrajz Brunauer H. Dalma 1978-as tanulmá
nya A Woman's Self-Liberation: The Story of Margit Kaffka (1880—1918)
címmel. A tanulmány ugyan nem nyújt irodalmi elemzést Kaffka műveiről,
de életrajzának kritikailag specifikus leírásán keresztül megalapozza az író
nő fontosságát és jelentőségét mint feminista írónőét. Ezzel kapcsolatban
tudnunk kell, hogy a magyar irodalomtudomány is elismeri alkalomadtán
Kaffkát, mint aki feminista attitűdöket szólaltat meg. Például Nemeskürty
István Diák, írj magyar éneket: a magyar irodalom története 1945-ig című
munkájában a következőket olvashatjuk: „Abban az asszony-írói hangver
senyben, amelyben tisztán és áthatóan egy Virginia Woolf, Katherine
Mansfield, Zelma Lagerlöf műve szól, Kaffka Margit egyenértékű, egyéni
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varázsú, felejthetetlen hang" (idézet Thurzó Gábortól 2 701). Itt természe
tesen implicite van feminista kontextus felemlítve, ugyanis a három külföldi
írónő közül kettő (Woolf és Mansfield) ma mint feminista nőírók vannak el
ismerve.
Kaffka műveinek legalaposabb irodalmi elemzése Bodnár Györgynek
1988-ban kiadott A mese lélekvándorlása című munkája, melynek érdekes
és fontos alcíme: A modern magyar elbeszélés születése. Az alcím azért
fontos, mert ha ténylegesen Kaffka érdeme is a modern magyar elbeszélés
születése, a magyar irodalomtudomány remélhetőleg még nagyobb figyel
met fog Kaffkára irányítani, talán nem kis mértékben olyan újabb irodalomteóriái szerkezetekkel, mint a feminista irodalomkritika, az Empirische Li
teraturwissenschaft stb. Mivel mostani célom nem a Kaffkáról írt kritikai
tanulmányok értékelése, csak annyit szeretnék Bodnár munkájáról megje
gyezni, hogy miközben úgy tűnik, Bodnár elemzése folytán közel jár ah
hoz, hogy Kaffkának feminista érdemeket előlegezzen, igencsak leszűkíti
azoknak indokoltságát. Véleménye szerint Kaffka a magyar dzsentri hanyat
lásának idején írta regényeit és csak kizárólagosan e kontextuson belül van
érvénye az írónő feminista álláspontjának. E rövid megállapításon kívül
nem található további magyarázat. Szerintem Kaffka munkái kétséget kizá
róan bizonyítják, hogy írójuk ki-, illetve túllépett a dzsentri tematikán3 és e
rövid tanulmányban éppen azt fogom bizonyítani, hogy a Színek és évek paradigmatikusan reprezentálja Kaffka egész életművét, mely ma még a kriti
kában implicite feminista álláspont, de szerintem hamarosan el fogunk jutni
odáig, hogy ez az álláspont, mint explicite tény lesz elismerve.
Wittman kiindulópontját követve szeretném hangsúlyozni Kaffka társa
dalmi cum irodalmi jelentőségét. Bár tudatában vagyok annak, hogy Kaffka
narratívuma világirodalmi szempontból újító fontosságú volt, e tanulmány
ban elsősorban e társadalmi és irodalmi perspektívát fogom vizsgálni. E
vizsgálatot kezdhetjük Kaffka életének néhány pertinens mozzanatával. Há
zassága és a férfiakkal való kapcsolata több negatív tapasztalatról vall. Pél
dául: Ady Endrét gyakran a fiatal Kaffka barátjaként említik az irodalom
történetben. (Ez, véleményem szerint, példája egy legitimizáló folyamatnak
a patriarkális domináció kontextusában.) Első találkozásaik egyike rendkí
vüli csalódással ért véget Kaffka számára, éspedig az Ady részéről megnyil
vánuló patriarkális értékek miatt. Egyik alkalommal Ady és Kaffka együtt
indultak hazafelé konflissal egy vacsoráról. Ady, aki kitartóan ivott a va
csora alatt, ajánlatokat tett a csinos, fiatal nőnek, s majdnem erőszakosko
dásig fajult a dolog. (Nóta bene: nem a költőnőnek tett ajánlatot, hanem a
nőnek.) Kaffka aki egyenrangú eszmecserét szeretett volna folytatni az álta
la is csodált költővel, az eszmecsere helyett mélyen csalódott. (Földes Anna
89—90, Szabó Dezső Életeim című munkájából).
A Színek és évek Pórtelky Magda története, egy asszony Bildungsroman]dL olyan környezetben, ahol egy nő egyedüli életlehetősége a házasság
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(Bodnár, A magyar irodalom története 1905-től 1919-ig. 224—225) és ez
zel, valamint ezen belül a behódolás a társadalom által diktált patriarkális
értékek előtt. Magda kiábrándultsága ezen értékek őt, életét közvetlen érin
tő esetén alapulva kezdődik, amikor felismeri, hogy a nemek játéka, a tár
sadalmi és szexuális versenytánc és a magamegadás/odaadás aránytalan a
következményekben. Vagyis, a házasságban a nő az, aki „behódol", aki en
gedelmeskedik. Az uralkodó társadalmi kódok és az anyagi megfontolások
azok a tényezők, melyek meghatározzák a nők védtelenségét, kiszolgálta
tottságát és alárendelt társadalmi helyzetét: „tél végén már volt valami há
zassági terve énvelem, s a sánta lábú Kendy Elemérrel, akire nyolcszáz
hold néz. . . Akkor először öntött el hirtelen valami keserűség a tehetetlen
voltom, lányi kiszolgáltatottságom éreztén. De nem lelt kifejezést: visszafojtódott hamarosan a családi fegyelem és szokástisztelet megnyugtató, mert
sehova nem fellebbezhető rendjében". (95)
Magda kényelmes, gondtalan anyagi helyzete, s hogy olyan emberek
vették körül, akiket jól ismert, akik közeli kapcsolatban álltak a családjával,
semmilyen mértékben nem kárpótolták azért az alárendelt helyzetért, mely
ben, mint fiatal, férjhez4 adandó leány találta magát. Házassága, mint sok
más kultúrában, a szülő, illetve a család által volt elrendelve. Miután a
Kendy-féle házasságszövés kudarcot vallott, nagyanyja egy másikat kezde
ményezett. Ezúttal egy társadalmilag alacsonyabb rangban állót ugyan —
mivel a család helyzete, a rangban dzsentri, ám anyagilag reménytelen pozí
ció —, de anyagi szempontból elfogadható jövendőbelit talált Magda számá
ra. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, miszerint Magda önkénte
sen, vagy majdnem önkéntesen követi a hagyományos társadalmi és a két
nem közötti, de társadalmilag is előírt emocionális kódokat. A legtragiku
sabb ebben talán éppen az, hogy a fiatal nő a hagyományoknak és a szoká
soknak csaknem készségesen megadja magát — ez önmagáért beszélő, sza
bályszerű tükörképe társadalmi helyzetének. Mikor aztán ez a lépés oda ve
zet, hogy nem tud szerelmet hazudni a „választottjának", családja egysze
rűen nem érti viselkedését, s azzal vádolják, hogy képtelen alkalmazkodni.
Magda válasza erre, amit azonban csak magában fogalmaz meg, az, hogy
„Vajon sohase gondoltak arra, hogy asszony is megunhat, megelégelhet, elküldhet egy férfit?" (104) Magda közvetlen kapcsolata „választottjával"
többnyire zavaros, összekuszálódott. A fiatal férfi, aki ugyan a patriarkális
rend törvényei szerint, de mégis felismeri Magda személyi (értsd női,
asszonyi) értékeit, próbálja vigasztalni és segíteni. Ez Magdában egy emo
cionális, bár alárendeltségi kontextussal rendelkező választ vált ki: „Hihe
tetlen nagy zavar volt bennem ebben a percben. 'Talán igaz ez, talán igaz!'
dobbant fel valami a bensőmben. Senki, sohasem beszélt velem ilyen komo
lyan, atyáskodóan még. . ." (106) Érzelmekre fogékony, jövendőbeli férje
iránt érzett háláját azonban próbálja elnyomni, s ösztönös lázadása, a társa
dalmi körülmények negációja kerekedik felül tudatában: „De rögtön előtört
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valami gúnyos szégyenkezés bennem a könnyeim, az elérzékenyülésem
miatt. . . Hogy mer bíráskodni a hozzám tartozók felett?" (107)
Magda küzdelme a nők számra előírt viselkedési kódok ellen — egész
elkövetkező életében — tulajdonképpen harc volt sok olyan egyetemes kód
ellen is, melyek legtöbb esetben alátámasztották éppen azon előírásokat és
elvárásokat, melyek a nők helyzetét kiszolgáltatottá tették. Egy példa erre a
megfigyelésre a következő. Mikor Magda anyja észleli lánya zaklatott lelki
állapotát és idegenkedését a közelgő házasságtól, Magda így monologizál:
„Milyen okosan beszélt most. . . Es igaza van, és az anyáknak mindig iga
zuk van, tudtam én ezt. Sokkal okosabb voltam, semhogy valami bolondot,
lehetetlent képzeljek". (111) Magda végül is feladja ellenállását és feleségül
megy Vodicska Jenőhöz. A regény folyamán igen kevés utalást találunk a
házaspár kapcsolatának erotikus vagy szexuális oldalára. Ennek oka szerin
tem nem csak az általános irodalmi és időbeli helyzet, amelyben a regény
íródott. Az ok az is, hogy Magda nem szerette férjét, fizikai vonzalmat nem
érezhetett iránta, tehát sem romantikus, sem fizikai megnyilvánulása a kap
csolatnak nem mutatkozhatott a narratívumban. Ehelyett egy nőre ráerősza
kolt házasság mindennapi realitása nyilvánul meg hamarosan az olvasó
előtt: „Az uram most kelt fel . . . jószagú vizektől és szappantól friss az
egész ember. . . És most elmegy innét mindjárt rendbehozva, megreggeliz
ve, kielégülten, mosolygósan; én pedig összeszedem utána a lomot, megve
tem az ágyat, kihordom a tegnapi szennyes ruhát, eltörülöm a kávéscsé
szét. . ." (112—113) És Magda folytatja a monológot a házimunka felsoro
lásával, melyekért ő felelős, melyeknek végén jogosan kérdezi magát és az
tán megadja magának a tudott választ is, mely reflektálja helyzete sivársá
gát: „És ez — most már így is lesz mindig. Meddig? . . . Amíg csak élünk!
. . ." (113) Egyedüli kárpótlása, ha annak lehet egyáltalán nevezni, hogy
teljes odaadással beleveti magát a háztartási teendőkbe.
Magda tagadása a társadalmi látszatok ellen is irányul. A házaspár
anyagi helyzete egyenlőtlen arányban áll azokkal az igényekkel, melyeket a
férj pozíciója folytán a társadalom és társasági környezetük elvár tőlük. így
Magdára hárul a látszat megteremtése. (116—117) Ez házasságbeli helyze
tét egyre nehezebbé teszi. Megint anyja tanácsolja lányának a „feleség" kö
telességeit, melyek segítenének abban, hogy a házasságon belül és a társa
dalom/társaság számára sikeres házasság látszatát keltse: „A házasságban
egy kis ravaszság a főtudomány. Elsiklani a dolgokon, kicsit nyájaskodni,
aztán tehetsz, amit akarsz. Nem az a fő, hogy felül maradjunk a szóviták
ban, hanem hogy belsőleg szabadok maradjunk és simán éljünk. Azért férfi,
hogy ámítsuk kicsit, szeretetből!" (117)
Magda abbeli törekvése, hogy a fentieknek eleget tegyen, nyilvánva
lóan nem vezethet sikerre. Talán azért nem, mert törekvése kényszerből fa
kad, vagy pontosabban azért, mert nem hisz ezen elvárások jogosságában.
A regény egyik igen fontos epizódja kimutatja ezeknek a kényszerített köte-
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lezettségeknek az összeütközését. De nem csak Magda maga találja a lát
szat-keltést és a „feleségi"-helyzetet abszolúte negatívnak. A férj szülei,
akik ugyancsak nem értenek egyet a dzsentri életmód látszat-fenntartásával,
egy, a fiatal házaspár által rendezett gála-vacsora alkalmával nyíltan hangot
adnak rosszallásuknak. (122—125) Ez és hasonló esetek fiatal házaséletéből
bizonyítékai annak, hogy Pórtelky Magda jogosan küzd a társadalmi és tár
sasági diktátumok ellen. És nem adja fel a küzdelmet. Egy idősebb rokon
példája nyomán minden addigi tapasztalata ellenére felismeri, hogy egy
asszony életében is vannak lehetőségek: „Lám, az asszony él et . . . sem
végső lemondás és elszakadás mindentől; van esélye, története, vágya —
fájdalma is tán". (127) Ez a felismerés Magdánál annak az összetett mecha
nizmusnak a megindulását eredményezi, amely megnyilatkozása annak az
„új nő/asszony"nak, aki az általános és történelmi kiszolgáltatottság ellené
re a nők emocionális és strukturális egyéniségéért és egyenjogúságáért
küzd. Ennek az „új nő/asszony"-nak megjelenése a magyar irodalomban
Kaffka opuszában történik először, mégpedig azáltal, hogy a nő úgy van
reprezentálva, hogy nem egy férfin, hanem saját magán keresztül találja
meg magát. (Földes 118) Ugyanakkor az élet folytatólagosan példákkal bi
zonyítja a nők kiszolgáltatottságát és de facto védtelenségét. Ezeknek a pél
dáknak az alapján tárja elénk Kaffka azokat a nehézségeket, problémákat,
melyekkel az „új nő" szembetalálja magát. A nő önfelismerése önmagában
még nem teljes eredmény, mert miközben kiszakítja magát függőségi viszo
nyaiból (ami bizonyos fokig mégis csak biztonságot jelent), az új, csak
részleges függetlensége a bizonytalanság ingoványába sodorja, s amelyért a
boldogságával fizet a férfi és nő kapcsolatainak labirintusában. (Földes 118)
A Színek és éve&ben a Magda és Jenő, később a Magda és Dénes kö
zötti kapcsolatban világosan elénk tárul a nő öntudatra ébredésének proble
matikus konfigurációja. A viszonyok alakulása, illetve azok határai folyéko
nyak, ki- és befolynak a személyes és társadalmi kölcsönhatások különböző
szintjein. A kapcsolat például Magda és Jenő között tovább romlik, miután
Magdának egy csodálója szerelmes levelet küld, ő azonban visszautasítja az
ajánlatot és megsemmisíti a levelet. Magda elhatározása abból a megfonto
lásból fakad, hogy a házasságon kívüli szerelmi kapcsolat csupán tisza
virág-életű lehetőség lenne. Jenő észreveszi a levél elégetését és kérdőre
vonja feleségét. Magda nem hajlandó magyarázkodásra, mire Jenő megüti.
Az epizód, de folytatása is paradigmatikus. Magda elmegy nagyanyjához,
hogy kiöntse a szívét, megnyugtatást, támogatást kapjon tőle, de nem tud
beszélni a történtekről. A férj erőszakosságát megbánás, ígéretek, gyengéd
ségek követik (mint tudjuk, ez a normális formulárisa a feleség fizikai bán
talmazásának), míg Magdában erős a vágy, hogy mindent elhiggyen: erre
megszületik első gyermeke. Ez a csupán látszólagos megbékélés annak a
természetes eredménye, hogy Magda időlegesen elfojtja lázadását és vá
gyait. Jenő ügyvédi pályája sikeresen halad előre, anyagi helyzete javul,
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Magdának pedig sikerül élvezetet s örömet találnia anyaságában, az azzal
járó háztartási teendőkben és abban, hogy beleveti magát a megyei politikai
események áramába. Ezáltal Magda tökéletesen megfelel az anya és feleség
tradicionális fogalmának. Azonban hamarosan tragédia követi ezt a rövid
„boldog" epizódot. Egy sikertelen képviselőségi választóhadjárat és az ab
ból származó adósságok öngyilkosságba kergetik Jenőt. Az ezt követő né
hány év az „özvegy" és az „egyedülálló anya" szindrómáival többszörösen
növeli Magda számára a védtelenség és kiszolgáltatottság realitását. A fővá
rosba költözik, ahol hamarosan megundorodik az eddigitől ugyan különbö
ző, de hasonlóképpen elvetendő társadalmi körülményektől, a nyílt ajánla
toktól, melyeket a férfiak tesznek a csinos özvegynek, a szabad prédának.
Mikor Magda visszaköltözik szülővárosába, hamarosan megbarátkozik volt
férje ügyvéd kollégájával, Horváth Dénessel. Dénes őszinte érdeklődést és
megértést tanúsít Magda iránt. Sokat beszélgetnek, s ez segít Magdának túl
jutni törékeny és instabil érzelmi állapotán. A férfi hamarosan udvarolni
kezd, de Magda nehezen határozza el magát új házasságra. Most már nyi
tottabb szemmel jár, megfigyel és magába szív sokmindent környezetéből.
E megfigyelések leírása legalább annyit elmond az általa elemzett emberek
ről és helyzetekről, mint saját magáról. Egyik alkalommal felkiált magában
— ez talán annak a tükrözése, hogy a nő öregsége több negatívumot hord
magában, mint a férfié: „Ó, csak a fiatalság, csak az ne múlna el soha. . .
Igen, nekem még van egy kicsi, hova tegyem?" (235) De Magdának megint
nincs igazi választási lehetősége, meg kell adnia magát azoknak a normák
nak, melyeket a társadalom érvényesnek, sőt kötelezőnek tart a nők számá
ra. Három irányból tör Magdára a kétségbeesés, néha mindháromból egy
szerre: az egyik, hogy végképp felismerte korlátolt, kiszolgáltatott társadal
mi helyzetét női volta miatt, a második a megöregedéstől való félelem, és
az azzal együttjáró következmények, melyek befolyásolják döntéseit, majd a
harmadik, mely az első kettő természetes folyománya, a rezignáció és an
nak felismerése, hogy „úgy látszik, nem voltam küzdésre és függetlenségre
alkalmas! De más révén, egy férfi révén tudtam akarni erősen, mindig".
(Az én emphazisom. 259) Itt megértjük nemcsak a regényhős tragédiáját,
hanem Kaffka, az író pillanatnyi rezignációját is abban, hogy az „új nő"
koncepciója még hosszú és nehéz út előtt áll. Magdánál mindez csak arra
vezethet, hogy felismerje, mennyire nincsen választása, s férjhez megy a
segítőkész Déneshez. Az előző házasságából már jól ismert környezetben és
annak csapdái között Magda hamarosan elmerül. Nemcsak, hogy visszake
rül az úgymond „szolgasorba", de kiderül, hogy az új férj szenvedélyes
szerencsejátékos. Magda megpróbálja megállítani, korlátozni férje életmód
ját, de sikertelenül. Marad ismét a keserű rezignáció: „Kényszeríteni ilyen
re csakugyan nem lehet. . . hiszen férfi!" (265)
A házasélet folyik tovább, ahogyan azt egy asszonytól elvárják. Magda
szül két leánygyermeket. Örül az anyaságnak, de mélyen, belül forrong a
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lelke a teljes megadás ellen, hogy kiszolgáljon mindenkit az apaközpontú
családban, melyben nincs pillanatnyi megállás: „Csak lélekszakadtig mun
ka, ösztökés kötelesség". (276)
A „nincs választás" ilyetén megnyilvánulásai időnként váltakoznak a
jövőbe vetett reménysugarakkal — ha már nem is a saját, de legalább a lá
nyai számára: „Asszonyok lesznek valaha, mint én. De nem akarom, hogy
sorsuk legkevésbé is hasonlítsom az enyémre. Majd teszek róla!" (277) Az
elkövetkezendő években Dénes egyre lejjebb csúszik, alkoholistává válik,
melynek következményei jól ismertek egy család számára.
Az az élettapasztalat, melyet Magda a rákényszerített női sorson ke
resztül él, szakadatlanul táplálja egész lényét negatívumokkal, de az azok
ellen való szembeszegüléssel is. A regénynek nemcsak hőse nő, hanem ter
mészetszerűleg, írója révén a női szempont is teljes kifejezésre jut. így a
modern magyar irodalomban Kaffka munkája — a női irodalmi szemszög és
azon belül vagy ahhoz adódván a feminista álláspont — elsőrangú irodalmi
terméket eredményez. Ennek talán legmarkánsabb kifejezése a regény, mint
mondottam, általános női és feminista narratívumán és koncepcióján belül
egyetlen férfihang, amelybe Kaffka az egész társadalom álláspontját belesű
ríti. Mikor Magda egyszer arról beszél, hogy mennyire hisz a nők helyzeté
nek változásában, anyja férje, egy másképp liberális gondolkodású egyén a
következőket mondja: „Tudatlanok mániája, minden alap nélkül való. Min
dig inferióris marad az asszony állat, nem is lehet másképpen. Hisz az élet
ideje kétharmad részét elfoglalják a fajfenntartással járó tudatlan, állati gon
dok, kötöttségek, s az értelmét ösztönök igazítják. Ha ezek alól felszabadít
ja magát, iránytalan, korcs, helyét nem lelő figura lesz, idétlen és boldogta
lan. Az asszony vak eszköze a természet céljainak, öntudatra nem jutott, fé
lig még gyökérző, növényéletű lény, akinek minden értéke az akaratlan báj
és szépség, mely olyan, mint a virágoké, s a magvak hallgatag, igénytelen,
váró termékenysége. Mind a bölcsészek, Platón, Spinoza, Kant, Schopen
hauer, Nietzsche megegyeznek ebben. Csak a mai beteges mívelődés játszik
erőlködve azzal, hogy komolyan számba vegye a nőt." (287)
Ez a felháborítóan szexista kijelentés egyáltalán nem különleges. Más
fogalmazásban, de tartalmilag ugyanúgy, ma is majd minden kultúrában el
hangzik. Nagy jelentőségűnek tartom, hogy Kaffka mint nőíró írásában nő
nevében férfi szájába adva írta le az általánosan elfogadottat. Volt bátorsá
ga, hogy megszólaltasson egy férfit így, s aztán leleplezze az eredményét
ennek a „férfiúi" véleménynyilvánításnak. Mindennek ellenére Magdában
ott él az acéllá vált remény, hogy ha cselekedeteit és önmagát illetően ez
nem jut is kifejezésre, leányai más sorsra érdemesek: „Kislányaim, lelkeim,
csak ti tanuljatok! Mindenáron, mindenáron! Ne csináljatok ti semmit a ház
körül: majd főzök, seprek, takarítok én, az én kidolgozott kezemnek, szét
ment, elhanyagolt testemnek már úgy is mindegy. Ti csak készüljetek
szebb, diadalmaskodó, független életre; magatok ura lenni, férfi előtt meg
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nem alázkodni, kiszolgáltatott mosogató cselédje, rugdosott kutyája egynek
se lenni. Csak tanuljatok, mindent; ha az utolsó párnám adom is érte!" (289)
Ez a munka és remény — leányai anyagi és érzelmi függetlensége —,
mely aztán megvalósul, rejti magában az „új nő" koncepciójának lehetősé
gét.
A regény végén Magda egy öregasszony rezignációjával néz vissza éle
tére, de meggyőződése, hogy az életben csak kompromisszumok lehetsége
sek. Részleteiben látja életének sivár egyhangúságát és ironikusan jegyzi
meg, hogy még a klimax ideje is eseménytelenül folyt le számára. Elismeri,
hogy életét — bármennyire próbált is lázadni — magasabb hatalmak irányí
tották, melyek ellen tehetetlen volt. Most már mint öregasszony, teljesen
beleilleszkedik az elvártba, még vallásos is lett, templomba jár. Egyedül
van ugyan, de rezignációja annyival könnyebb, hogy munkálkodása leányai
jövőjéért eredményes volt: „Klári is végzett, egyelőre jó zongoraleckékből
él, de állás van ígérve neki egy pesti iskolánál. Marcsi azt hiszi, hogy sze
relmes volt egy tanárjába, valami nagy művészbe. Baj is az! Ő ráért erre a
fényűzésre, nem kell férjhez szaladnia a kenyérért. . ." (321—322)
A Színek és évek egy többdimenziós regény. (Fülöp 67) A tematikai,
szociológiai, narratív, pszichológiai stb. perspektívák többféle analízishez
nyújtanak lehetőséget. A Kaffka műveiről megjelent kritikai munkák több
sége a dzsentri tematikára összpontosít, csupán elvétve említve a női szem
pontot. A fentiek azonban — véleményem szerint — jelzik Kaffka eddig el
nem ismert mondanivalóját a patriarkális társadalomról, annak struktúrájá
ról, a nő helyzetéről az adott társadalomban. Fontos megfigyelése Fülöp
nek, miszerint a tárgyalt mű „tudatteremtő, lélekteremtő (regény)". (68) Ez
indítványozás kibővítéseként mondhatnánk, hogy mindkét aspektust, tehát a
„tudat alkotását" és a „lélek/szellem alkotását" a nő/női nem kontextusában
kell értelmeznünk. Ez a kibővített értelmezése a regénynek megengedi an
nak hangsúlyozását, hogy a regény társadalmi perspektívái szorosan kötőd
nek egy újfajta elbeszélő technikához — melyet bevezetőmben említettem
mint a Kaffka műveit elismerő kritikai álláspontot. Más szóval, a patriarká
lis értékrend női szemmel való leírása egy újfajta narratívumban lép fel. Ez
által a Színek és évek — a wittmani indítványból kiindulva — kétféle okból
is irodalmi siker. Siker, mert Kaffka irodalmi műve olyan reprezentációja
„a női helyzetnek, melyek a nők helyzetét igazabban és igazságosabban dol
gozták fel". (Wittman 122)
Jegyzetek
1 Szeretném megemlíteni, hogy jelen tanulmánynak kibővített változata Kafíka és
Richardson Dorothy (1873—1957) prózai munkáinak összehasonlítása. E kongresszus
korlátai sajnos nem engedik meg a teljes munka előadását, így csak a Kaffkára vonat
kozó részt mutatom be. Másik alapvető megjegyzésem az, hogy ámbár fontos kérdés, je-

1194
lenleg nem kívánom feszegetni a „férfi feminista kritika" problematikáját. Álláspontom
az, hogy létezik ilyen és fontos, hogy létezzen. Erre vonatkozó véleményem
megtalálható az 1991: A Manifesto of Gender Responsibility című tanulmányomban.
2 Ámbár Földes Anna Kaffka Margit: Pályakép című munkája nem olvasható feminista
elemzésként, annyit mégis felismer, hogy a patriarkális ideológia szembetűnő a Kaffkáról
írt kritikai tanulmányok korpuszában: „A kritikusokat megint elsősorban Kaffka témavá
lasztása, női látásmódja irritálja. Szemére vetik — nem teljesen alaptalanul —, hogy férfi
hőseit is a nő szemszögéből nézi. Ami fordítva évszázadokon át nem okozott az irodalom
történetében gondot, egyszer csak a realizmus megengedhetetlen sérelmének, elfogultsá
gának tekintendő". (123)
3 A Két nyár (1916) című regényében például világosan feminista álláspontra helyezkedik.
Tudvalevőleg ez a regény éppen nem dzsentri tematikájú.
4 Itt és a továbbiakban inkább az egyenlősítőbb „élettárs" szót használnám a „férj" helyett.
Viszont a „férj" jobban reflektálja Pórtelky Magda idejét és helyzetét.
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VAJDA GÁBOR (Palié)

Értékelési problémák az utóbbi két évtized jugoszláviai
magyar irodalmában

Az emberiség mindig is értékválsággal küzdött. Ám a javak fontossá
gát illető bizonytalanság különösen a technika áldásainak, az ember kényel
mét szolgáló eszközöknek a térhódításával nőtt meg. A haladás persze
visszalépés is, mert az ember megfeledkezik vitális érdekeiről, elpuhul s a
feleslegesért folytatott harcban pusztít el másokat, és saját maga is elesik
időnap előtt. Ez különösen ott szembetűnő, ahol a kisebb, elszigetelt kultú
rának a nagyobb, magát teljesnek képzelő kultúra nyomását is el kell visel
nie. Mint ahogy a Jugoszláviában élő magyarságnak kellett mindinkább el
lenhatást kifejtenie a többségi nemzet államnacionalizmusának szorításában.
Az alkalmazkodás, a taktikázás a háborút követő negyed évszázadban az
együtthaladás látszatát kölcsönözte a megoldatlan helyzetnek, amelynek fe
lemássága egyre egyértelműbb lett.
Az irodalom világában is vezetettek voltunk. Ha az állami művelődés
politika az osztályharc érzékeltetésében, vagy legalábbis a munkásélet ábrá
zolásában kereste esztétikai üdvösségét, akkor a mi elődeink is visszhan
gozni igyekeztek e normákat: többnyire kizárólag a délszláv—nemzetközi
összefüggéseket emelve ki a témából. A nemzeti—kisebbségi vonatkozások
másodlagosak voltak s csak elszigetelt kísérletekben kerülhettek előtérbe.
Nemzetiségünk minél teljesebb, szabadabb irodalmi formájú önértékelését
állami sablon és a többségi nemzet álérdeke többé-kevésbé erősen korlátoz
ta. Ám legalább látszat szerint nem semmisíthette meg, hiszen országunk
erkölcsi tőkéjét a nagyvilágban nem utolsósorban az növelte meg, hogy ná
lunk a nemzetiségek is autentikus értékek teremtői lehettek.
A jugoszláviai magyar irodalomban eddig leghitelesebbnek mondható
irodalmi alkotások ideje a hatvanas években jött el s a hetvenes évek köze
péig tartott. Ekkor szerencsésen találkozott a személyes alkotói vallomás vi
szonylagos szabadsága azokkal a főleg társadalmi problémákkal, amelyek
élményként az olvasókban is felgyülemlettek. A szép számban jelentkező te
hetséges írók alkotói ötletessége gyakran feledtette azt a tényt, hogy itt
nemegyszer eltanult kifejezésmódokkal, gátlástalan formai kísérletekkel,
nem pedig a valóságunk egészéből ihletődő vízióval találkozhattunk. S a va
lóság szó jelentése is viszonylagos. Racionálisabb íróink számára e kifeje
zés a dolgozó ember konfliktusrendszerét, az eldologiasodott világban ver
gődő pszichéjét jelentette. Ez már csak azért is érdekes volt, mert úgy lát
szott, hogy országunk valami egészen eredetit valósít meg az emberiség tör
ténetében. Ez az akkor kívülről is csodált látszatvilág a hetvenes években
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egyre inkább olyan alkotásokat eredményezett, amelyeken különösen ma is
merhető fel a korízléshez való túlzott kötődés.
Nem csupán a többségi nemzet kultúrájából importáltunk túl sokat, ha
nem a nagyvilágból is. Az igazi megoldás természetesen nem a provinciális
bezárkózás lett volna, hanem az elsajátított, kialakított eszközök segítségé
vel a nemzetiségi önismeret élményszerű elmélyítése. Az erre irányuló kí
sérletek rendre elakadtak. A traumákat, a tudat alá szorított múlttal alig
merte valaki vízióvá növeszteni nálunk. Ha rászánta magát, mint Varga
Zoltán, Dudás Károly és Sziveri János, akkor mellőzték s apolitikus, legfel
jebb távolról példálódzó művek írására ösztönözték. Az egyetemen megta
nult irodalomtudományi ismeretek merev gyakorlati alkalmazása azt ered
ményezte, hogy tovább mélyült az alkotók és az olvasók közötti szakadék.
A kritika hajlamos volt olyan önálló organizmusnak tekinteni a műalkotást,
amelynek semmi köze nincs mindennapi életünkhöz. A mű értékét termé
szetesen nem a tükröző funkciója szabja meg, csakhogy egyre felületesebbé
váló kritikaírásunk a mű belső életének ellenőrzésével is mindinkább adós
maradt.
A sznobizmus, a szellemi felelőtlenség, az ideológiai dresszúra karölt
ve járt egymással. A sznobizmus azt a hamis tudatot jelentette még a közel
múltban is, hogy a mi Magyarországon számon tartott avantgárdunkat
igénytelen értelmiségünk képtelen megbecsülni. Viszont minden, ami okos,
kisebbségben van, majd csak egy műveltebb utókor szolgáltathat igazságot.
A felsőbbrendű irodalomnak a favorizálása azért szellemi felelőtlenség,
mert elmúlt már az az idő, amikor a mi aránylag liberális viszonyok között
tevékenykedő íróink és kritikusaink fel szabadító lag hathattak a politikával s
előítéletekkel egyaránt béklyózottabb egyetemes magyar irodalomra. A fele
lőtlenség abban volt, hogy az elfogulatlan kritikust is gyakran megbotrán
koztatták azokkal a művekkel, amelyeket lényegében az államnacionalizmus
által sanyargatott kisebbség pénzén adtak ki, ám nem ennek a kisebbségnek
a javára. Senkinek sem a javára, mert több ízben tekintélyes, Magyarorszá
gon is ismert íróink tollából súlyos nyelvi hibákkal tűzdelt könyvek is je
lentek meg nálunk. A körmonfontság, a túlbonyolítás (sőt a pongyolaság is)
az utóbbi években valósággal feltétele lett az irodalmi alkotások „minőségé
nek". A közhely ellen valóban csak új szókapcsolatokkal (az orosz forma
listák szerint a szavak ártatlanná tételével) lehet eredményesen küzdeni.
Csakhogy a mi favorizált irodalmi alkotásainkban többnyire nem a szavak
és a jelentések megújulásáról, hanem inkább az izmusok elgépiesedéséről
lehetett szó. A másokhoz beszélés igényének elvetéséről, nyelvileg megol
datlan, félig gondolt gondolatokról, cinikus mellébeszélésről, az alkotói tar
tás dekadenciájáról, az írástudók így vagy úgy tetten érhető árulásáról.
Szellemi életünk fokozatos elferdülésében, illetve kialakulása esélyei
nek elsikkadásában az a körülmény is fontos szerepet játszik, hogy mivel a
háborút követő években Szabadka helyett Újvidék lett a magyar művelődés
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központja, a határváros és környéke a véradó szerepébe került. A tehetsé
ges, de karrierista hajlandóságú, humán érdeklődésű magyar fiatalok
csupán az autonóm tartomány székvárosában érvényesülhettek tehetségük
szerint. Ennek persze súlyos, az értelmiségi hivatást erősen korlátozó
megalkuvás volt az ára. Nem véletlenül, hiszen a magyar nyelvű kultúra a
székvárosban rendkívüli megfigyelés alatt állt, s csupán a magyar kultúra
egészének hangsúlyozott bírálatával szerezhetett létjogot magának ott, ahol
az újat- és nagyotmondás a mindennapoknak is tartozéka lett. A jugoszláv
beállítottság alapvető feltétele volt a magyar művelődési intézmények
létesítésének és fennmaradásának. A jugoszláviai magyar művelődés
újvidéki irányító képviselői tehát csak az állandó kiszolgáltatottság
állapotában működhettek. Az állam iránti hűségüket fejezték ki vidékünk
magyar kultúrától való relatív függetlenségének túlhangsúlyozásával.
Cserébe szabad kezet, teljhatalmat kaptak a jugoszláviai magyar művelődési
élet irányításában. A Magyar Tanszék, a Forum Könyvkiadó, a Híd
folyóirat közvetlenül a kezükben volt, ám a Magyar Szó, az Újvidéki Rádió
és Televízió művelődési rovatainak szerkesztését is befolyásolták. Az
utóbbi években Szabadkára is elért a kezük: az Üzenet és a 7 Nap
véleményformálása sem függetlenedhetett teljesen tőlük.
Ennek a hálózatnak a tagjai gyakran tehetséges, a tudományos életben
és művészetben már figyelmet érdemlő eredmények birtokosai voltak.
Azonban, hogy a számukra idegen környezetben megőrizhessék munkahe
lyüket, tekintélyüket vagy hatalmi monopóliumukat, szoros összetartozásu
kat a teljes egyetértésnek a látszatával kellett bizonyítani. Vagyis a hetvenes
évek közepétől teljesen kihunyt annak az egészséges kriticizmusnak a láng
ja, amely egy évtizeddel korábban még hírnevet szerezhetett az Új Sympo
sion című folyóirat munkatársainak. Egymás hibáinak elnézése és az önkri
tika hiánya jellegzetes igénytelenséget honosított meg kultúránkban. Az
egymástól való függőség (ami a párt által diktált önigazgatói formaságokon
túl a Magyar Tanszéken a kétévenkénti újraválasztást is jelentette) belső pa
rancsai egyre inkább külsőkké váltak. Bírálatok csak elvétve, szerkesztői
kockázattal láthattak napvilágot.
A kritikátlanság a hagyományok értékelését is befolyásolta. Sokszor
olyan jelentéktelenségeket állítottak az értekezések a figyelem középpontjá
ba, amelyek a nemzeti irodalom egészében epigonizmusnak, vagy dilettan
tizmusnak minősültek volna. Az írókat, jelenségeket többnyire önmaguk
ban, a szélesebb összefüggések tekintetbe vétele nélkül tanulmányozták, az
öncélú pozitivizmus felé közeledve. Eközben egymásnak, de főleg a fel
jebbvalónak az idézgetése a munka sikerét alapozhatta meg. Pedig a hermetizmus és a szenvtelen interpretáció kritika után kiáltott, hiszen művelődé
sünknek a szőnyeg alá söpört kérdései esztétikai és társadalomerkölcsi
szempontok nélkül nem oldathattak meg.
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Nem a türelmetlenséget, az intoleranciát, a féktelen indulatokat hiá
nyolom az elmúlt két évtized vajdasági magyar szellemi életéből, hanem az
értékek melletti bátor kiállást, a sokoldalú érvelést, a gépies tekintélytiszte
letnek az elutasítását, a teremtés korlátlanságának kockázatát, tehát lényegé
ben a magatartás erkölcsi tartalmát, folyamatosságát. Nálunk ugyanis (nem
függetlenül a határon túl és a szomszédos nyelvterületen eluralkodott előíté
lettől) az a hiedelem uralkodott, amely szerint erkölcs és esztétikum egy
mástól független kategóriák, tehát banálissá válik az, aki környezetével
szembesülve, igazságkereső szenvedélyére hallgatva ragad tollat s írás köz
ben az önkifejezést a valószínű befogadás lehetőségeihez méri.
Magától értetődik: a fokozódó lealjasodás körülményei közepette a
nyilvánosság csak akkor értesülhetett a művelődési intézményben dúló, so
káig úgy, ahogy lefojtott belső ellentétekről, amikor már azok botrányosan
túlfeszültek, s mivel kultúrált, nyílt vita formájában éveken át nem vezetőd
hettek le, barbár vádaskodásokként, csoportok leszámolásaiként keltettek
undort az addig tájékozatlanok tömegében. Az elvtelen hízelgés csak egy lé
pésre van egymás rágalmazásától, ha az egyéni ambíciók nem elégíttettek ki
— ez a szomorú tapasztalat aligha válthat ki mást, mint viszolygást a még
romlatlan új nemzedék soraiban. Ha végiglapozzuk az előző évek lapjait és
folyóiratait, a legtöbbször mellébeszélésekkel, a viták szembetűnő hiányával
találkozhatunk, hogy a hatóságilag fönntartott csöndet váratlanul és szinte
robbanásszerűen gyilkos indulatok szakítsák meg. A vajdasági magyar kul
túra súlyos vereségének jeleként, egy pusztuló kisebbségi kultúra utolsó
rángásaiként.
Nem taglózhat le a keserűség, miközben így beszélek. A tények töme
gére épülő vallomásom azért nem halotti beszéd, mert szűnőben van műve
lődési életünknek e végleges kiszolgáltatottsága. Ez annak a demokratizáló
dási hullámnak köszönhető, amely elég sokat változtatott az utóbbi időben
Kelet-Európa társadalmi rendszerein. Mostanában a magyarság tekintélye
világszerte növekedett, s mivel a szabaddá lett anyaországban nem a múlt
sötét erői kerültek uralomra, az elkövetett hibák ellenére sem kell félnie az
elsősorban a többség érdekeit képviselő balkáni hatalomnak a kisebbségben
élő magyarság ellenséges magatartásától. Eddig ugyanis sikeresen bizonyí
tottuk, hogy követeléseink semmiben sem térnek el az egyetemes emberi ér
dekektől. Ujabban az elmúlt évtizedek karrieristái is egyre inkább a mi ol
dalunkra állnak, ráeszmélve az általuk korábban közvetve vagy közvetlenül
támogatott beolvasztási törekvések következményeire.
Tudományos munkává is terebélyesedhető beszámolóm azért legalább
annyira védőbeszéd, mint vádirat, mert amellett, hogy a korábban pályáju
kat, életüket a napi haszonért és tekintélyért elpolitizálóknak s a tudomány
öncélú művelőinek jelentős része már hajlandó vállalni magyarságát, s az is
egyre nyilvánvalóbb, hogy a magyarságnak akkor is szüksége van az értel
miségre, ha ennek múltja legalább annyi szégyenre, mint büszkeségre ad
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okot. Nem engedhetjük meg magunknak a civakodás luxusát, hiszen a sú
lyos mulasztásokat csak együttes erővel tehetjük jóvá. A lelkiismeret azok
ban is nagy erkölcsi erővé alakulhat, akik önös érdekeiktől vagy naivságuktól vezérelve legtöbbet vétettek. Hogy kutyából nem lesz szalonna? Hogy
azok, akik eddig gyöngére vizsgáztak emberségből, ezután is csak kétszínűek lehetnek? Ne feledjük: a rossz szerepek az államnacionalizmus szorításá
ban osztattak ki, amikor még csak kevesen láthatták, hogy nyelvünk és kul
túránk pusztulásra ítéltetett.
A tűrés, alkalmazkodás és befelé fordulás ideje végképpen lejárt. A
nyílt állásfoglalás, az új feladatok kora jött el. Ha az elmúlt két évtized sú
lyos mulasztásait tesszük szóvá, akkor nem kiáltunk bosszúért, és személy
szerint senkit sem akarunk megszégyeníteni. Az emberi értékelés feltételeit
igyekszünk megteremteni, s ehhez elengedhetetlen a múlt és közelmúlt ér
tékválsága okainak elemzése. Nem elsősorban az emberek, hanem a mun
kák hibáira vagyunk kíváncsiak. Ezekről régebben ritkán volt alkalmunk
beszélni. Pedig a tökéletes műalkotások mítosza egyre fojtogatóbb ködként
nehezedett ránk.
Az eddigi gyakorlattal ellentétben senki sem sajátíthatja ki magának az
egyedül hiteles esztétikai és etikai mércék megalkotásának, az örökölt ha
gyományok átértékelésének jogát. Viszont annál inkább kötelességünk
szempontokat adni a korszerű hungarológia, vagyis az európai szintű tudo
mány elméletének és gyakorlatának. Ugyanis olyan időket élünk, amikor
rendkívüli mértékben megnőtt a fogalmi gondolkozás szerepe. A vers és a
széppróza tudniillik nem lehet annyira egyértelmű, közvetlenül reflektáló,
mint az értekező-érvelő forma. Márpedig a lényeg tudatosítására sohasem
volt nagyobb szükségünk. Ezzel nem eshetünk a felvilágosodás korszakának
hibájába, hiszen a művészet nem csupán valóság- és emberismereti adalék
ként, hanem viszonylag önálló, sajátos belső törvényű világként is fontos
számunkra. Egy-egy önmaga s a világ teljességét vagy hiányait megélő al
kat megnyilatkozásaként.
Az értékek cseréje is nélkülözhetetlen lenne számunkra. A mai ma
gyarországi író nyelve már a gyermekeink számára is kellő mértékben hoz
záférhetővé válna. Ugyanakkor az együttélés vajdasági tapasztalatait és ér
dekeit minden határon túli magyar politikusnak ismernie kellene. Ezzel
csak tovább nőne tekintélyünk, úgyhogy a mi balkáni államnacionalista pa
ranoiánk határgörcse végül is felengedne, s mi is hasznos polgárai
lehetnénk a terjeszkedő európai kultúrbirodalomnak. A kétségbeesett
önvédelmet, a kizsákmányoltság gyalázatát az a tudat helyettesíthetné, hogy
(önként!) legalább annyit adunk, mint amennyit kapunk. Adnánk, mert
belátásból adni csupán az érdekeit jól felismert ember képes.
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