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A XIX. század
világirodalmából:
széppróza és dráma

Bevezetés

Szellemi háttér
A század a nagy francia polgári forradalom és a napóleoni háborúk jegyében indult. A Szent Szövetség győzelme nem tudta feltartóztatni a
liberális eszmék gyors terjedését. 1830 és 1871 között társadalmi forradalmak és nemzeti felkelések rendítették meg Európa feudális, monarchikus hatalmait. A legfejlettebb országokban megszilárdult a polgári rend. Az 1871-es párizsi kommün már az új társadalmi erő, a munkásosztály történelmi súlyát jelezte.
A Nyugat-Európában - mindenekelőtt Angliában - végbement
ipari forradalom a gazdasági és technikai fejlődés korábban elképzelhetetlen távlatait ígérte, ugyanakkor a polgári forradalmak eszményei,
a szabadság és egyenlőség megvalósítása helyett az alávetettség új rendszerét hozta. A kapitalizmus első bírálói, a korai szocialista gondolkodók rámutattak ugyan az új társadalmat megosztó alapvető osztályellentétre, de az eszmények következetes megvalósításától, a termelés és
elosztás intézményeinek tökéletesítésétó1 az egyenlőtlenségek kiküszöbölését remélték.
Társadalomjavító, reformer szándék vezette a francia Auguste
Comte-ot (e. ogüszt kont; 1798-1857) is, a pozitivista filozófia megteremtőjét. A tudósoktól és az ipar vezetőitó1 várta a haladást és rendet
egyaránt biztosító, teljes ésszerűség alapján szervezett és irányított társadalom létrehozását. Az emberi szellem három, egyre magasabb fejlettségi fokot képviselő szakaszát különböztette meg: a "teológiai"-ban
az emberek misztikus, természetfölötti eró'kkel, a "metafizikai"-ban a
spekulatív gondolkodás elvont elveivel magyarázzák a világ jelenségeit, míg a "pozitív" szakaszban a tudomány megbízható, egzakt ismereteivel. A három stádiumnak más és más társadalmi szervezet felel meg:
a katonait felváltja a jogi, ezt pedig az ipari társadalom.
A pozitivizmus a század derekán szellemi mozgalommá szélesedett, legfontosabb elvei mély hatást gyakoroltak a polgári gondolkodásra. A pozitivizmus kétarcú jelenség. A felvilágosodás örököseként a tapasztalatban, a tényekben vélt biztos támaszt találni, s feltétlen bizalommal tekintett a természettudományra, melyet az emberi megismerés mintájaként fogott fel. A vallásos és metafizikai világmagyarázatokat kívül
rekesztette vizsgálódási körén, mert azok nem bizonyíthatók tapasztalati tények alapján, de egyben lemondott arról, hogy az élet végső kérdéseire választ keressen. Számos szaktudomány - így a szociológia és
a pszichológia - a pozitivizmusnak köszönhette, hogy a filozófiától elszakadva önálló tudománnyá vált. Ugyanakkor gátolta is e szaktudományok fejlődését az a pozitivista alaptétel, mely szerint a tudományos
módszer minden területen azonos, ebbó1 ugyanis az is következett, hogy
a szaktudományok különbsége nem sajátos nézőpontjukkal, hanem különböző fejlettségi fokukkal magyarázható.
Különösen kedvezőtlen volt ez a társadalom értelmezésében, mert
a pozitivizmus a fejlettebbnek, tehát megbízhatóbbnak tekintett természettudomány - elsősorban a biológia - módszerét és törvény-fogalmát
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társadalmipolitikai
átalakulás

hit a polgári
társadalom
fejlődésében

Comte, a
pozitivizmus
atyja
a fejlődés
szakaszai

ténytisztelet
lemondás a teljes
világmagyarázatról

a társadalom
értelmezése
biológiai alapon

merev
determinizmus

a darwinizmus
hatása
a társadalomfelfogásban

szembefordulás a
pozitivizmussal

Schopenhauer

az akarat mint a
világ mozgató
elve

javasolt
megoldás: a vágy
kioltása,
szemlélődő

magatartás
a szemlélődés
mint esztétikai
magatartás

alkalmazta a társadalomra. Az
embert a környezet és az öröklés
által szigorúan meghatározott természeti lényként képzelte el; a
társadalom megszerveződését és
működését is a korabeli természettudomány zárt, egyértelmű
okságfelfogása alapján magyarázta. Így az evolúció, a fejlődés az
emberi akarattól nem befolyásolt
természeti törvénynek minősült, s
nemcsak a polgári társadalom kialakulásának szükségszerűségét
látszott igazolni, hanem állandó
megújulásának lehetőségét is.
A pozitivizmus második hulláma már Charles Darwin (18091882) angol természettudós evolúció-elméletére hivatkozott. DarDarwin mint majom.
win A fajok eredete (1859) című
Karikatúra, 1861
művében gazdag tényanyag alapján bizonyította az élővilágban érvényesülő fejlődési sort, s a fajok fennmaradását a természetes kiválasztódással, a létért folytatott küzdelemben-versengésben mutatott előnyök
kel, jobb alkalmazkodási képességgel magyarázta. Már a kortársak is felfigyeltek a hasonlóságra a darwini fejlődéskép és a kíméletlen gazdasági (szabad) verseny között. Kézenfekvőnek tűnt, hogy az elméletet kiterjesszék a társadalom - és a nemzetek - fejlődésének magyarázatára.
A pozitivizmushoz képest egy ideig alárendelt szerepet játszottak
és csak megkésett sikert arattak azok a filozófiák, amelyek szembefordultak vele. A polgári lét negatív következményeit, elszemélytelenítő
uniformizáló hatását látták alapvetőnek, s támadták a liberális és demokratikus elveket, ellenszerként pedig a megvetett átlagember viselkedésétó1 radikálisan különböző magatartásmintát ajánlottak az egyén
számára.
Arthur Schopenhauer (1788-1860) német filozófus még a pozitivizmus diadalútja előtt fejtette ki munkásságát. Fő műve , A világ mint
akarat és képzet 1819-ben jelent meg, de csak az 1848-as forradalmak
elbukása utáni válsághangulatban vált népszerűvé. Schopenhauer Hegellel egy idóben és a hegeli történetfilozófiával szembefordulva tanította azt, hogy a világ egyáltalán nem ésszerű, hanem kaotikus és kiismerhetetlen, a vágyait követő akarat önemésztő törekvésének színtere. Az ember voltaképp nem más, mint az akarat megtestesülése, s mivel az akarat örökös hiányból fakad (a kielégített vágy másikat szül),
az ember sorsa állandó szenvedés.
Schopenhauer szerint megváltást nem a küzdelemben, hanem a
róla való lemondásban talál az ember. A sztoikus vagy még inkább buddhista módon felfogott megnyugvás (Nirvána) szerinte a vágy, az akarat
kiölése, önmagunk feladása által érhető el. A „közönséges ember, a természet e tucatterméke" mindörökre akaratának foglya marad, de a kivételes egyéniség - a zseni vagy a szent - képes arra, hogy megszabaduljon az akarat igájától, és a világ tiszta szemléletébe merüljön. A lényegre irányuló tiszta szemlélődés voltaképp az esztétikai szemléletmóddal azonos. A művészet is - mindenekelőtt az "anyagtalan", tiszta
művészet: a zene - az értelem által megfoghatatlan lényeget teszi hozzáférhetővé szemléletünk számára.
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S~ren Kierkegaard (e. kirkegór; 1813-1855) dán filozófus és szépíró a negyvenes években írta műveit, de bölcselete csak a századvégen
kezdett hatni, s késóbb ihletőjévé vált a XX. század egyik legjelentősebb
polgári irányzatának, az egzisztencializmusnak (a latin egzisztencia=
'lét, létezés' szóból). Kierkegaard elsősorban azért bírálta a hegeli filozófiát, mert az túlbecsülte az általános, a történelem jelentőségét, és
megfeledkezett az egyesró1, a ténylegesen létező emberró1. A dán bölcselő éppen az egyéniség eltűnésében látta az újkori fejlődés legsúlyosabb következményét.
A felelősség elől rejtőző, önfeledt, közönséges emberi létezéssel az
önmagát tudatos választások során megvalósító egyéni életet állította
szembe. Kierkegaard szerint a valódi egyéniség különböző magatartásformákban - az esztétikai, az etikai és a vallási fokozatokban - valósulhat meg. Az esztétikai létet választó ember mintegy műalkotássá
formálja életét, az etikait élő általános erkölcsi normáknak rendeli alá
magát, míg a legmagasabb rendű, vallási stádiumba emelkedő ember a „hit lovagja" - képessé válik arra, hogy az isteni elvek szerint éljen.
Az igazi hit teljesen szubjektív, mondja Kierkegaard, mert fölötte áll (a
mások által ellenőrizhetó') erkölcsi normáknak.
A századvég legnagyobb hatású filozófusa a német Friedrich
Nietzsche (e. nícse; 1844-1900), aki a pozitivistákéhoz hasonló élességgel bírálta a metafizikus magyarázatokat, de nem kisebb élességgel a
pozitivisták eszméit is - megoldásként pedig egy új mítoszt alkotott: az
emberfólötti ember mítoszát. Filozófiájának középpontjában a sajátosan
értelmezett élet fogalma áll. Kezdetben, Schopenhauert követve, úgy
látta, hogy a kaotikus létnek a művészet ad formát, de a művészet varázsát ő éppen az életanyag erejével magyarázta, a művészetet „felfokozott élet"-nek nevezte. Korai művében (A tragédia eredete vagy görögség és pesszimizmus, 1872) az ókori görög tragédiaköltészetben két eszménynek, Dionüszosznak, a mértéktelenség és a mámor, a misztikus
elragadtatás istenének és Apollónak, a derű és a nyugalom, a harmonikus szépség istenének harcát látta, s a kettő közül az elsőt jelentő
sebbnek, meghatározónak.
Az igazi élet, mondja Nietzsche, nyers és erőszakos, „hatalomra
törő akarat". A hagyományos erkölcsöt el kell vetni, mert életellenes; a
keresztény vallás a lemondás és alázat, a„szolgaerkölcs" kozmikus igazolása. De „Isten meghalt", és csak az ember adhat értékeket önmagának. Nem az átlagember, a„nyilvánosan vélekedő látszatember", hanem
a kiválasztott, felsóbbrendű ember, aki képes „minden értékek átértékelésére", a jón és rosszon felülemelkedő „úrerkölcs" megvalósítására.
Nietzsche tehát elvetette a liberális elveket is. Fő műve, az Imigyen szála Zarathustra (1885) egy új elit kifejlődésének szükségességét jósolta:
az embernek meg kell haladnia önmagát, hogy emberfölötti ember legyen. Az emberfölötti ember a történelem célja és értelme, mert az élet
teljességét hordozza, az őseredeti, barbár, a kultúra által meg nem rontott egészséget.
A választottság valójában önválasztás; az emberfölötti ember mítosza az egyéniség lázadásának jogát hirdette a hagyományok és a középszerűség világrendje ellen. Míg Schopenhauer a személyiség önfeladását javasolta, Kierkegaard pedig a saját élet vállalását, de kilépve a
történelemből, Nietzsche az igazi egyéniség, az emberfólötti ember korlátlan érvényesülésében éppen a történelem „birtokbavételének" feltételét vélte fólismerni . Nietzsche tanítása nagy lendületet adott a századforduló én-kultuszának.
A századelő népszerű filozófusa a francia Henri Bergson (e. anri
berszon; 1859-1941), aki a pozitivizmus szigorú okság-felfogásának el-
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lenfeleként lépett fel. A fejlődés az éló'k világában nem valami gépies és
kiszámítható folyamat, mondja Bergson, hanem„teremtő fejlődés": minden pillanatában magában hordja valamennyi előző pillanat tartalmát
is, és mégis minden pillanatban meróben újat teremthet. Az élővilág különleges képessége, az „életlendület" révén - mindig meghaladja a körülmények és feltételek által emelt korlátokat.
Bergson éles határvonalat húzott az objektív, külsőleges, fizikai idő
és a szubjektív, bensőséges, megélt idő között: az első térbeli és egyenletesen változó, elkülöníthető állapotok egymásutánja, az utóbbi kiterjedés nélküli és tagolatlan - folytonos és állandó tudatáramlás (Bergson
„tartam"-nak nevezi). Az elsőt racionálisan, értelmünkkel fogjuk fel, az
utóbbi csak az „intuíció" segítségével ragadható meg. Az intuíció a megismételhetetlen, egyedi élmény átélése; az élmény nem határozható meg
az előzmények alapján. Az ember maga is kettős életet él, mondja Bergson, a „társadalmi én" csak felszíne a személyiségnek, az igazi, a „mély
én" rejtve marad a világ eló1, s csak az intuíció sejteti, hogy milyen.
Rövid, vázlatos áttekintésünkbó1 is kirajzolódik a XIX. századi
polgári filozófia kettéhasadtsága természettudományos beállítottságú
pozitivista és metafizikus beállítottságú akarat- és életfilozófiákra. A
pozitivizmus lemondott arról, hogy az élet végső kérdéseire választ keressen, az akarat- és életfilozófiák pedig arról, hogy a válaszkeresésben
a tudomány illetékes lehet. A pozitivizmus társadalomjavító célzata és
a másik vonulatnak a fennálló társadalmat teljesen elvető, de csak az
egyén számára távlatot kínáló gesztusa egyaránt feltételezte, hogy a
polgári társadalom egészében nem változtatható meg.
Ezen a ponton vitázott velük Karl Marx (1818-1883) és Friedrich
Engels (1820-1895) „tudományos szocialista" elmélete, amely a kapitalista termelés korláttalanságának és az elosztás korlátozottságának
ellentmondásából a proletárforradalom és a kommunista társadalom
szükségességére következtetett. A kommunizmus jelenti itt a történelem „birtokbavételét", de úgy, hogy a kitüntetett társadalmi osztály
(a proletariátus) mintegy az emberiség nevében lép fel - érthető, hogy
az evilági megváltást racionális közgazdasági érveléssel összekapcsoló marxizmus a század második felében gyorsan meghódította a nemzetközi munkásmozgalmat. A marxi történetfilozófia természet és szellem dualizmusát úgy próbálta meg kiküszöbölni, hogy nem
az egyikbó1 vagy a másikból indult ki, hanem az emberi termelésbó1,
amely éppolyan tér-idő dimenziókhoz kötött, mint a természet,
ugyanakkor éppolyan kreatív, teremtő erő, mint a szellem. A marxista
felfogás számottevő hatást csak a századfordulót követően gyakorolt az
irodalomra és a művészetre.

A kor uralkodó műfaja: a regény

különféle
regénytípusok

A regény a XVIII. századtól vált - elóbb Angliában, majd a kontinensen - a legkedveltebb műfaijá. Olyan széles rétegek érdeklődését elégítette ki, amelyhez fogható nagyságrendű közönségre korábban nem akadt példa.
Különböző típusaival találkozhattunk eddigi tanulmányaink során: lovagregény-paródiával, kalandregénnyel, fiktív életrajzi regénnyel, levélregénnyel, tézisregénnyel, fejlődésregény-
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nyel stb. E változatosság érthetővé teszi, hogy miért nincs a regénynek kielégítő egységes definíciója. A különféle meghatározások csak az egyik vagy a másik típust jelölik egyértelműen.
Sokáig nem is számított igazán művészetnek. A klasszicista ízlés számára még a XVIII. században is túlságosan szabálytalan műfaj, amely mindent magába fogad a kalandtól az
életképig, s a tréfástól az emelkedettig mindenféle hangnemet
kever. A folytatásos közlés - a regények első publikálásának leggyakoribb módja a XIX. század elejétó1 - kevéssé tette lehetővé ,
hogy az író formaalkotásra, az olvasó pedig finomabb szerkezeti megoldások érzékelésére összpontosítsa figyelmét. Az alkotók
sokszor közvetlenül megjelenés előtt, sietve írták meg az esedékes részletet, a közönség pedig csak hiányosan emlékezett az
egy hónappal korábban olvasottakra.
A regény éppen annak köszönhette rendkívüli hatását,
hogy eleget tett a polgári közönség igényeinek. Mindenekelőtt
mintát adott ahhoz, hogy miképp lehet a mindennapi élet bonyodalmai között boldogulni. A regényben még a fölépítés lazasága is azt a benyomást keltette, hogy éppoly állandó változásban-alakulásban levő folyamatszerűség jellemzi a szerepló'k életét, mint az olvasóét. A polgári ízlés nem csekély szerepet játszott a műfaji hagyományok átalakulásában. A XVIII. század
végéig a leggyakoribb alapsémái a regénynek - Mihail Bahtyin
(1895-1975) irodalomtudós szakkifejezéseivel élve - a próbatételes és a köznapi kalandsor, illetve az életrajzi szerkezet.

Kávéház Párizsban. A Café Frascati, 1807
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A próbatételes kalandregény cselekménye lényegében a mese mintájára épül fel: a hős (vagy hősök) kiszakad(nak) a biztonságos környezetbó1, veszélyes helyzetekbe kerül(nek), és csak hosszas· hányattatás
után jut(nak) boldog, megnyugvást hozó révbe. Bármennyire változatos a történet, bármilyen sok a szereplő és a helyszín, itt mindent a kalandokban játszott funkció határoz meg, s ezért a szerepló'°k is, a helyszínek is elvont cselekményelemek. A regénytörténés kezdő- és végpontja (pl. a főszereplő szerelmespár megismerkedése és végső egymásra találása, házassága) között időtlen űrként helyezkedik el a kalandok tere.
A kalandok fölcserélhetó'°k egymással, számuk növelhető vagy csökkenthető.

változatlan
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a jellemábrázolás
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a
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A hősök mit sem változnak az újabb és újabb veszélyhelyzetek kialakulása és elhárítása közben: éppen állhatatosságuk bizonyítja, hogy
kiállták a próbatételt. A kalandidő nem növeli a hősök életkorát, a regény végén éppolyan fiatalok, mint az elején. (Voltaire Candide-ja úgy
parodizálta ezt a konvenciót, hogy a meghatározatlan kalandidőt a fő
szerepló'°k gondosan kiszámított életrajzi idejével helyettesítette. Amikor a szerelmesek- legyőzve minden akadályt-végül egybekelnek, már
mindketten öregek, a hajdan szépséges Kunigunda csúfboszorkára hasonlít.)
A köznapi kalandregény a kalandokat mindennapi környezetbe
helyezi, s gyakori benne a jellemkép és az életkép. A főszereplő - vagy
bűnéért vezekelve, vagy eleve alacsony sorba születve - lemerül a legközönségesebb hétköznapiság, nemritkán a bűnözés világába. Ugyanakkor a mindennapi életet bizonyos távolságból szemléli; nem győzi
hangsúlyozni, hogy csak kényszerűségbó1 játszik alantas szerepet.
A mindennapok világa széthulló és állóképszerű , a tapasztalatok itt
éppolyan ismétlődésként hatnak, mint az előző típusban a kalandok.
A pikareszk regény szélhámos hőse legfeljebb a regény végén jut arra
az elhatározásra, hogy változtat életmódján - s akkor már nem is tarthat számot az olvasó figyelmére. A regénytörténés kezdő- és végpontja
(pl. a főszereplő szélhámos születése és megjavulása, illetve meglakolása) között az idő itt is meghatározatlan.
A fiktív életrajzi regényben már nem cserélhető fel a kalandok sorrendje, a cselekmény lineárisan, vonalszerűen bontakozik ki. A fősze
replő életének természetes színtere a mindennapok világa. Ha rendkívüli körülmények közé kerül, mint Robinson Crusoe a távoli lakatlan
szigeten, újrateremti - a korábban megtanult életelveknek megfelelő
en - mindennapi környezetét. (Elvei is hozzásegítik ahhoz, hogy elviselje a megpróbáltatásokat.) Az életrajzi szerkezet lehetőséget ad arra,
hogy a főszereplő (is) kezdeményező legyen sorsának alakításában. Defoe regényeinek hősei , Robinson Crusoe s még inkább Moll Flanders,
nem csupán kalandokat átélő személyek, hanem sajátos adottságokkal
és határozott élettervvel rendelkező személyiségek is, akiknek már jelleme, egyénített lelki élete van.
Az itt számba vett hagyományos szerkezetek tovább élnek a XIX.
századi realista regényekben is, de jelentős módosulásokkal. A változás irányát jól mutatja a XVIII. századi fejlődésregény : Goethe Wilhelm
Meister tanulóévei (1796) című alkotásában a cím- és főszereplő próbatételének célja immár jelleme kifejlesztése.
Akár a többi típusban, itt is fontos szerepet kap az utazás. De a
kalandregények tere nemcsak idegen, hanem egyúttal ellenséges világ
is, ahol a hős ki van szolgáltatva a sorsát irányító irracionális eró'°knek.
A tapasztalatok még az életrajzi regényekben sem alakítják különösebben a hős jellemét, csak a már meglevő adottságai, erényei érvényesítésére késztetik. A fejlődésregény tere idegen, de nem ellenséges: az ifjú
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Wilhelm Meister sorsának szálait nem ismeretlen párkák szövik, hanem egy művelt, felvilágosultan gondolkodó nemesi társaság tagjai,
akik titokban irányítják fejlődését - tapasztalatai tehát nem véletlenszerűen alakulnak. (Goethe felfogása szerint ez megfelel az egyetemes összhangot érvényesítő természet törvényeinek is.) A fejlődésregény emberképe dinamikus: a jellem itt nem adottság, hanem megvalósítandó feladat.

próbatételek
sora

célszerű

fejlődő jellemek

A realista regény
A XIX. századi történelem nem azt mutatta, hogy a személyiség
boldogulását fennkölt szándékú közösségek vagy éppen egyetemes törvények mozdítanák elő. De a hit abban, hogy az emberi
életben a tapasztalat által belátható törvények érvényesülnek,
s a szükséges képességekkel, akaraterővel rendelkező egyéniség bizonyos fokig irányítójává is válhat sorsának, általános a
század első felének nyugat-európai regényirodalmában. A berendezkedő polgári társadalom eszmei megfeleléseként tulajdonképpen a pozitivizmus és a liberalizmus alapelvei ezek. A
korszak legsikeresebb francia regényírója, Balzac (1799-1850)
egyenesen azt a célt tűzte maga elé, hogy ugyanolyan alapossággal mutassa ki a társadalmi szokások rendszerét, mint a természettudós Linné (1707-1778) a növény- és állatvilágét.
A korszakra leginkább jellemző karrier-regény hősei feltörekvő fiatalok, akik nemritkán tehetségesebbek és rokonszenvesebbek, mint a társadalmi rangban fölöttük állók. Éppoly dinamikus személyiségek, mint a fejlődésregények hősei. De az ő
emelkedésük már korlátozott értékű. Az életviszonyokhoz alkalmazkodva, nem elképzelt eszményeik szerint, hanem jobbára
ezek fokozatos feladásával tudnak csak érvényesülni, ha egyáltalán érvényesülnek. Egy pontig eljutnak ugyan az élet meghódításában, de azután - éppen az önfeladás fejleményeként- legtöbbjük sorsát inkább a hiábavalóság érzése, a kiábrándultság
határozza meg, semmint a győzelem, a cél elérésének öröme.
Érdemes összehasonlítani a XVIII. századi Richardson (e. ricsardzon; 1689-1761) Paméla (1740) és a XIX. századi Thackeray (e. szekeré; 1811-1863) Hiúság vására (1847-48) című alkotását. Mindkét mű
karrier-történet, melyben az alacsony sorba született hősnő számára a
fölemelkedés egyedüli útja az előnyös házasság. De Paméla nem tesz
mást, mint állhatatosan ellenáll gazdája minden csábításának, míg az
végül feleségül veszi, s ő szobalányból úrnővé emelkedik. A Hiúság vására hősnőjének, Rebecca Sharpnak már leleményes „haditerveket" kell
·kieszelnie és mintaszerűen végrehajtania ahhoz, hogy esetenként elérje célját, habár a végső bukást így sem tudja elkerülni.
Nem nehéz felismerni az első regény cselekményében a próbatételes kalandregény és a fiktív életrajzi regény elemeit, a másodikéban
a köznapi kalandregényét és a fejlődésregényét. Paméla még statikus,
Rebecca már dinamikus egyéniség. Richardson művében a megjelenő
társadalmi tér viszonylag szűk és áttetsző, Thackeray-ében tágas és ösz-
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szetett. A Paméla és a Hiúság vására cselekménye egyaránt életképszerűen ábrázolt mindennapi környezetben játszódik, s az eseményeket és a szerepló'ket elsősorban a középpontban álló főszereplő néző
pontjából láttatja. Részben ezzel függ össze, hogy csak a főszerepló'k igazán egyénített figurák, a többiek inkább jellegzetes társadalmi-lélektani szerepek képviselői.
A két regény művészi világképe azonban alapvetően különbözik
egymástól. Richardson műve levélregény, már csak ezért is a hősnő nézőpontjából ábrázol mindent - de még fontosabb, hogy ennek következtében a szerző teljesen azonosul Paméla értékrendjével, melyet magától értetődően általános érvényűnek fogad el (jóllehet Paméla számításon is alapuló erényességét érhetné éppen gáncs). Thackeray regényében a mindentudó elbeszélő bemutatja Rebecca és a többi főszereplő
gondolkodásmódját, de nemcsak belülró1, hanem kívülró1, más néző
pontból is ábrázolja ó'ket. A Hiúság vására egyetlen alakjával sem lehet teljesen azonosulni. Itt általános érvényű értékrend csak mint az
elbeszélő igénye létezik - ő pedig kívül áll a regénytörténés világán, és
erkölcsi nézetei magaslatáról néz le valamennyi szereplőjére. (Elmarasztaló ítéletét jelzi a mű alcíme is: regény hősök nélkül.)
Az elidegenítő eljárásra jellemző példa a következő részlet, melyet a Hiúság vására egyik szereplőjének, az arisztokrata és gazdag,
ugyanakkor "felvilágosult", „demokratikus" elveket hangoztató vénkisasszonynak társalkodón,őjével, Rebecca Sharppal folytatott, némiképp
egyoldalú beszélget~sébó1 idézünk: „Mit ér a születés, drágám? ... Nézze
meg Pitt bátyámat .. . akik itt éltek már II. Henrik korában is. [. . .] Melyikük ér fel magál{al műveltség 1Jagy jólneveltség tekintetében? [. . .]
Maga, édesem, valóságos eszménykép, igazi kis drágakő, több esze van,
mint a fél grófságnak. Ha az érdem megkapná a jutalmát, magának hercegnőnek kellene lennie„. De nem, hercegnőknek egyáltalán nem kellene lenniük. Senkinek sem szabadna maga fólött állnia, és én, édesem,
minden tekintetben magammal egyenlőnek tekintem magát és ... Rakjon
csak egy kis szenet a tűzre, drágám ... és nem tűzné fel és alakítaná át
ezt a ruhámat? Hiszen maga annyira ért hozzá. " (Vas István fordítása)

A XIX. századi realista irodalom már kritikus beállítottságú (ezért „kritikai realistának" is szokás nevezni). Egyik legjelentősebb képviselője, Stendhal (e. sztendál; 1783-1842) a regényt az út mentén mozgó tükörhöz hasonlította, amely a kor
társadalmának „kíméletlen igazságát" mutatja. Balzac annak
alapján tett különbséget a korábbi és az új regényirodalom között, hogy míg az elóbbi az „eszmék", ez a „képek" művészete; az
egyik az olvasó nevelését tekintette céljának, a másik inkább
azt, hogy a világot olyannak mutassa, amilyen.
De az„eszmék"-ró1, a követendő példáról való lemondás valójában bizalmatlanságot jelez: a realista mű nemcsak tükröz,
hanem egyúttal leleplez. Stendhal, Balzac és Thackeray karrierregényeiben a „tárgyilagos" ábrázolás alapja az általános értékbizonytalanság - sem a feltörekvő hősnek, sem környezetének
értékrendje nem fogadható el. Az író mintegy felülró1 nézi a feltárt életviszonyokat, egyszerre krónikásuk és bírájuk. A realizmus tehát nem csupán valósághűséget jelent, hanem új valóságképet is. Egy összetett és ellentmondásos valóság képét, amely-
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ben az igazsághoz a látszatok- mindenekelőtt a képmutató, hazug ideológiák - leleplezésén keresztül vezet az út.
A realista regényben a társadalmi tér nemcsak tágas és
összetett, hanem igen változatos és tagolt is. A regényhősnek már
el sem kell hagynia szülőföldjét ahhoz, hogy sorsformáló tapasztalatokra tegyen szert; kiderül, hogy a polgári hétköznapok is
tele vannak kalanddal, kockázattal, veszéllyel. A legfontosabb
színhely már nem az út és a fogadó, a kastély és a börtön, hanem a vidéki és városi otthon, a hivatal és a foglalkozással járó
társadalmi környezet. Balzac és Stendhal regényeiben sokszor
a társasági élet színtere, a szalon kap kitüntetett szerepet: itt
születnek a szerelmek és a politikai-üzleti döntések, itt bonyolódnak az intrikák szálai, itt kezdődnek és törnek derékba a nagy
karrierek. A szalonban - a társadalom vezető rétegének szűk
körű nyilvánossága előtt - magától értetődő természetességgel
kerülnek össze a magánéleti és közérdekű gondok, a hálószobatitkok és az államtitkok, a mindennapok és a történelem.
A realista irodalom és művészet a XIX. század első felében
lépett föl, Nyugat-Európa kapitalista átalakulásának, az ipari és
politikai forradalmaknak, a gyors társadalmi átrétegződésnek és
a nagy szemléleti változásoknak kortársaként. Nemcsak a francia forradalom és az Európa népeit fölvonultató háborúk, Napóleon felemelkedésének és bukásának látványos példája tették fogékonnyá az embereket a történelem iránt. A gazdasági és civilizációs fejlődés, az érintkezés és a tájékoztatás kiszélesedése következtében a történelem az emberek mindennapos élménye lett.
Korábban a történelem az idóben vagy térben távolit jelentette, a „régmúlt"-at és a „rendkívüli"-t. Az ún. történelmi regény megteremtője, Walter Scott (e. szkott; 1771-1832) úgy ábrázolta műveiben a középkort vagy a XVIII. századot, hogy megkísérelte bemutatni a korabeli társadalom valamennyi rétegét
és ezek jellegzetes életvitelét, gondolkodásmódját. A realista regényírók alkotásaiban már nem annyira a (korábbi) történelem
mindennapjai elevenednek meg, mint inkább saját koruk (illetve a félmúlt) mindennapjaiból bontakozik ki a történelem. (Az
ábrázolt társadalmi rétegeket pedig Scott műveiben is, a realista regényekben is mély ellentétek osztják meg - Balzac ezért
mesterének vallotta Scottot.)
Stendhal, Balzac, Thackeray, késóbb Flaubert (e. flober;
1821-1880) és Lev Tolsztoj (1828-1910) alkotásaiban az egyéni
sorsok fordulópontjait sokszor a nemzeti történelem jelentős
eseményei jelölik ki: az életrajzi idő háttereként megjelenik a
történelmi idő. ,,A történetíró - olvashatjuk Balzac hatalmas regényciklusának, az Emberi színjátéknak előszavában ( 1842) - a
francia Társadalom lesz, nekem csak az a dolgom, hogy az írnoka legyek. [.. .] Talán sikerül megírnom azt a történelmet, amelyről a historikusok általában megfeledkeztek: az erkölcsök történetét. " (Rónay György fordítása)
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A realista regényró1 szólva a realizmus fogalmán a XIX.
század egyik irodalmi (és művészeti) irányzatát értettük.
Bár a kifejezés korábban is előfordult, ebben a jelentésben
a század derekán vált ismertté. Gustave Courbet (e. kurbé;
1819-1877) francia festő nevezte képeinek 1855-ös párizsi kiállításán realistának a maga, társadalomkritikát is tartalmazó, a
század első felének idealizáló és allegorikus ábrázolásmódjával
szakító művészetét. Courbet író barátai népszerűsítették a fogalmat, Realizmus névvel rövid életű folyóiratot adtak ki
(1856-57), és az irányzat képviselőjének az irodalomban többek
között Stendhalt, Balzacot és a kortárs Flaubert-t tekintették.
A realizmus fogalma már az ő megközelítésükben sem volt
egyértelmű. Élesen szembeállították a romantikával, a „mindennapos banalitások" ábrázolását várták el tó1e, Flaubert-tó1
átvették az írói szenvtelenség és tárgyilagosság elvét (jóllehet
Flaubert nem vállalta a realista minősítést), és dokumentumszerű hitelességet propagáltak. A realizmus ellenfelei elóbb a
rút egyoldalú bemutatásával, az eszményítés elmulasztásával
vádolták az irányzatot, utóbb- már a naturalista irányzatot támadva - pozitív példaként hivatkoztak rá. Valójában a realista
irányzat csak viszonylagosan határolható el a romantikustól is,
a naturalistától is.

Gustave Courbet (e. güsztáv kurbé): Kőtörők. 1849
A festmény nemcsak munka-, hanem munkásábrázolás is. Courbet-tól távol
állt mind a munka elvont erőfeszítésként való felmagasztalásának, mind
a munkás hősként vagy áldozatként való bemutatásának szándéka.
-,,A festészetben csak az lehet művészet, ami a látható és megfogható dolgokat
ábrázolja[. . .] a festészet kizárólag konkrét művészet, és csak reális, valóságos,
meglevő dolgokat fejezhet ki." (Courbet)
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A realizmus a romantikával csaknem egy idóben indult, és
kölcsönösen hatottak egymásra. Látni fogjuk, hogy a század első
felében született realista regények mind élnek a romantika eszközeivel. Stendhal és Balzac hősei gyakran romantikusan szenvedélyes és teljességre törő, kivételes jellemek. De ezekben a mű
vekpen a romantikus hősök nemcsak szembekerülnek az illúziókat nem tűrő, kisszerű, prózai környezettel, hanem alul is
maradnak vele szemben: vagy nagyratörő terveiket, vagy személyiségüket kénytelenek föladni. A realista ábrázolás éppolyan meghatározónak mutatja a környezet, a társadalmi szerepek és szokások, mint a romantikus a személyiség és a szenvedélyek erejét.
A realizmus szemlélete a pozitivista felfogáshoz áll közel:
a tapasztalatilag megismerhető (és ellenőrizhető) valóságot kívánja ábrázolni a lehető legteljesebben és leghitelesebben. Akárcsak egy társadalomtudós, úgy tanulmányozta Stendhal a szerelem és az érvényesülés, Balzac a társadalmi réteg- és csoportmozgás, Flaubert a nyárspolgári gondolkodásmód természetét.
Balzac arra vállalkozott, hogy hatalmas regényciklusban - egymással összefüggő regények sorozatában - mutassa be az egész
korabeli francia társadalmat.
Ezen az úton ment tovább az 1860-as évektó1 kibontakozó
naturalizmus. Az irányzat neve a latin natura (természet) szóból származik, de nem egyszerűen a természethű ábrázolást tekintette céljának, hanem a természettudományok módszereit
kívánta alkalmazni a művészetben, azaz a pozitivizmus elvei
határozták meg programját. Émile Zola (1840-1902) „kísérleti
regényeiben" válogatás nélkül kívánta ábrázolni az élet fényképészi objektivitással megfigyelt és dokumentatív hitelességgel
rögzített tényeit. E programot természetesen nem lehetett ma-

Edourd Manet: Émile Zola arcképe.
Festmény, 1868
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radéktalanul megvalósítani, maga Zola is elismerte a művész
személyiségének, „temperamentumának" jelentőségét az írói
ábrázolásban.
·
A realizmus kritériumainak tágassága és kulcsfogalmának, a „valóság" -nak tisztázatlansága értelmezési bonyodalmak
forrása lett. Arra hivatkozva, hogy a művészet mindenkor a valóság ábrázolására törekedett (a valóság visszatükrözésének
esztétikai elve is antik eredetű), a realizmus fogalmát szélesebben kezdték értelmezni. Balzac regényciklusa nagy hatással volt
a marxizmus klasszikusaira, s Engelsnek egy levelében adott
meghatározása nyomán - mely szerint „a realizmus [... ] magában foglalja a részletek hűségén kívül a tipikus jellemek tipikus
körülmények közötti hű ábrázolását" - a realizmus és a tipikusság századunk harmincas éveitó1 a marxista esztétika kulcsszavaí lettek.
Ebben az értelmezésben a realizmus általános művészi
módszert jelöl. A realizmust mint a valóságot híven ábrázoló mű
vészetet állították szembe az ugyancsak általánosan felfogott
romantikával és naturalizmussal. Számos áldatlan vita származott abból, hogy a realizmus kétféle, szűkebb és szélesebb jelentését összekeverték. Elméletileg világosan elválasztható a kettő, a gyakorlatban mégis sokszor a szélesebb, esztétikai kategóriaként felfogott realizmus-fogalom nevében a XIX. századi
irányzat normáit, megoldásait kérték számon a századvégi és a
XX. századi művészeten.
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A francia regény
a XIX. század első felében
Stendhal
(1783-1842)
Henri Beyle (e. anri bel), írói álnevén
Stendhal egy vidéki városban, Grenobleban született, jómódú polgári családból,
amelynek konzervatív, királypárti, vallásos légköre már egészen fiatalon lázadásra késztette. Számtalan önéletrajzi
írásának egyikében, az Henri Brulard
életében (1835-36) elítélően ír apjáról,
aki semmit sem gyűlölt jobban a forradalomnál, holott mindent annak köszönhetett, még polgármesterré is választották.
Az ifjú Beyle irodalmi és matematikai pályadíjakat nyert, és akár feltörekvő regényhősei, ő is nagy reményekkel került
fel Párizsba. „1796 és 1799 között semmi
egyébbel nem törődtem, mint azzal, ami
hozzásegíthetett, hogy elmehessek Grenoble-ból, vagyis a matematikával ... De önmagáért is szerettem a matematikát, s szeretem mindmáig, mert nem tűri a képmutatást és a homályt, azt a két dolgot, amitől a legjobban borzadok." (Somogyi Pál László fordítása) Napóleon seregében élelmezési tisztként járta meg az orosz
hadjáratot. A restauráció idején újságíróskodik, majd konzuli állásért
kilincsel, és ha teheti, inkább tartózkodik Itáliában, az igazi szenvedélyek és a művészetek hazájában, mint a kicsinyesen pénzhajhásznak
és prózainak ítélt Franciaországban.
A forradalmat az egyéniség megvalósulásának, a tehetség kibontakozásának hősi korszakaként élte meg. Legtöbbre az erélyt becsülte,
csodálta az erős egyéniségeket- így Napóleont is-, akik képesek akaratukat rákényszeríteni a világra. A képmutató és kegyetlen társadalommal szemben - amilyennek kora francia társadalmát látta - jogosnak
tartotta, hogy az egyén ugyanolyan fegyverekkel éljen: színleléssel és
keménységgel. Az emberi szabadság volt Stendhal számára a legfóbb
érték, s még példaképét, Napóleont is elítélte azért, mert császárrá kiáltatta ki magát, és zsarnokká vált.
A pármai kolostor (1838) című regényében a kis abszolút monarchiát mintegy a modern diktatórikus államok modelljeként ábrázolta.
Pármában, a törpelelkű, zsarnok fejedelem intrikával és fenyegetéssel
teli udvarában semmi sincs annyira tiltva, mint az őszinte szó, az önálló gondolat, az emberhez méltó élet. Az uralkodót így mutatja be az elbeszélő: „IV. Ernesto csak háborúban bátor. Hússzor is látták a csatatéren, ahol rohamra vezetett egy-egy hadoszlopot, mint a legvakmerőbb tábornok; de apja, Ill. Ernesto halála után hazatért, s itt - szerencsétlenségére - teljhatalom várta, mire esztelenül szónokolni kezdett a liberálisok és a szabadság ellen. Hamarosan elhitette magával, hogy gyűlölik ...
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a legkülönösebb gyanúk gyötörték ... Kegyencét, Rassit, az államügyészt
(illetve igazságügy-minisztert) csak uralkodójának félelme tartja hatalmon; amint Rassi veszélyben érzi tekintélyét, gyorsan leleplez valamilyen új összeesküvést, sötét és megrendezett összeesküvéseket." (Illés Endre fordítása)
Stendhal materialistának, racionalistának, jakobinusnak vallotta magát, s élete végéig hű maradt ezekhez az elvekhez. Kora gátlástalan, mohó, gazdagodni vágyó világát, melyben a szatócstól a királyig
mindenki megvásárolható, mélyen megvetette. Úgy látta, a polgári életvitel lehetetlenné teszi a tartalmas emberi életet. „Ha az illendőség kedvéért kénytelen vagyok kissé hosszabban hallgatni tősgyökeres polgárok
társalgását az életről és az emberekről, ami nem egyéb, mint visszataszító apróságok felsorakoztatása, mélységes csömör fog el" - panaszolja
egy helyen. Sajátos nézőpontjával magyarázható, hogy míg regényeinek rokonszenves hősei szenvedélyes és energikus emberek, előadás
módja hangsúlyozottan szenvtelen, tartózkodó. Szívesen mondogatta, hogy írás előtt Napóleon törvénykönyvét olvasgatja annak világos,
tömör, tárgyilagos nyelve miatt. „Bosszant, ha a ló helyett paripát írnak, mert képmutatás" - jegyezte fel naplójában. Innen tudjuk meg azt
is, a közhelyekkel szemben érzett ellenszenve késztette arra, hogy nagy
regényét, a Vörös és feketét (1830) „túlontúl szaggatott stílusban" írja
meg.

Vörös és fekete
(Krónika 1830-ból)
a regényt ihlető
eset

romantika és
realizmus
ötvözete

Egy újságcikk szolgáltatta az ötletet a regény megírásához. A vidéki patkolókovács tehetséges fia nevelő lett egy módosabb polgárcsaládnál, szeretőjévé tette tanítványai anyját, s mikor elbocsátották, a nagymise alatt az asszonyra lőtt. Az ügy
nagy feltűnést keltett, a fiatalembert, akiben a romantikus közvélemény a szenvedély áldozatát látta, vérpadra küldték emberölési kísérlet és szentségtörés vádjával. Sorsában Stendhal kiindulópontot talált arra, hogy olyan regényt írjon, amely bemutatja a korabeli francia társadalom kisszerűségét és távlattalanságát.
A Vörös és fekete annak a lelkes, fiatal nemzedéknek sorsát rajzolja meg, amely előtt még a napóleoni idők dicsőséges
példája lebegett, de már egy mereven tagozódó, a származás és
a vagyon előjogára ismét gondosan ügyelő világban kellett megküzdenie az érvényesülésért. Romantika és realizmus sajátos ötvözete a mű. A főszereplő, Julien Sorel (e. zsülien szorel) mindvégig távolságot tart kicsinyes környezetével szemben, s amikor
már csak önbecsülése elvesztése révén csinálhatna karriert, inkább a - mintegy öngyilkosságként kikényszerített és vállalt halált választja. De romantikusan szenvedélyes és teljességre
törő hősét Stendhal nem engedi beilleszkedési kísérletek nélkül
visszavonulni, s realista módon, szigorú tárgyilagossággal ábrázolja, hogy nem őrizheti meg tisztaságát még a nemes lélek
sem a valóságos élet küzdelmeiben.
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A regény szereplői közül kiket tartunk romantikusan megformáltnak? Kiket nem? Indokoljuk válaszunkat!

A mű cselekménye a karrier-regények jellegzetes mintáját
valósítja meg. A (természetesen tehetséges és szegény) feltörekvő hősnek ismételten bizonyítania kell, hogy ér annyit, sőt többet ér, mint a társadalmi ranglétrán fölötte állók. Nemcsak a
próbatételeket kell sikerrel kiállnia, de elég erősnek kell lennie
ahhoz is, hogy valamennyi csábításnak ellenálljon, amely a tervezett életpályáról letérítené.
A regény Verrieres-ben (e. verj el) játszódó részének legfontosabb cselekményelemei a következő sorrendben követik egymást: háttér és előtér bemutatása - a főszereplő bemutatása nyilvános próbatétel: a Biblia felmondása - csábítás és elhárítása: Elisa kezének elutasítása - újabb próbatétel: megfogja de
Renalné (e. dö renál) kezét- újabb csábítás és elhárítása: barátja, Fouque (e. fuké) ajánlatának elutasítása - próbatétel: de Renalné szobájában - nyilvános diadal a király látogatásakor a
díszőrségben és a szertartáson -veszélyhelyzet: de Renalné lelkiismeret-furdalása - újabb veszélyhelyzet: névtelen levelek veszélyhelyzet elhárítása - nyilvános diadal: Julien divatos lesz
a kisvárosi társaságban - mélypont: Juliennek távoznia kell a
polgármester családjától és a kisvárosból. A hős sorsa egymást
váltó mélypontok és tetőpontok hullámzó játékában formálódik.

karrier-regény

próbatételek sora

mélypontok és
tetőpontok
váltakozása

Készítsük el hasonló módon a regény további részeinek cselekményvázlatát!
A regény jelen ideje újra meg újra a történelmi félmúlttal
(a napóleoni korszakkal) szembesítődik, amely hol irigyelt, hol
pedig elvetett mintaként szerepel. Az érvényesülni vágyó hős
számára a polgári hétköznapok világa a harctér: de Renalné elcsábítását vagy de Renal úr meghátrálását Julien úgy éli meg,
mint dicsőséges ütközeteket. Jóllehet végül mindenütt kudarc
éri, pályája egyre emelkedik: az egyik helyszínró1 való kényszerű távozása lehetőséget ad egy másik, kedvezóbb környezetben
az újrakezdésre. Varrieres-t, a kisvárost Besan1;on (e. bözanszon) , a nagyváros követi, ezt pedig Párizs, a főváros. Innen már
csak lefelé vezethet út.

a viszonyítás
alapja: Napóleon
kora

Rangsoroljuk a különböző színhelyeket abból a szempontból, hogy
előnyösebb vagy hátrányosabb feltételeket nyújtanak-e Julien
számára! Ha ilyen rangsorolás nem végezhető el, indokoljuk! Miért alkalmas a karrier-történet a korabeli francia társadalom realista ábrázolására?

A regény címe többféleképpen értelmezhető. Jelentheti a
„vörös" a forradalom és a hadsereg színeit (a történelmi félmúltat idézve), szemben az egyház papjainak sötét öltözetére utaló
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a cím jelentései

Julien Sorel

„fekete" színnel (a jelenben lehetséges karriert szimbolizálva).
De jelölheti a vörös és fekete együtt a rulettjáték k~t színét is,
a kiszámíthatatlan sors jelképeként, vagy a vér és a gyász színét, a tragikus befejezésre utalva (amire már a regény elején
mutat egy jósjel).
A mű hőse, Julien Sorel különös, ellentmondásos jellem. A
világirodalom egyik legsötétebb figuráját, Tartuffe-öt vallja eszményének. De nála a tettetés önmagára erőszakolt, védelemnek
hitt álarc, amellyel éppen magasztos eszméit, őszinte érzelmeit
próbálja elleplezni. Ha bízni kezd, bizalma határtalan. A tiszta
embert, még ha más nézetű is, tiszteli: becsüli az őszintén vallásos, egyszerű Chélan (e. sela) abbét, késóbb pedig egész megtakarított pénzét felajánlja a komor, feddhetetlenjanzenista Pirard-nak. Lelkesedése olykor annyira elragadja, hogy óvatlanná válik: a lázadó Altamira gróf társaságától fellelkesülve a bálon a forradalmi terror jogosságát bizonygatja a megkövülten
álló Mathilde-nak. Finom iróniával jelzi a regény, hogy miképp
buknak meg Julien naiv Tartuffe-kísérletei, hogyan vall csődöt,
ha a napóleoni csaták stratégiáját próbálja az udvarlásban hasznosítani, s mint hoznak meglepő módon szerencsét épp a magafeledkezett, őszinte gesztusai.
Jellemezzük Julien magatartását de Renalnéval, illetve Mathilde-dal szemben! Miért fárasztó számára Mathilde szerelme?
Egyik értekező munkájában Stendhal megkülönböztette a hiúságon alapuló, hódításra törő Don Juan-i szerelmet a valóban
szenvedélyes wertheritó1. Próbáljuk e tipológiát Julienre alkalmazni!

szerep és
személyiség
ellentéte

későn

született
jakobinus

Julien Sorel elfogadja ugyan, hogy ha érvényesülni akar,
szerepeket kell játszania, de nem képes igazán azonosulni szerepeivel. Ő mindig más, mint a szerepei. Nem tud és nem akar
megfeledkezni arról, hogy alacsony sorból indult; félelme, hogy
szegénységéért lenézik, nemcsak de Rénalné iránt teszi bizalmatlanná, hanem általában a gazdagok és eló'keló'k s így végső
soron saját felemelkedése iránt is. Amikor a tárgyaláson szemébe vágja az esküdteknek, hogy nem számít kegyelemre, mivel
az a bűne, hogy paraszt létére a „társaság"-ba merészelt betolakodni, önmaga felett is ítéletet mond. Paradox módon éppen akkor válik leginkább alakítójává sorsának, amikor lemond nagyratörő terveiró1. Valójában későn született jakobinus ő, aki felesleges a forradalmak utáni világban. Szükségszerű, hogy elbukjék a társadalmi érvényesülésben, mert nem adja fel elveit, személyiségét, belátja, hogy felvett szerepeinél fontosabb az önbecsülése.
A regényben többször is fölmerül egy újabb forradalom
ge. Hogyan gondolnak rá a fontosabb szerepló'k?
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lehetősé

A bíróság végül halálra ítéli Julient. Nem igazolja-e ez visszamenó1eg örökös bizalmatlanságát?
Julien tette indokolja-e a súlyos ítéletet? Miért igen vagy miért
nem?

A befejezés először váratlannak tűnik. Julien, jóllehet Mathilde kitart mellette, nem száll szembe az újabb intrikával, nem
folytatja tovább harcát az érvényesülésért. Az állandó önellenőrzés és tervezgetés után mintha hirtelen elveszítené uralmát
az idegei fölött. Az indokolatlanság érzését kelti az is, hogy az
elbeszélő most igen szűkszavúan számol be az eseményekró1:
Julien elutazik, pisztolyt vásárol, elköveti a merényletet. Korábban szinte valamennyi gondolatát megismertük, még azt is, hogy
egy kézszorítást mennyi vágy és mennyi félelem előz meg. De a
tett és a gondolat korábban nem mindig fedte, sőt inkább elfedte egymást. Julien a börtönben lehet először igazán önmaga.
Nincs szüksége többé tettetésre, mert kezdettó1 a halálos ítéletet várja, talán kívánja is. S nem Mathilde-ot választja, aki elsősorban saját álmait, eszményeit szereti benne, hanem de Renalnét, aki valóban őt magát szerette.

váratlannak látszó
befejezés

Figyeljük meg, hogy mekkora terjedelmet szentel az elbeszélő
Mathilde gyászának és mekkorát de Renalné halálának! Mit sugall a két részlet eltérő hosszúságával?

A Vörös és fekete mesterien mutatja be a természetes és
mesterkélt érzelmek egymásba fonódását. Ahhoz, hogy Mathilde de la Mole, a gőgös arisztokrata lány szerelmes legyen
Julienbe, mindkettőjüknek kivételesnek kell lenniük. Mathilde
a középkor hősiessége iránt érzett nosztalgiáit vetíti rá szerelmére. Julienró1 alkotott képének azonban csak részben van köze
a valóságos személyiséghez, így bármennyire őszintén élje is át
szerelmét Mathilde, érzelmei mesterkéltnek hatnak, cselekedetei eltúlzottak, színpadiasak. (Gondoljunk Julien eltemetésére
a regény végén!)
De magára Julienre is jellemző, hogy nemcsak a külvilág
valóságos ellenállásával kell megküzdenie, hanem saját, önmagát és környezetét sújtó hiedelmeivel is. Olvassuk el figyelmesen
azt a részletet a regénybó1, amikor először keresi fel szobájában
de Renalnét! Az egyik pillanatban természetesen, a következő pillanatban mesterkélten viselkedik. A szerelem, a büszkeség és az
érvényesülésvágy egymást keresztező s ugyanakkor segítő, bonyolult érzelmeit képes érzékeltetni a szöveg azáltal, hogy egyszerre látjuk Julient önmaga, a szerelmes asszony s a mindkettővel szemben távolságot tartó elbeszélő szemével. Julien gondolatai, érzelmei és tettei korántsem fedik egymást. Az emberi lélek ellentétes motívumainak egyidejű bemutatásával Stendhal
megteremtette az ún. analitikus, illetve lélektani regényt.
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természetes
és mesterkélt
érzelmek

a föhős belső
küzdelme

lélektani regény

Keressünk további példákat arra, amikor hasonló ellentmondásosság jellemzi a regény szereplőinek viselkedését!

Az elbeszélő mennyire azonosul hősei nézőpontjával?

gondolat és tett
elválása a
regényirodalomban

Julien Sorel egyszerre fordul ki- és befelé, egyszerre aktív
és szemlélődő ember. A Vörös és fekete egységében képes megragadni tett és gondolat - korántsem harmonikus - világát. Késóbb, a század második felében, a francia regényirodalom tanúsága szerint, már teljesen elszakad egymástól tett és gondolat,
érvényesülés és belső élet. Gustave Flaubert (e. flober;
1821-1880) Érzelmek iskolája (1869) című regényében - mely
éppúgy nemzedéki számvetés, mint a Vörös és fekete - a föhős,
Frédéric Moreau számára már szinte kizárólag csak a saját gondolati és érzelmi köre számít, annyira távol kerül az érdekek világától, a történelemtó1, míg Guy de Maupassant (e. gi dö mopászan; 1850-1893)A szépfiú (1885) című művének címszereplője, Georges Duroy kizárólag karrierjével törődik, az érzelem
és önbecsülés legcsekélyebb jele nélkül, s így teljesen azonosul
kisszerű környezetével.

Honoré de Balzac
(1799-1850)
pályakezdés

Emberi színjáték

regényciklus,

Apja Napóleon élelmezési biztosaként
gazdagodott meg, a család paraszti eredetű. A nemesi rangot jelző "de" szócskát
Balzac önkényesen vette föl nevébe. Pályája nehezen indult. Elóbb írt egy tucatnyi rossz regényt, melyeket késóbb megtagadott, majd kiadói vállalkozásba fogott, de csődbe ment. Utóbb nem győzte
kielégíteni hitelezőit írói jövedelmébó1.
Példátlanul szigorú életrend mellett, hihetetlen munkabírással alkotta meg
mintegy két évtized alatt hatalmas regényfolyamának, az ,Emberi színjátéknak negyven kötetét. Elete szinte egy volt
a munkával, mint ahogy a valóság is egygyé vált számára a műveiben megteremtett világgal. Anekdoták szólnak arról,
hogyan tévesztette össze regényhőseit valóságos emberekkel; halálos
betegen állítólag hírneves orvosalakjáért, Bianchonért küldetett. Amikor végre révbe jutott, és hosszas családi huzavona után feleségül vehette a lengyel Hanska grófnőt, néhány hónap után meghalt. A túlfeszített alkotómunka idő előtt felőrölte erejét.
Balzac becsvágya is akkora, mint munkaereje. ,,Amit ő a kardjával ért el, azt én a tollammal fogom megvalósítani" - írta fel a szobájában álló Napóleon-szoborra. A Goriot apó (e. gorió) című regényében
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Egy párizsi ház keresztmetszete. Bertall karikatúrája.
A ház egyes szintjein lakók mutatják a francia polgárság rétegződését
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alakok
rendszere

visszatérő

a társadalmi
rétegek
mozgásának
ábrázolása

körkép a francia
társadalomról
1816-1848

a polgárság
kritikája

az
arisztokráciához
fűződő

ellentmondásos
viszonya

( 1834-35) alkalmazta először a visszatérő alakok rendszerét. Ekkor született meg a regényciklus eszméje: egymással összefüggő regények sorozatában bemutatni az egész francia társadalmat, minden rétegének,
foglalkozási ágának, minden vidékének jellegzetes képviselőit. A művé
szi teljesítmény itt már-már tudományos célt valósít meg; Balzac legalább olyan jó szociológus, mint regényíró: a társadalmi csoportok-rétegek mozgását éppolyan híven ábrázolja, mint az emberi szenvedélyekét.
Bár valamennyi regénye önmagában is zárt, kerek egész, a közös
szereplők révén egymáshoz is kapcsolhatók. A szerepló'k hol mint fő-,
hol pedig mint mellékalakok térnek vissza a különböző kötetekben. (Így
pl. Jacques Collin [e. zsak kolen], a szökött fegyenc Vautrin [e. votren]
néven a Goriot apó fontos epizódfigurája, az Elveszett illúziók [1837-43]
című regényben csak az utolsó fejezetben bukkan fel, ezúttal Carlos
Herrera spanyol kanonok álöltözetében, míg a Kurtizánok tündöklése
és nyomorúsága [1843-47] című regénynek már ő az egyik főszereplő
je.) A ciklus, mely nevét- részint vállalkozása arányaira utalva, részint
rejtett polémiaként - Dante Isteni színjátéka nyomán kapta, mintegy
90 hosszabb-rövidebb írásból áll, több mint kétezer személyt kelt életre, és szinte teljesnek mondható körképet fest a francia társadalomról
1816 és 1848 között.
Csöppet sem hízelgő ez a kép. „Ha már annyi ideig élt volna, mint
én - fejti ki a Gobseck című regény (1830) uzsorás címszereplője -, akkor tudná, hogy csak egyetlen földi érték létezik, amely érdemes arra,
hogy az ember törődjék vele. S ez: az arany. Az arany képvisel minden
emberi erőt." (Déry Tibor fordítása) Balzac megvetette kora erőszakos
polgárságát, amely bármire képes az új bálványért, a pénzért. „Hol tartanánk mindnyájan, ha folyton keresgélni kéne a vagyonok eredetét?" mondja cinikusan az aggályoskodó ifjú hősnek egyik barátja A vörös
vendégfogadó (1831) című kisregényben. (Gyergyai Albert fordítása)
Ezért is vallotta magát Balzac királypártinak, s volt lelkes csodálója a polgári hétköznapok pénzhajszáján, közönséges kis aljasságain felülemelkedő arisztokrata életvitel nemtörődöm pazarlásának,
választékos eleganciájának. De szükségszerűnek mutatta a régi arisztokrácia bukását. „Nincs már nemesség - mondatja ki éppen egyik hercegné figurájával. -Napóleon polgári törvénykönyve befűtött a kutyabő
rökkel, mint ahogyan az ágyú már előbb szétlőtte a feudalizmust. Sokkal nemesebb lesz, barátom, ha pénze lesz." (A Régiségtár, 1839. Tardos
Tibor fordítása)

Goriot apó
(1834-35)

színhelyek,
társadalmi rétegek

Balzac egyik legjelentősebb regénye, az első műve, amely
már a regényciklus részeként született, s mintegy felvázolja az
Emberi színjáték egész alaprajzát.
A regény cselekménye Párizsbanjátszódik, de két merőben
különböző világot mutat be: a vékonypénzű kisemberekét, Vauquer-né (e. voké) szegényes fogadójában és az elóK.elő társaságét, a nagyvilági élet legfontosabb színhelyein, a magánpaloták
szalonjaiban, báljain, az Olasz Operában és a játékkaszinóban.
A regény egyik nagy erénye, hogy átfogó képet ad a korabeli Párizs mélyen tagolt társadalmáról. Nemcsak a „lent" és a „fent"
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világa között húzódik éles határ, hanem ezeken belül is; pl. a
bankárfeleség Delphine de Nucingen (e. delfin dö nüszenzsen)
számára kivételes kegy, hogy meghívót kap a vérbeli arisztokrata Beauséant-né (e. bozéan) palotájába.
A legfontosabb színhely a Vauquer-ház, amely- mint cégtáblája hirdeti - „polgári penzió mindkét nem és egyebek számára". Az eló1rnlő társaság világa rendkívül zárt, míg a Vauquerházé nyitott - mivel középütt helyezkedik el a társadalom rang
és vagyon szerint kirajzolódó térképén, az igazi nyomor és az
igazi gazdagság vidéke között. Szerény jövedelmű özvegyek,
visszavonult üzletemberek és diákok a penzió lakói, akiknek
anyagi helyzetét pontosan jelzi, hogy melyik emeleten van a szobájuk. Így pl. Goriot apó, az egykor gazdag tésztagyáros, először
az első emeleten lakott, de késóbb - ahogy lányai kifosztják maradék vagyonából is - egyre följebb kényszerül költözni.

a Vauquer-ház
szerepe

Soroljuk fel a Vauquer-ház lakóit! Milyen az anyagi és társadalmi helyzetük? Ha rangsorolnánk ó1rnt, hová tennénk a penzió tulajdonosnőjét?

Goriot apó sorsa mellett Eugene de Rastignac (e. özsén dö
rasztinyak), egy elszegényedett vidéki nemesi család Párizsban
szerencsét próbáló, szépreményű sarjának pályája mutatkozik
dinamikusnak. De míg Goriot-é lefelé, Rastignacé fölfelé ível.
Ők ketten a regény főszereplői, s elsősorban az ő révükön tágul
a regényvilág a Vauquer-ház körén túl, az előkelő társasági élet
irányába.
A regény hosszadalmas eló"készítéssel indul, a mindentudó
elbeszélő aprólékosan leírja a penzió külsejét, lakói szokásait és
korábbi élettörténetét. Az életszerűségre törekedő realista ábrázolás tárgyilagos, részletező előadásmódjára jellemző példa a következő részlet: ,,A férfiak színehagyott kabátot viseltek, olyan cipőt, amilyent előkelő városrészekben szemétbe dobnak, foszladt
fehérneműt, ruházatukba úgyszólván már csak hálnijárt a lélek.
A nők divatjamúlt, újrafestett, elfakult ruhákban jártak, kijavított régi csipkékben, sok használattól fényes kesztyűkben, mindig
rozsdafoltos gallérokban, foszladozó vállkendőkben." (Lányi Viktor fordítása) Balzac művészetében a tárgyi környezet legalább
annyira jellemzi az embereket, mint tulajdonságaik.

a két föhős

realista
életszerűség

a környezet
jellemez

Keressünk további példákat hasonlóan aprólékos leírásra!
A penzió lakóinak bemutatásában hol tárgyilagos az
hol nem?

elbeszélő és

Az előzmények ismertetése után kezdődik a voltaképpeni
cselekmény (1819 novemberének végén, amikor Rastignac elmegy Beauséant vikomtné báljára). A történet lineárisan bontakozik ki, a színpadszerű jelenetezés kiemeli a színhelyek jelentő
ségét. A regény első része így tagolható: a Vauquer-ház bemuta-
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lineáris
cselekményvezetés,
jelenetezés

tása - a lakók arcképszerű bemutatása - közbeiktatott epizód:
Vauquer-né házassági mesterkedése és az álgrófnő története Rastignac a vikomtné bálján - Rastignac é.ijeli tapasztalatai a
penzióban - másnap: reggeli élet a Vauquer-házban - ebéd
ugyanott - Rastignac látogatása Restaud grófnénál - Rastignac
látogatása a vikomtnénál - visszatérés a penzióba stb.
Készítsük el hasonló módon a regény további részeinek cselekményvázlatát!
ellentétes
helyzetek
szembesítése

romantikus
elemek

Rastignac
karrier-regénye

Balzac kedvelt írói fogása az ellentétes helyzetek szembesítése; gondoljunk az első társasági tapasztalatait gyűjtő Eugene
egymást követő látogatására Restaud grófnénál és a vikomtnénál vagy párhuzamos udvarlására Victorine kisasszonynak és
Delphine de Nucingennak. A cselekmény bonyolításában sok a
romantikus elem: a felmerülő újabb és újabb rejtélyek, a váratlan, meglepő fordulatok. A valószerű környezetben játszódó különös bonyodalmak azt sugallják, hogy a polgári hétköznapokból sem hiányzik a kaland, a kockázat és a veszély. Ahogy a
szomszédjai titkait véletlenül kileső Rastignac megállapítja: hihetetlen, hogy mennyi rejtélyes dolog akad egy polgári penzióban!
A mindentudó elbeszélő elsősorban Eugene de Rastignac
nézőpontjából láttatja az eseményeket. A feltörekvő fiatalembernek a gyors érvényesülésért folytatott harca áll a középpontban; a mű cselekménye a karrier-regények jellegzetes mintáját
valósítja meg. A könyv elején igen szerény körülmények között
élő, jogi tanulmányait lelkiismeretesen végző diákként ismerkedünk meg Eugene-nel. Ám rokoni kapcsolatai megnyitják
előtte az eló"kelő társaság szalonjainak ajtaját, s a nagyvilági élet
csillogása megszédíti. A gyors emelkedésnek azonban ára van:
Rastignac csak úgy vághat neki ennek az életnek, hogy nélkülöző családja utolsó, megtakarított pénzét teszi kockára. Felhagy
egyetemi tanulmányaival, s a párizsi aranyifjak könnyelmű életét kezdi élni.
Mivel indokolja Eugene az édesanyjának írt-levelében kérését?
Igazolják-e a késóbbi fejlemények?

az érvényesülés
iskolája:
Beauséant-né
leckéi

Eugene-nek nem kis harcot kell folytatnia lelkiismeretével, amiért elküldte a leveleket, és elfogadta a pénzt. De végül
becsületérzését legyőzi érvényesülési vágya. Ha pedig a társasági életet választotta, el kell fogadnia annak erkölcsét, játékszabályait. A cserbenhagyott, haragos Beauséant-né adja Eugenenek az első leckéket. Ha érvényesülni akar, szert kell tennie egy
gazdag és előkelő szeretőre, s könyörtelen hidegvérrel használjon ki mindenkit! Igazi érzéseit pedig rejtse el gondosan, különben elveszett ember. Mert „a világ nem egyéb, mint megcsaltak
és csalók közössége".

34

A fiatalember másik tanítómestere a cinikus Vautrin, akiró1 utóbb kiderül, hogy szökött fegyenc, az alvilág pénztárosa. „Ü zleti" ajánlatát Eugene elutasítja ugyan (visszaretten attól, hogy
a meggazdagodáshoz gyilkosságon át vezet az út), de Vautrin szavai nagy hatással vannak rá. El kell ismernie, hogy a kitartó tanulás, a becsületes munka, a szolid jogászi karrier távoli és bizonytalan eredménnyel kecsegtet. Gyors sikert pedig csak becstelen módon lehet elérni, ügyelve arra, hogy titokban maradjon.
,,A látható ok nélkül keletkezett nagy vagyonok titka olyan bűn,
mely feledésbe ment, mert ügyesen követték el" - mondja Vautrin.
Úgy tűnik, ebben a világban mindenki megvásárolható,
csak a megfelelő árat kell megadni érte. A vikomtné keserű és
Vautrin cinikus szavaiban mutatkozó párhuzamok azt sugallják, hogy a legelőkelóbb arisztokrácia és a bűnöző alvilág szemlélete, erkölcse között nincs sok különbség - már ami a lényeget
illeti. Rastignac is így vélekedik erró1: „Nyersen mondta meg nekem ugyanazt, amit Beauséant-né burkolt formában mondott ...
Igaza van Vautrinnak - dörmögte -, aki gazdag, erényes."
Amikor Vautrint letartóztatja a rendőrség, a szörnyülködő Vauquer-nénak - hogy lecsillapítsa - ezeket mondja: „Mivel
jobbak maguk, mint mi vagyunk? A mi vállunkat kevesebb gyalázat nyomja, mint a maguk szívét, maguk csak egy rothadó társadalom petyhüdt figurái."

Vautrin tanításai

az arisztokrácia és
az alvilág erkölcse
hasonló

Nem túloz-e Vautrin? Mennyire fogadható el hitelesnek akár a
vikomtné harag sugallta kifakadása, akár Vautrin önigazoló életbölcselete?

De Rastignacra nemcsak ezek a túlságosan didaktikus és
emelkedett szózatok gyakorolnak döntő hatást, hanem megrendítő élménye, szomszédjának s egyúttal szerelme atyjának, Goriot-nak nyomorúságos halála is. Goriot apó -kiró1 a regény címét kapta -a túlzásba vitt apai szeretet áldozata. Sorsában mintegy beteljesedik az a törvény, melyet a könyv elején a vikomtné
megfogalmaz: „Éppoly kevéssé bocsátjuk meg egy érzésnek, hogy
teljesen kitárulkozik, mint egy embernek, hogy egy garasa sincs."
Érzelmes története példázat, méghozzá elrettentő példázat Rastignac számára, akiben erős a családi érzés, s ha nem akar Goriot sorsára jutni, meg kell tanulnia úrrá lenni az érzelmein.
A fiatalember okulni látszik a példából. A könyv azzal végződik, hogy a szegényes temetés után végigtekint Párizson „és
kiejtette száján ezt a nagyszerű mondatot: - Most mirajtunk a
sor! A Társadalom arcába vágott merész kihívás első tetteként
Rastignac elment vacsorázni Nucingen bárónéhoz." Tehát végképp leszámol erkölcsi kétségeivel, és így alkalmassá válik arra,
hogy fényes karriert fusson be.
Eugene de Rastignac további pályafutását Balzac más regényeibó1 ismerhetjük meg; az Emberi színjáték egyik legtöbbet
szereplő hőse. Az író tudatos szerkesztését mutatja, hogy már a

35

Goriot sorsának
példázata

a „fejlődés"
eredménye

Rastignac további
pályafutása

Goriot apó előtt megírta Rastignac életprogramját A szamárbőr
(1831) című regényben. „Te, öregem, dolgozol? - mondja fiatal
barátjának. - Nem, soha nem viszed semmire. Én viszont mindenre kész mihaszna vagyok, lusta, mint a lajhár. No én mindent el fogok érni. Én nyüzsgök, könyöklök, helyet adnak nekem;
hetvenkedem, s hisznek a szavamnak ... " (Rónay György fordítása). Valóban mindent elér. A bankár üzlettársaként különböző
spekulációkon meggazdagodik (A Nucingen-ház, 1838), késóbb
feleségül veszi szeretője lányát, s igazságügy-miniszter lesz (Ingyen komédia, 1846; Az arcisi képviselő, 1847).
Miért alkalmas a karriertörténet a korabeli francia társadalom
realista ábrázolására?

Az elbeszélő „a Társadalom arcába vágott merész kihíuás"-ként
értékeli Rastignac döntését a regény végén. Miért? Egyetérthetünk-e vele?

az elbeszélő
álláspontja

az ambíció
értékelése a kor
irodalmában

Az elbeszélő álláspontja egyszerre kritikus és megértő. Aprólékosan ábrázolja, hogy az érvényesülésért jelentős értékeket
kell feladni, s a fényűző, hivalkodó társasági élet eltorzítja az
embert: önzővé, számítóvá, egyszersmind magányossá is teszi.
De nem lát más utat. Elfogadja mint az élet meghódításának kikerülhetetlen, bár problematikus formáját. Balzac sokat átvett
Rousseau civilizáció-kritikájából. Ő is úgy látta, hogy a civilizáció által nyújtott, mesterséges örömök, a luxus és általában a
gazdagság hajszolása boldogtalanná teszi, állandó feszültségben, kielégületlenségben tartja az embereket. De látta ennek
előnyeit is, a tettre, alkotásra késztető roppant energiát, amely
korábban elképzelhetetlen mértékben tudja mozgósítani az emberi képességeket. Az ambíció Balzac művészi világában a legfőbb, bár korántsem „tiszta" emberi hajtóerő, míg kortársa, az
angol Dickens a bűn egyik forrásának, a századközép írója, a
francia Flaubert pedig illúziónak tartja.

Az ismeretlen

remekmű

(1831)

múltba helyezett
cselekmény

E kisregénynek alig van cselekménye. Szereplői festőművészek,
akik mélyreható vitát folytatnak művészetük lehetőségeiró1 és korlátairól. Művét Balzac a regényciklusban az ún. Filozófiai tanulmányok
közé sorolta, amelyek- a leíró-elbeszélő Erkölcsi tanulmányokkal szemben - elmélkedő-összefoglaló jellegűek: nem annyira az „okozatokat",
mint inkább ezek „társadalmi okait" mutatják meg.
Az ismeretlen remekmű látszólag kívül áll az Emberi színjáték világán, cselekménye nem Balzac korában, hanem a XVII. század elején
játszódik. Művész-szereplői - Frenhofer mester démonikus alakját leszámítva - valóságos történeti személyek, Nicolas Poussin (e. puszen;
1594-1665) egyenesen kora legnagyobb tájképfestője volt. De Balzac a
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távoli múltban játszódó történettel saját korára, a művész és a művé
szet új helyzetére irányítja a figyelmet. Frenhofer mester például azért
kísérletezhet szabadon, azért tarthat ki a legmagasabb rendű alkotói
célok mellett, mert anyagilag független, s nem kötik sem a megbízó, sem
a közönség szempontjai - ami elképzelhetetlen a XVII. században. (Más
kérdés, hogy a külső kontroll hiánya is hozzájárul tragédiájához. Porbus józan véleménye szerint: „Nagyszerű festő, de szerencsétlenségére
gazdagnak született, s ezért megengedhette magának, hogy mellékutakra kalandozzék." (Réz Ádám fordítása)
Az elbeszélő nézőpontja a fiatal, pályakezdő Poussinéhoz áll a legközelebb, mintegy vele együtt nyerünk bepillantást a festészet műhely
titkaiba. A kisregény két fejezetcíme is (Gilette [e. zsilet], illetve Catherine Lescault [e. ketrin leszkó]: Poussin kedvesének, illetve Frenhofer
remekművének neve) a mű témájára, élet és művészet ellentétére utal.
Az ifjú Poussin, hogy láthassa Frenhofer féltve őrzött képét, szeretőjét,
Gilette-et ajánlja föl modellnek. A kisregény egyik szála Gilette és Poussin konfliktusa . Az ifjú szerelme a lány és rajongása a festészet iránt
ismételten ellentétbe kerül egymással. Gilette pedig személyiségét védi,
amikor még kedvesének sem akar modellt állni, mert „olyankor idegen
a szeme": mint festő tárgyilagosan és személytelenül nézi őt.
A kisregény másik, fontosabb szála Frenhofer küzdelme a tökéletes alkotásért. Az élet elevenségét, plasztikusságát akarja kifejezni,
tehát belül marad a klasszikus normarendszeren. De olyan tökélyre vágyik, amely felülmúlja Giorgione művészetét : a lehetetlent akarja elérni. Az elevenség, az illúziókeltés vágya odáig fokozódik a megszállott
festóben, hogy végül megszűnik számára a különbség művészet és valóság között. Addig-addig javítgatja képét, míg a kép már csak az ő
képzeletében él. Művésztársai csak„ezernyi kusza vonalat", „egy csomó
homályosan odakent színt" tudnak kivenni Frenhofer „remekművén".
És a vászon egyik sarkában egy meztelen láb ujját, csodálatosan megfestve . Tehát a tökéletes mű csupán a művész fantáziájában él, nem valósítható meg. Ami megvalósítható belőle, csak töredék.
Az ismeretlen remekmű a modern művészsors súlyos dilemmáinak
első reprezentatív megjelenítése. Itt még a művészi teljesség, a zárt
egésszé való megformálás bizonyul elérhetetlennek. A századforduló és
a XX. század művészetének formagondjaival szemben Balzac festóbőse
szemében csak a megformálás „hogyan"-ja a kérdés, a tárgya nem. Az
„élet" itt még kihívás, elérhetetlen cél a művész számára (illetve „vetélytárs") és nem értékét vesztett, üres s ugyanakkor erőszakos hatalom.
Jellemezzük a Vörös és fekete szereplői közül Valenod és de Renal alakját! Hogyan vélekedik róluk Julien?

„Rémes, példátlan köd volt ... gyászos, búskomor, zöld, fojtó, goriot-i köd" - olvashatjuk a Goriot apó cselekményét elindító, a
penzióban játszódó reggeli jelenetben. Milyen jelképes értelmet
tulajdoníthatunk e kijelentésnek?
Keressünk néhány példát a regények szövegében arra, amikor az
elbeszélő közvetlenül az olvasóhoz fordul! Stendhal, illetve Balzac mennyire egyedíti a különböző szerepló'k nyelvét?
Melyek a legfontosabb sajátosságai a karrier-regénynek?
Soroljuk fel e művek jellegzetes realista és romantikus vonásait!
Ha mindkét művet olvasta, hasonlítsa össze a két regény jellemábrázolását!
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a korabeli
művészet

problémái

élet és művészet
ellentéte

küzdelem a
tökéletes
alkotásért

csak töredék
valósul meg

Az angol regény
a XIX. század derekán:
Dickens és Emily Bronte
Örökösök
(1852-53)

Dickens
regényírói
fejlődése

Realizmus és romantika ötvözése jellemzi az angol századközép legjelentősebb regényeit. Charles Dickens (e. dikinz, 1812-1870) így fogalmazta meg célkitűzését az Örökösök című regényéhez csatolt elősza
vában: „a hétköznapi dolgok romantikus oldalát kívántam megvilágítani."
Dickens már nem is regényíró volt, hanem nemzeti intézmény,
ahogy az angolok mondják. A hét legfontosabb eseményének számított
a következő regényfolytatás megjelenése. Hihetetlenül népszerű és
egyenetlen író, gyakran kísérti meg az olcsó érzelgősség. Regényei öszszességükben mégis rendkívül egységes világot teremtenek, mindamellett, hogy kivételes képességet árult el a továbbfejlődésre: ösztönös tehetségbó1 vált tudatos kísérletezővé, az epizódok laza egymás mellé rendelését átgondolt szerkezettel váltotta fel, a pikareszk történettó1 indult, és a lélektani regény irányában haladt tovább, alakjai mélységet
kaptak, tragikomikus és melodramatikus látásmódját az elégia és irónia ötvözetével cserélte fel. Az Örökösök (korábbi magyar fordításban
Kopár ház a címe, ez hívebben adja vissza az eredetit) is példa lehet mű
vészi megújulóképességére.
Az első fejezet a londoni köd jelképteremtő leírásával kezdődik,
és a törvényszék bemutatásával ér véget. A ködön át a város kuszának

Hajléktalanok szállása Londonban, XIX. század első fele
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tetszik, s ez a rendetlenség az emberi sors összefüggéstelenségénekjelképévé válik. A bevezető leírás szerkezete a regény egészének fölépítését
eló1egezi: az olvasónak sokáig az lehet a benyomása, hogy összefüggéstelen részletek egymásutánját olvassa. A mellékcselekmények halmozása itt mélyebb értelmet kap, az emberi lét zűrzavarát hivatott érzékeltetni. Ahogyan a köd elkülöníti egymástól a tárgyakat, a regény is
elszigetelt események, helyszínek, szerepló'k halmazának látszik.
A jelen idő használata is hozzájárul a rendezetlenség benyomásához: az eseményeknek nincs meghatározott kimenetele. A szerepló'k
igyekezete arra irányul, hogy úrrá legyenek a zűrzavaron, valamiféle
rendet ismerjenek föl az ó'ket körülvevő dolgokban, megfejtsék annak a
világnak titkát, rendeltetését, amelyben élnek. A regény a zűrzavaros
jelen bemutatásával kezdődik, és e zűrzavar okainak fokozatos leleplezését adja, a jelent a múltra vezeti vissza. Hatalmas feszültséget teremt
az olvasóban: egyre nagyobb érdeklődéssel várjuk, hogy a töredékek értelmes egésszé álljanak össze, s fény derüljön a két női főszereplő, Lady
Dedlock (e. lédi dedlok) és Esther Summerson (e. estö számöszn) előéle
tére.
Az Örökösök a titkok leleplezésének hagyományos szerkezetét követi, amelynek az adja lényegét, hogy az elbeszélő tévútra vezeti az olvasót. Tulkinghorn, az egyik mellékszereplő meghal. Hamarosan kiderül, hogy meggyilkolták. Az is, hogy Lady Dedlocknak minden oka megvolt e tett elkövetésére. Végül mégis kitudódik, hogy nem ő volt a gyilkos. A szerepló'k egy része a titok után nyomoz: Guppy Esther születésének, Tulkinghorn pedig Lady Dedlock múltjának körülményeire kíváncsi.
Az Örökösök mindazonáltal nem a sikeres, hanem éppen a sikertelen nyomozás története. Tulkinghorn gyilkosság áldozata lesz, mielőtt
bárkivel is közölhetné, amit megtudott Lady Dedlock korábbi életéró1.
Bucket (e. bákit), a mesternyomozó felgöngyölíti ugyan e bűntényt, de
végső soron ő is kudarcot vall: mire elvezeti Esthert anyjához, az már
éppen meghalt. A sikertelen nyomozás jelképes értelmű. Akik rendet teremtenek, csak a múlttal képesek foglalkozni, a jövő az ő számukra is kiszámíthatatlan. Csak egyet lehet ajövőró1 is bizonyosan tudni: minden
a végső nyugvóponthoz, a halálhoz vezet.
A köd és a soha véget nem érő pereskedés, a Jarndyce (e. dzsardáisz) és Jarndyce ügy olyan világot tár elénk, amely teljesen kilátástalan. A szerepló'k többségének végtelen pöre van a Törvényszéken. Flite
(e. flájt) kisasszony, az aggszűz, azzal árulja el korlátoltságát, hogy nem
képes megérteni: a pör nem átmeneti állapot, hanem az egyén élete.
Nincs ítélet. Az ember sorsát meghatározó pör már akkor is folyt, amikor megszületett, s bizonyára túléli őt. Ugyanakkor a hivatal, az intézmény itt még csak az ügyfelek nézőpontjából személytelen és megfoghatatlan: a hivatal XX. századi nagy ábrázolójával, Franz Kafkával
(1883-1924) szemben Dickens mindenkor érzékelteti, hogy valóságos
érdekek húzódnak meg az intézmények működése mögött, valaki vagy
valakik nagyon is személyes és megfogható hasznot húznak beló1e (pl.
a pörbó1 a közreműködő jogászok).
Dickens korábbi regényeiben, a Twist Olivér (1837-38) vagy a
Copperfield Dávid (1849-50) címűben az elbeszélő a Gondviselésnek
rendelte alá világát. Az Örökösökben ez hajszál híján érvényét veszti.
De még itt is sajátos egyensúly érvényesül. A két történetmondó, Lady
Dedlock és Esther értékeinek szembeállítása lehet a példa rá.
Lady Dedlock hitetlen, míg Esther hisz a Gondviselésben - ez ad
neki erőt sorsának eltűréséhez, attól a pillanattól kezdve, hogy mosto-
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a köd az
áttekinthetetlen
világ jelképe

a regény a jelent a
múltra vezeti
vissza

titkok leleplezése

kudarcok

a végtelen pör
az életük

Easther és Lady
Dedlock
értékeinek
szembeállítása

haanyja arra neveli: az ő helyzete törvényen kívüli, nincs helye a világban. Lady Dedlock szabadelvű lélek, erős képzelettel és tág látókörrel.
Esther viszont a pietista értékeknek - kötelességtudatnak, háziasságnak, takarékosságnak, áldozatkészségnek - a megtestesítője. Dickens
bizalmatlan a romantikusok által magasra emelt értékekkel szemben.
A szenvedély és az érzelmi gazdagság az ő világában erkölcsi bizonytalansággal jár együtt.

Üvöltő szelek
(1847)

a fóbős
a szenvedély
megszállottja

táj és ember
egysége
nézőpontváltások,

bonyolult
szerkezet

kilenc elbeszélő

Míg Dickens művészetében a romantika alárendelődik a realizmusnak, Emily Bronte (e. bronti; 1818-1848) regényében, az Üvöltő szelekben éppen fordítva, a romantikáé az uralkodó szerep.
Fóbőse, Heathcliff (kinek neve a „pusztaság" és a „szirt" szavakból formált összetétel; e. híszklif) természetes ember, akire az erkölcsi
mérték éppúgy nem alkalmazható, mint a természetre. Nem lehet elítélni, de helyeselni sem tetteit. Heathcliff igen mélyró1 indul - Earnshaw (e. őnsó) úr az utcán szedi fel - s szerelme és gyűlölete megszállottjaként emelkedik magasra, teszi tönkre az Earnshaw és a Linton
családot. Felfogható az elnyomottak képviselőjeként is, de a könyv elsősorban mégsem az osztályharc regénye. Emily Bronte számára a társadalmi viszony változó, a szenvedély viszont eleve adott. Éppen azért
áll közelebb a romantikához, mint a realizmushoz, mivel nem a társadalmi, hanem a lélektani tényezőt tartja fontosabbnak.
Mint egy jeles angol kritikus írja, Catherine (e. keszörin) Earnshaw és Heathcliff történetében „a szerelem áll bosszút a XIX. századon ... Kétségbeesett kiáltás ez a regény a XIX. századi ember erkölcsi és
testi rabsága ellen." A regényt értetlenül is fogadták a kortársak, igazi
jelentőségét csak késóbb ismerték fel.
Az eredeti cím (Wurthering Heights; e. vádering hájtsz) az Earnshaw család udvarházának a neve, szó szerint: „Süvöltő magaslatok",
Sőtér István fordításában Szelesdomb. A regény másik színhelyének, a
Linton-birtoknak neve: „Rigójárta major" (Thrushcross Grange; e.
szraskrosz gréindzs). A két beszélő helynév nyilvánvaló szembeállítást
jelöl. Szelesdomb az elemek harcának, a Linton-birtok a bensőséges
idillnek a színtere. Táj és ember tökéletes és zavartalan egységet alkot
ebben a világban.
·
Az Üvöltő szelek rendkívül összetett képet ad az emberi személyiségről. J ellemzéseinek finom árnyaltsága szorosan összefügg a regény
bonyolult szerkezetével. Ugyanazt a szereplőt sokféle szemszögbó1 láttatja, s a nézőpontváltozások a történet időrendjének olyan szélsőséges
megbontását eredményezik, amelyre alig akad példa a XX. századig.
A 34 fejezetbó1 álló első könyv első fejezete az 180 l-es, a harminckettedik az 1802-es évszámmal kezdődik, de a könyvben elbeszélt összefüggő eseménysor sokkal hosszabb időközt foglal magában, 1757-tó1
1803-ig terjed.
Kilenc elbeszélője van a történetnek. 1801-ben egy Lockwood nevű úriember magánéletének nehézségei eló1 visszavonulást keres,
és a számára még ismeretlen Heathclifftó1 bérel egy majorságot.
Ő az elsődleges elbeszélő. Amikor megszáll Heathcliff házában, a
hálószobában véletlenül megtalálja Catherine Earnshaw gyerekkori
naplóját. A benne olvasottak annyira fölizgatják, hogy éjszaka rém-

40

álmok gyötrik. Kíváncsiságát úgy próbálja kielégíteni, hogy N elly Deanhez (e. neli dín) fordul, aki tizennyolc éve szolgál az Eamshaw, a Linton, illetve a Heathcliff családnál. Amikor annak elbeszéléséhez ér, miként jutott el Catherine Earnshaw a Linton-házba, Heathcliff szavait idézi. A föhős tehát egyszerre negyedik és harmadlagos elbeszélő,
kinek szavait Nelly idézi, a szobalány szavait pedig Lockwoodjegyezte
le. A regény így egyszerre négy idóbeli folyamat elbeszélésére vállalkozik (s hasonló szerkezet többször is előfordul).
Az elbeszéló"k nem láncszerű sort képeznek a szövegben; a gyakori síkváltások alá- és mellérendelések bonyolult rendszerét hozzák létre. A történet hézagos, az elbeszélésnek nemcsak időrendje, hanem üteme is állandóan változik. A sokféle nézőpont minden szereplőt sokféle
színben tüntet fól. Nehéz megválaszolni a kérdést: kinek volt igaza. Csak
annyit tud meg az olvasó, hogy Lockwood igen nagyra tartja Catherine
Earnshaw és Heathcliff ésszerűtlen s romboló szenvedélyét.
Hozzájuk képest Nelly Dean az intrikus szerepét játssza, kit változó rokonszenve irányít, ezért fontoskodásaival mások vesztét okozza.
Csak közvetítő, mivel nincsenek mély érzelmei.
A regény befejezése - Catherine Linton a könyv fölé hajolva betűvetésre tanítja Hareton Earnshaw-t - jelképes értelmű: a második
nemzedék már csak a civilizációban képes megtalálni önmagát.
Az Üvöltő szelek végső soron a civilizációtól érintetlen, vadregén,Yes tájjal, a megvadult elemekkel hozza összefüggésbe a szenvedélyt.
Ertékrendszere jellegzetesen romantikus, ugyanakkor ezt páratlan lélektani érzékkel, alakteremtő erővel és nyelvi leleménnyel fejezi ki.

idősíkváltások

nehéz egyértelmű
ítéletet alkotni
a szerepló1uó1

romantikus
értékrend

A polgári dráma megújulása
Henrik Ibsen
(1828-1906)

dramaturgiai
előzmények

a tragikum
visszatérése

"görögös"
szerkesztésmód

Ibsen (e. ipszen) a modern polgári
dráma nagy megújítója. Fellépése
idején az európai színpadon a polgári színjáték uralkodott, amelyet nem
véletlenül neveznek ,jól megcsinált
színdarabnak". Pontos dramaturgiai
szabályok szerint, olajozott menettel, jól kiszámított fordulatokkal ért
el biztos hatást, fó1eg a rutinosan
szerkesztett, szellemesen pergő párbeszédekre épített. Ennek a drámatípusnak volt mestere a XIX. században Eugene Scribe (e. szkrib; 17911861), a XX. században Molnár Ferenc (1878-1952).
A polgári élet kisszerű, hiányoznak belőle a nagy tragédiát ·
inspiráló témák, hősök és konfliktusok. Hogy a polgári problémák egyáltalán helyet kapjanak a színpadon, a XVIII. században létrehozták a „komoly vígjáték" elméletét (Diderot). A polgári drámának ebben a korai szakaszában még előfordultak tragikus konfliktusok is (Schiller: Ármány és szerelem). A XIX. században azonban a polgári dráma ,jól megcsinált" színdarabbá
alakult át, a tragédia pedig csak kosztümben, történelmivé távolított konfliktusokkal volt elképzelhető.
A XIX. század közepének legnagyobb színházi fordulatát
a zenedráma hozta. A zene és szó egysége által hordozott, szimbolikus-mitikus wagneri drámai nyelv azonban nem oldhatta
meg a polgári dráma problémáját. Az a mester, aki a polgári lét
ábrázolásának visszaadta a tragikum méltóságát, a norvég drámaíró, Henrik Ibsen volt. Érett drámáinak szerkesztésmódját
joggal hasonlították a görög tragédiákéhoz. A többnyire szoros
tér-idő egységben lejátszódó cselekmény (a színpadi idő és a cselekmény időtartama leggyakrabban egybeesik) csak a szükségszerű következményeit tartalmazza egy már korábban megtörtént eseménysornak, a régi bűn után a bűnhődést vagy a megtisztult újjászületést.
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Drámáinak alapproblémája az egyéniség önkeresése és önmegvalósítása. Már első korszakának romantikus történelmi
drámáiban is ezzel a kérdéssel találkozunk. Az első korszakot
két nagy drámai költemény zárja, a Brand (1866) és a nagyon
népszerű Peer Gynt (e. per günt; 1867). A Peer Gynt újabb fontos, a késóbbiekben is döntő kérdéssel színezi a témát: az illúzió, a hazugság motívumával. Arról a hazugságról van szó, melyet sorsának igazolására alkot magának az ember, hogy elkerülje ezáltal a kellemetlen igazsággal való szembenézést. Peer
Gynt mindig jelentős egyéniségnek hiszi magát, és csak megöregedésekor, a darab végén ébred rá, hogy semmivel sem különb
az átlagnál, nem hagyott nyomot a világban - helye tehát a
Gomböntő kanalában volna. A Gomböntő mitikus-jelképes alak,
kanalába kerülnek azok, akik szürkék, „nem tartoznak sem ide,
sem oda". Talán egyedül Solvejg szerelme válthatja meg, de
a darab végül is nyitva marad - nem tudjuk meg, megmenekül-e Peer.
A Peer Gynt még erősen a Faust hagyományához kapcsolódó drámai költemény. Utána fordul Ibsen a modern polgári
dráma felé. Különbséget szoktak tenni korai romantikus, realista, majd késői szimbolista alkotó korszakai között, bár minden drámáját, talán az egyetlen A társadalom támaszai (1877)
kivételével, áthatja a jelképes kifejezésmód. Ibsen egyik nagy
újítása éppen az, hogy társadalmi drámáit - már következő drámájától, a Babaszobától (1879) kezdve - egy-egy nagy szimbólum köré szövi, amelyben a dráma alapproblémája sűrítetten jelenik meg, a jelkép annak mintegy tárgyi megfelelője. Ilyen jelkép például a babaszoba a nálunk érthetetlen módon mindig
Nóra címmel játszott darabban. (A címváltozás átértelmezést jelez: a szimbolista dráma realista-naturalistaként való felfogását; következménye pedig az, hogy az alapvető életprobléma, az
életet megszervező nagy hazugság, az élethazugság jellegzetes
ibseni témája elsikkad, s a darab a nőemancipáció propagandadrámájává lesz.) Központi jelképe A vadkacsának (1884) a vadkacsa, a Solness építőmesternek (1892) a torony.
E jelképeknek általában összetett jelentésük van. Legtöbbjük azonban annak a végtelen felé vágyódásnak, a világmindenség bírására irányuló sóvárgásnak kifejezője, mely Ibsen darabjainak központi motívuma. E törekvés a polgári lét korlátai között eleve tragikus. Ugyanakkor, mint a korszak nagy költői, a
világegyetemet az ateista Ibsen is Isten nélkül való, az ember
számára idegen és meghódíthatatlan, üres végtelenségként fogja fel. Ezért hőseinek lázadása létük korlátai ellen bukásra van
ítélve. Mint Baudelaire lírájában, itt is a halál az illuzorikus feloldás (pl. Solness építőmester). Az író sűrűn alkalmaz olyan jelképeket, képeket, amelyek az élet határoltságával szemben a
végtelenség felé törekvést, a tér megnyitását fejezik ki: a hegyek,
a csillagok, a tenger, a nap stb. A vadkacsa padlása önma-
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alapkérdés:
az egyéniség
önmegv'alósítása

Peer Gynt
az önigazoló
hazugság
motívuma

jelképes
kifejezésmód

többjelentésű

jelképek

kiúttalan lázadás

adrámák
értelmezési
lehetőségei

szenvedélyes
társadalomkritika

a pénz témája

analitikus drámák

dramaturgiája

gába sűrítve fejezi ki a kétféle tér (valós, korlátozott - vágyott,
korlátlan) kibékíthetetlen ellentétét, és ezzel a dráma egyik fontos jelentésszintjére utal.
Annyiban igaz az Ibsen-életmű említett hagyományos (romantikus, realista, szimbolista) korszakolása, hogy A tenger aszszonyától (1888) kezdve bizonyos hangsúlyeltolódás megy végbe drámáiban. Bár a norvég író a drámaforma nagy megújítója,
végig megtartja a ,jól megcsinált színdarab" dramaturgiai követelményeit. Thomas Mann-nak igaza van abban, hogy még Ibsen utolsó remekművében, a joggal misztériumdrámának tekintett Ha mi holtak feltámadunkban (1899) is észrevehető a hagyományos dramaturgia gépezete. Mégis, utolsó műveiben arealista polgári dráma egyre inkább látszattá válik, a helyzetek és
alakok egyszerre értelmezhetó'k hétköznapi emberekként, cselekvésekként és tisztán jelképi, valóságos léttel nem bíró alakokként és dolgokként. Ezért vitatkozhattak a kortárs kritikusok, hogy a Solness építőmester tornya valóságos torony-e. Ez a
kétértelműség azonban, hála Ibsen művészi érzékének, mindig
csupán a jelentést színező és elmélyítő elem marad.
Ha a realista drámától való eltávolodásról beszélünk, természetesen mindig a realista korstílustól való eltávolodásról van
szó, a társadalmi kérdések pontos és szenvedélyes ábrázolásáról sohasem mond le. Ibsen azt írta: „Írni annyit tesz, mint ítélőszéket tartani önmagunk felett." - Kérlelhetetlen szenvedéllyel
ábrázolja korának fojtó társadalmát, ahol a jobbra törés, az ambíció a bűnbe és halálba vezet, az ember életét nem koronázza
beteljesülés. Az ambíció és a bűn kapcsolata számos drámájában tér vissza, pl. a Solness építőmesterben is. Feltűnő, milyen
sok drámájában okoz konfliktust a megélhetés, a pénz, egy-egy
anyagi természetű visszaélés (Babaszoba, A vadkacsa stb.). Balzac óta kevés író tér vissza ilyen megszállottan az emberi kapcsolatokat eltorzító pénz témájához. A Babaszoba és A tenger
asszonya a házasság üzletté válásáról is szól. A közvetlen társadalmi mondandó azonban szimbolikus értelmű: a sorsa ellen
lázadó nő alakja az igazságért és a szabadságért, az életet gúzsba kötő látszatok és hazugságok ellen küzdő ember jelképévé válik.
Ibsen drámái ún. analitikus drámák. A drámatechnika ebben a drámatípusban az elemzés eszköze. A drámai szituációt
múltban végbement események hozták létre, a jelenben játszódó
cselekmény során fény derül ezekre az előzményekre, s elemzésük
mozdítja tovább a drámát. A felismeréseknek és fordulatoknak
kettős a szerepe: egyrészt megváltoztatják a szerepló'k viszonyait, s ezáltal a drámát továbbvezető újabb helyzeteket hoznak létre, másrészt az olvasó, illetó1eg a néző számára az előzmények
fokozatos feltárása lehetővé teszi, hogy állandóan módosítsa a
szerepló'kró1 alkotott képét.
Az ibseni dramaturgia másik jellegzetessége a ,jól megcsi-

44

nált színdarab" dramaturgiájának felhasználása és átalakítása
a jelképhasználat révén. Ehhez a hagyományhoz tartozik a párbeszéd kitüntetett szerepe. Ibsen mindig pontosan tudja, menynyi ideig tartson egy jelenet, hol kell új felismeréseknek bekövetkezniük, új szereplőnek belépnie. A központi jelkép alkalmazásával azonban újfajta dramaturgia jön létre: az állandóan változó drámai helyzetek mögött egy állandóbb jelentésre, mélyebb
valóságra utalnak a jelképek. A jelképek vezérmotívumokként
működnek, a különböző helyzetek között benső kapcsolatokat
hoznak létre, mélyebb megfeleléseket sejtetnek. Ennek következménye Ibsen költőisége, de ezért szokták műveit túlzottan
megalkotottnak, mesterkéltnek is nevezni. Akik a naturalista
dráma követelményei feló1 közelítették meg, azok számára a következetes jelképhasználat felesleges túlzásnak, a dráma kereteit szétfeszítő kiagyalt szerkezetnek tűnt. E kritikusok éppen
Ibsen újszerűsége iránt voltak érzéketlenek.

A vadkacsa
(1884)

A vadkacsát sokan és joggal hasonlították Moliere Embervígjátékához: keserű tragikomédia ez is, az is:
Moliere talpig becsületes hőse, Alceste éppúgy csak bajt csinál
túlzott őszinteségével, a társadalmi normákat felrúgó viselkedésével, mint Gregers Werle Ibsen darabjában. A különbség az,
hogy A vadkacsa hősének leleplező-igazmondó szenvedélye igazi tragikus eseménynek, a legbűntelenebb szereplő halálának
okává válik. Valódi tragédia mégsem lesz a darabból, mert az
áldozat hiábavaló, nem vezet a szereplők lelkében katartikus
felismeréshez, mindenki úgy él tovább illúziói közepette, mint
addig. Ibsen pedig nemcsak ítéletet mond tragédiát kiváltó hősé
ró1, hanem együtt is érez vele. Gregers hivatása, mint mondja:
„hogy tizenharmadiknak üljön az asztalhoz", azaz ő legyen
a többiek nyugalmát megzavaró különc. Ibsen azonban önmagáról is így szólt egy alkalommal: „Igen, mi tizenharmadikok mindig terhére vagyunk a többi tizenkettőnek, a tucatembereknek."
A vadkacsa központi témája az élet egészét szervező hazugság, az élethazugság problémája. (lbsennek ez a kérdésfeltevése sok követőre talált a XX. század drámaírói, elsősorban az amerikaiak körében. Például Eugene O'Neill, Arthur Miller, Edward
Albee.) Az öreg Werle áldozatául esett, lecsúszott Ekdal család
szabadságot, boldogságot és megelégedettséget hazudik magának. Ennek a hazugságnak a jelképe a vadkacsa és a padlásra
álmodott erdő, amely az Ibsen más drámáiban megtalálható szabad térségeknek, nagy természeti jelenségeknek folytatása és
ellenképe egyben. A vadkacsa összetett szimbólum. A szárnyán
sebesült és sánta vadkacsa, amely „belefúródik az iszapba, és

gyűlölő című
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a
"tizenharmadik"
szerepe

téma:
az élethazugság

a vadkacsa-jelkép
jelentései

megkapaszkodik a mocsárban és a hínárban", az Ekdal család
egész sorsának jelképe. Hedvig számára azonban irgalom tárgya (minden este imádkozik érte) és engesztelő áldozat - ez az
azonosítás juttatja a vadkacsa feláldozásának szándékától az
öngyilkosságig. Az áldozat témája - ironikusan - már korábban
is megjelenik, a vadkacsát .ugyanis az öreg Werle ajándékozza
Ekdaléknak. Ez a gesztus maga is többértelmű jelkép, hiszen
ezzel az ó'k.et megmentő élethazugsághoz segíti a családot, ahogyan ő biztosítja titokban, többé-kevésbé, szűkös megélhetésüket is.
Keressük meg a drámában azokat a szöveghelyeket, amelyek
utalnak a vadkacsára! Állapítsuk meg, melyik szereplőnek illúziójához, érzelmi állapotához, ábrándjához kapcsolódik a szöveg,
mi a jelkép helyi jelentése!

tapintatos
hazugságok

az igazmondó
megjelenése

Az öreg Ekdal időnként felveszi hadnagyi egyenruháját,
amelyet nyilvánosan nem viselhet többé, és „vadászni" megy az
erdőnek álmodott padlásra. Fia, Hjalmar, zseniális feltaláló pózában tetszeleg. Érdekes megfigyelni: a család minden tagja tisztában van vele, hogy amikor az öreg azt mondja, dolgozik, ne zavarják, akkor voltaképpen inni vonul vissza. Hasonló szeretetteljes elnézéssel vannak Hjalmar hamar lelohadó munkakedve
iránt is. Tudatosan és fennhangon azonban senki sem kérdője
lezné meg a családi mitológiát.
Ebbe a helyzetbe toppan be az igazmondó Gregers Werle,
hogy felnyissa barátja szemét, és új embert csináljon beló1e. Már
első gesztusai árulkodóak: amikor találkozik Hjalmar családjával, vaskos tapintatlansággal köszönti Ginát, Hjalmar feleségét
(célozva apjával való korábbi viszonyára). Hasonlóképpen jellemző, hogy amikor a 3. felvonás elején albérló'k.ént beköltözik
Ekdalékhoz, bár jóakaratból, de csupa bajt csinál (,,GINA: ... alig
költözött be, rögtön fölforgatta az egész szobát, .. .fogadkozott,
hogy mindent maga csinál majd. Be akart fűteni is, de annyira
elcsavarta a szelelőlyukat, hogy a szoba csupa füst lett. Fuj, olyan
bűz támadt, hogy ... HJALMAR: Csak nemi GINA: De most jön
a java. El akarta oltani a tüzet, s belezúdította a kályhába az
egész mosdóvizet, úgyhogy az egész padló sűrű mocsokban
úszik.'') (Bart István fordítása) A részlet és még a szóhasználat
is, mint annyiszor Ibsen műveiben, önmagában is jelképes.
Milyennek képzeljük az öreg Werlét Hjalmar beszámolója alapján (1. felvonás)? Mikor, milyen irányban változik róla alkotott
képünk? Kísérjük figyelemmel Hjalmar és Gina megnyilatkozásait! Miben különbözik Hjalmar önértékelése és a szavainak, tetteinek összességébó1 kibontakozó személyisége? Milyen módon
jellemzi a szerző Ginát? Hogyan alakul a két ember viszonya a
dráma folyamán?
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Gregers tehát fel akarja nyitni Hjalmar szemét, tisztázni
az öreg Werle szerepét és Gina előtörténetét. Az igazság kimondásával kívánja új alapokra helyezni házasságukat. (De aházasságot nem ez, hanem csak a lelki elhárító mechanizmusok
működésbe lépése és a hazugságba való visszasüppedés menti
meg.) Gregers nincs tekintettel arra, hogy ezek az emberek nem
olyanok, mint képzeli, a hazugság lételemük, és nem bírják elviselni az ő „ideális követelményét". Egyvalakit sikerül rávennie, hogy áldozatával mutassa meg érzelmeit: a darab legtisztább emberét, Hedviget, és ezzel a leány halálát okozza. Gregers
is illúziók rabja: azt hiszi, joga és lehetősége van mások életének
átformálására, krónikus „tisztesség-láza" az ő élethazugsága.
A darab végén sem jön rá, hogy hibásan cselekedett. Az egész
darabot átszövi a vakság-látás ellentéte, sokféle jelentésárnyalatban. Gregers is vak: apja és Relling más-más előjellel, de némi
joggal nevezi annak.

Gregers Werle
„ideális
követelményei"

Mennyiben válik Gregers nevetségessé? Mibó1 adódik a komikum:
a nemes cél és a megvalósítására alkalmatlan személy vagy
eszköz ellentétébó1, b) az általa képviselt eszmék és az élet kibékíthetetlen ellentétébó1? Miért nem egyértelműen komikus, hanem tragikomikus Gregers? Keressünk a szövegbó1 Gregers
„vakság"-ára utaló megjegyzéseket! Mi a különbség közöttük? Miben áll Gregers vaksága? Érez-e bűntudatot a történtek miatt?
Kövessük végig a vakság konkrét és jelképes jelentésárnyalatait
a dráma szövegében!
·

a)

A mű lényegi mondandója Gregers Werle és Relling doktor vitája. Szabad-e az embert akarata ellenére boldogítani? Vállalhatja-e valaki az irányító sors szerepét? Relling szerint, aki
gondosan táplálja az Ekdal család és a „démonikus" részeges,
Molvik illúzióit, az „öncsalás az igazi ösztönző princípium ... Az
átlagember boldogtalanná válik, ha öncsalásából kizökkentjük."
Ezzel azonban Relling is, más értelemben, sorsalakítóvá válik.
Az öncsalás retorikájába belefullad a tragédia, hiszen Hjalmar
gondosan összeragasztotta a büszkén eltépett adománylevelet,
és hihető, amit Relling mond: „háromnegyed év sem telik bele, s
a kis Hedvig már csak szép, szavalásra alkalmas téma lesz."
Hedvig ártatlan áldozat, halála értékpusztulás. Miért nem mondható A vadkacsa ennek ellenére tragédiának?
Szükségszerűen következnek-e a dráma jelen idejében lezajló események a) a múltban történtekbó1, b) Gregers Werle megjelenésébó1?

Jellemezzük Relling doktort!
Van-e

rezonőr A

vadkacsában?

Hasonlítsuk össze Relling és Gregers vitáját Dosztojevszkij A Karamazov testvérek című regényének Nagy inkvizítor-parabolájával! Melyek a hasonlóságok és különbségek?
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Gregers és Relling
vitája

Jelenet
a Solness

építőmester
előadásából.

Vígszínház, 1969

Solness

építőmester

(1892)
analitikus
szerkezet

Solness múltja
és bűntudata

A Solness építőmesterben is az analitikus dráma építkezése érvényesül: meghatározzák a történet bonyolódását azok a
múltbeli tettek, események, kapcsolatok, érzelmek, amelyekró1
fokozatosan tudomást szerzünk.
A darab előtörténetének magja, mint annyi más Ib~en-műé
- így A vadkacsáé is-, az, hogy egy szereplő tönkretesz és alárendeltjévé változtat egy másikat- itt Solness építőmester Knut
Bovikot és fiát. Solness azonban nem egyszerűen könyörtelen és
aljas üzletember (mint pl. az öreg Werle), hanem művész, nem
váltóüzletek, hanem tehetsége révén érvényesült. A pénz témája mindenesetre ebben a műben is jelen van, hiszen Solness azért
vágyott a régi ház pusztulására, hogy felparcellázhassa és beépíthesse a telket. A Solnesst nyomasztó bűntudat forrása csupán ez a vágy, hiszen a ház nem az ő hanyagsága következtében, hanem véletlenül égett le. Mégis, büntetésének érzi gyermekei halálát és otthona kiüresedését, élete terméketlen élő-ha
lállá változását. „Mindenért fizetnem kell" - mondja. Elveszti hitét az emberben, az otthonépítésben, amelyre a templomépítést
felcserélte. Pedig az otthonépítés vállalása lázadó gesztus, az istenség kihívása volt: az otthonok templomra emlékeztető, „sza-
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badon és keményen fólfelé mutató" tornyai az istenülő ember jelképei. De ez az első lázadás, épp a lysangeri templom fölépítésekor, amikor Hildával először találkozott, elfulladt az élő-ha
lál merevségében.
Mikor, mi módon tárul fel a darab jelenét meghatározó múlt? Miért felelős Solness, miért nem?
Milyen viszonyban van a művészet és az üzlet a darabban?

A dráma alapszituációja Solness művészi terméketlenségét
és emberi viszonyainak pusztulását mutatja. Feleségéhez való
viszonya már tartalmatlan, a környezetében élő embereket csak
eszköznek használja. Egyetlen célja, hogy megakadályozza az
érvényesülésben az általa legyőzött öreg Bovik fiát, Ragnart, nehogy az hasonlóan bánjon el vele, mint ő a fiatalember apjával.
Ehhez használja eszközül Kaja Fosli szerelmét is. Hatalmat
akar az emberek felett. Ekkor jelenik meg Hilda. Bizonyos értelemben-eszköz Solness számára ő is, aki olyan - fontos metafora ez Ibsennél -, mint „a kelő nap": „ifjúság ellen ifjúság" - az
ő segítségével akar diadalmaskodni az őt már félelemmel eltöltő fiatal versenytársakon. Hilda azonban több is, mint eszköz,
Solness úgy érzi, ez a találkozás adhatja vissza hitét saját emberségében, művész voltában, válthatja ki ismét beló1e a lázadás erejét. Nem áll többé Ragnar útjába, és elhatározza, hogy
félelmét, ösztöneit legyőzve, újra - életében másodszor - személyesen viszi fel a koszorút a toronyra, a társadalmat, a sorsot,
az istenséget újból kihíva.

az alapszituáció

Hilda jelentősége

Milyennek ismerjük meg Solnesst jelenlegi magatartásából, emberi kapcsolataiból? Milyen lehetett tíz évvel ezelőtt? Egyértelműen ábrázolja-e a darab Solness akkori énjét? Miért van szükség a múltból - kívülró1 - behozott szereplőre , Hildára? Mivel indokolja Hilda betörését Solnessék életébe? Milyen személyiség
bontakozik ki első párbeszédükbó1? Meg tud-e Solness felelni Hilda elképzeléseinek? Miért akar a lány elmenni a Solnessnével
folytatott párbeszéde után? Miért ragaszkodik most Solness ahhoz, hogy maradjon?
A párbeszédek érzékeltetik, hogy Solness és Hilda kapcsolata nem reális, s ezt mindketten sejtik.
„HILDA: S fólépítjük a legszebbet - a legragyogóbbat, amit ember építhet. SOLNESS (feszülten): Hilda, mondja, mi az! ... HILDA: (egy ideig hallgat, aztán tétova tekintettel): Légvár." Majd
kicsit késóbb: ,,HILDA: S nem épít többet? SOLNESS: (élénken).
Dehogynem! Éppen most akarok hozzáfogni! HILDA: Mit? Feleljen! SOLNESS: Az egyetlent, ahol még emberi boldogság lakhatik. HILDA: Építőmester - maga most a mi légvárunkra gondol.
SOLNESS: Igen, a mi légvárunkra." (Hajdu Henrik fordítása)
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irreális,
kilátástalan
kapcsolat

A szilárd és „tömör alapozású" légvár építése illúzió, élethazugság is, a végtelenség kihívása is. Mint illúzió, világosan mutatja Solness és Hilda kapcsolatának kilátástalanságát. Solness
csak a halál kihívásában és állandó újrakihívásában hódíthatja meg Hildát. Véghezviszi a lehetetlent, de ennek más megkoronázása nem lehet, mint a halál. Hilda is csak így birtokolja őt,
és nem is birtokolhatná másként. Ő ugyanis bálványt állít magának valódi társ helyett, a légvár csak így épülhet fel. Az ő számára a beteljesedés már nem fokozható csúcsa, hogy Solness
mégis feljutott a tetőre, és kapcsolatuk csak ebben az egyetlen
aktusban vált teljessé - utána már csak hanyatlás jöhetne.
Tudja-e Hilda, hogy a halálba küldi Solnesst? Tudja-e Solness,
hogy a halálba megy? Válaszát indokolja!
Alinét mennyiben terheli felelősség gyermekei haláláért? Mennyiben párhuzamos ezzel Solness iránti viselkedése az utolsó felvonásban?
a torony jelentései

A mű központi jelképe, a torony egyszerre szimbóluma az
ég felé törekvésnek, a ház, az otthon méltóságának, az ember istenülésének, lázadásának, Solness életének, a művészet erejének.
Solness toronymászása a lázadó ember tette és apoteózisa.
A Solness építőmester az Ibsen-drámáknak abba a hosszú sorába illeszkedik, melyekben a távolság az ember vágyai és lehető
ségei között áthidalhatatlan, az ember győzelme csak a halálban, tragikusan teljesül be.
Mi a drámai funkciója Kaja Fosli szerepeltetésének? Milyen Solness kapcsolata Ragnarral és az apjával?
Miképpen győz meg a drámaíró fóbőse tehetségéró1? Miért van
erre szükség a tragikum szempontjából?
Kísérjük végig a torony-motívum megjelenését a szövegben, és értelmezzük jelképes jelentéseit!
Ha olvasta a Szöveggyűjteményben Nietzsche Imigyen szóla Zarathustra című művének kötéltáncos-jelenetét, állapítsa meg, miben hasonlít a Solness építőmesterhez!
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Orosz realizmus

Az orosz irodalom Puskin révén vált nagykorúvá, de a XIX. század közepétó1, a regény műfajában, a realizmus kibontakozásával
emelkedett a világirodalom élvonalába. Ez a tündöklő emelkedés
Gogollal kezdődött még I. Miklós (1825-1855) önkényuralma idején, a tetőpontot azonban az 1861-es „korlátozott" jobbágyfelszabadítás után, az 1860-70-es években érte el. Ezeket az évtizedeket szokták az orosz regény virágkorának nevezni. Ekkor írta legnagyobb műveit Tolsztoj , valamennyi regényét Dosztojevszkij, és
ekkor alakította ki végleges regényformáját Turgenyev is.
Mivel magyarázható ez a felvirágzás egy, lényegében ázsiai
típusú társadalmi berendezkedésben? Némileg leegyszerűsítve:
voltaképp az orosz „feleslegesség'' elleni küzdelemmel. A század
első felében ugyanis a fejlődés erőszakos visszafogása kiváltotta a haladó orosz értelmiségbó1 a történelmi tragikum érzését.
„Magányosan állunk a világban, nem adtunk neki és nem vettünk tőle semmit .. . - írta az 1830-as években a filozófus P. J.
Csaadajev. - Nem mozdítottuk elő az emberi elme tökéletesedését, és megmételyeztünk mindent, amit ez az elme velünk közölt ...
Van a vérünkben egy elem, amely ellensége és akadálya a civilizációnak ... Mi csak megnövünk, de meg nem érünk."
Ez a feleslegesség-érzés meghatározta az egyén közérzetét is, aki hiába keresett, nem talált teret a cselekvésre, igaz,
nem is igen tudta, mit lehetne tenni. Az irodalom ezt a kallódást, az orosz ember tanácstalanságát ábrázolta, legérettebb formában Ivan Alekszandrovics Goncsarov (1812-1891) Oblomov
című regényében (1859), helyenként megtetézve történetfilozófiai mellékjelentéssel: Oblomov eltunyulásában Goncsarov nemcsak egy társadalmi típust mutat be, hanem az orosz élet „ázsiai
részének" a győzelmét is látja. Valósággal szimbolikus jelentő
ségű, ahogyan leírja hősének ruhadarabját, háziköntösét: „Perzsa anyagból készült háziköntöst viselt, igazi keleti köntöst, semmi sem volt rajta, ami Európára emlékeztetne, sem bojt, sem bársony, nem volt derékba szabva, úgyhogy még Oblomov is kétszer
körültekerhette magán. Ruhaujja a változatlan ázsiai divat szerint keze fejétől a válla felé egyre bővebb lett."
A jobbágyfelszabadítás után, a korlátozottság ellenére
meglódulni látszott a történelem. A polgárosodás elemei kezdtek benyomulni a mozdíthatatlannak tetsző társadalmi szerke-
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Fjodor Alexandrovics Vassziliev: Falusi utca. Festmény, 1868
a polgárosodás
hatása

az alapkérdéseket
az irodalom teszi
fel

a

regényhősök

az
emberiség
képviselői

zetbe, fokozatosan szétzilálva azt. Egyszerre tűnt csábítónak és
lehangolónak a „véletlen családok" világa, a nagyváros, miközben az egykori idillikus vagy legalábbis idillikusnak érzett „természetes", patriarkális viszonyok bomlásnak indultak. Oroszország választás elé került. Lehet-e kitérni a polgári civilizáció
megannyi ártalma eló1? Megmenthető-e, fejlettebb formában, a
patriarkális közösség? Fel kell-e adnia Oroszországnak az Európától független berendezkedését, vagy van saját szerepe a világban? E történelmi kettősségben az irodalom, elsősorban a regény ábrázolta a nemzeti közhelyzetet és az egyén belső, szellemi
válságait is, mivel a hatalommal szemben nem volt más hiteles
színtere a kifejezésnek. Az orosz regény feltette a civilizált világ kérdését is: mennyire képes, képes-e egyáltalán az ember
uralkodni saját történelmén, s szabhat-e törvényt önmagának a
saját akarata szerint?
Az orosz regény e fejlettségi fokán a nemzeti érdek egyetemes emberi érdekként jelentkezik. Szemben a századközép nyugati regényhőseivel, akik érvényesülni akarnak a társadalomban, vagy igazában véve nem akarnak semmit, és csak áthaladnak az életen, az orosz regény világában jobbára olyan hősök
kel találkozunk, akik az emberiség ügyét képviselik. Ezek vagy
egy magasabb erkölcsi előírás nevében vagy annak szembeszegülve kitörnek a társadalmi megkötésbó1.
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E kitörés háttere, a történelmi eldöntetlenség következtében, éppúgy lehet a vidék, mint a nagyváros. Világirodalmi csodának hat, és az orosz regény végül is ezáltal válik „minden regények regényévé", hogy két, merőben eltérő forma betöltésével
állítja ugyanazt. Ábrázolja ugyanis a „tökéletesedő" ember lelki
hazatalálását az egyensúly és arányosság létrehozásával (Tolsztoj ). De ábrázolja az eszmék ütközésében a léte korlátai ellen tiltakozó egyéniség különféle, bár mindig elbukó lázadását is
(Dosztojevszkij). Mindkét eljárás azt sugallja, hogy van egyetemes törvény, és az ember dolga, hogy ennek a törvénynek megfeleljen.
Az orosz nagyregény sok tekintetben meghatározza a mű
faj további, föként nyugat-európai történetét, de az orosz irodalomban a század végén mint kitüntetett forma háttérbe szorul.
A vezető szerepet átveszi a líra, a novella és a dráma, kifejezve,
hogy a történelmi döntés elmaradt, és visszavonult a heroikus
öntudat. Kiformálódik egy eléggé jellegzetes, részben nyugati típusú, bár elkésett városi-polgári elitkultúra. Az önállósult orosz
eszmék helyébe a tudományban a pozitivizmus okszerű elve lép,
a költészetben pedig a szépség „mitológiája", a szimbolizmus felütéseként. A novella és a dráma az élet értékvesztését ábrázolja . Az „emberiség embereit" felváltó emberi átlag a vidéki és a városi hétköznapok kis tragédiái vagy komédiái között morzsolódik, amely ismét kiváltja az egyénbó1 a feleslegesség érzését, de
most már többnyire a személyiség feladásával is tetézve (Csehov).

két eltérő forma

a század végén
a líra, a novella
és a dráma kerül
előtérbe

az átlagember kis
tragédiái és
komédiái

Nyikolaj Vasziljevics Gogol
(1809-1852)
Ukrán kisnemesi családban született.
Apja írogatott - ukránul, ezt a nyelvet
akkoriban kisorosznak, az orosz nyelvjárásának tartották. Gogol 1828-ban Pétervárra költözött, ahol színészettel próbálkozott, hivatalnokoskodott, történelmet adott elő az egyetemen, hogy aztán
1835-tó1 csak az irodalomnak éljen. Elbeszéléseinek és kisregényeinek sikere
után a gyenge idegzetű embert váratlanul érte az a kampány, amely legértékesebb művének, a Revizor című, 1836-os
vígjátékának a bemutatója után indult
ellene, s amely eló1 Nyugat-Európába
menekült. Rómában telepedett le, ahonnan csak - egy jeruzsálemi zarándoklat
után - 1848-ban tért haza. Akkor azon-
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pályakezdése

a Revizor hatása

világnézeti
fordulata

ban már egész addigi munkásságát ortodox, cár- és egyházhű szemlélete alapján átértékelte, s nemcsak a haladó eró'kkel, elsősorban Belinszki.ijel, hanem önmagával is meghasonlott. Vagyonát ·a szegények
között szétosztva, búskomorságba esve tengette életét korai haláláig.

Az orr
(1836)

a téma eredete

elbeszélő

módszere

az ábrázolt világ
elvesztette rendjét

a személyiség
lett

felcserélhető

Az ún. pétervári elbeszélések sorába tartozik. A téma - Koval)ov törvényszéki ülnök orra eltűnik a helyéró1, s külön életre kel - nem eredeti: megtalálható az ukrán-orosz vásári komédiákban, az ún. petruskákban is. Az elbeszélés stílusa szintén a
vásári kikiáltóéra jellemző. A cselekményszálak nincsenek elkötve. (Hogyan került az orr lvan Jakovlevics borbély otthon sütött kenyerébe? Hogyan találta meg a rendőrtisztviselő az orrot,
hiszen egyszer azt mondja, hogy egy Rigába induló postakocsiról szállították le, majd azt, hogy eltűnésében a borbély a fóbű
nös?) A cselekménybe minduntalan beleszól az elbeszélő, de
szemmel láthatóan csupán azért, hogy minél nagyobb ködöt kavarjon. Ezt a célt szolgálják alogizmusai (nem logikus, logikával ellentétes állításai), szándékoltan suta megfogalmazásai, a
történet befejezetlenül hagyása.
Gogol olyan világot ábrázol, melyben a természetesség régi
rendje a város poklában semmivé lett (talán nem véletlen, hogy
az orr a természetesség jelképét, a friss kenyeret csúfítja el), ahol
minden érthetetlen és értelmetlen, ahol épp ezért semmin nem
szabad csodálkozni. Az elbeszélő nem ismeri ki magát az atomjaira hullt valóságban: egyszer aprólékosan jellemez valami lényegtelent, máskor lényeges dolgokról kénytelen kijelenteni,
hogy fogalma sincs róluk. Az idétlen világ jelenségei arányukat
vesztették, felcserélhető lett egymással kicsiny és nagy, élő és
élettelen, rögeszme és valóság. A világban és a világ művészi ábrázolásában elválaszthatatlan egységben van a félelmetes és a
nevetséges. Ezt az egységet nevezzük groteszknek.
A jellegtelenség a legmélyebben persze az emberi személyiséget támadta meg. A város emberpiacán, ahol csupán a rang
és a pénz számít, az orrnak elég tábornoki egyenruhába bújnia,
hogy önálló létre keljen. Az ember felcserélhető valami lett, személyiségéről nem lehet semmit tudni. Amikor Kovaljov vissza
akarja szerezni orrát, az így válaszol neki: „Én - én vagyok."
Jellemezzük az elbeszélés

szereplőit!

Vázoljuk fel a cselekmény menetét!
Keressük meg a szövegben az elbeszélő hangnemváltásait! Hol
mutatkozik az elbeszélő mindent tudónak? Hol látszik bizonytalannak, tájékozatlannak?
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A köpönyeg
(1842)

A kisember ábrázolása Gogol révén nyert polgárjogot az
orosz irodalomban, kivált a városi kisemberé, akinek ajellemét
élete méltatlansága határozta meg. A köpönyeg hivatalnoka,
Akakij Akakijevics Basmacskin nem is hős a szó romantikus értelmében, olyannyira nem, hogy létezéséró1 csak halála után
vesz tudomást a világ.
A kettős mondanivalójú elbeszélés a felszínen nem több,
mint meglehetősen érzelmes történet a szerencsétlen aktamásolóról, aki „alacsony, kissé ragyás, kissé rőt, sőt, kissé vaksi is
volt, homloka fölött tar sáv, mindkét orcája barázdás, arcá'iak
színe meg olyan, amelyet 'aranyeresnek' neveznek". (Makai Imre
fordítása) Egyetlen eseménye életének, hogy nehezen összekuporgatott pénzébó1 új, rendes felöltőt csináltat magának, amit
persze aznap este lehúznak róla holmi pétervári fosztogatók. A
hivatalnok belehal bánatába. Ezután pár oldalas fantasztikus
utójáték következik: Akakij Akakijevics „mintegy kárpótlásul
soha figyelemre nem méltatott életéért" visszajár holtából, s a járókeló1rnt fosztogatja. A kísértetjárás csak akkor ér véget, mikor annak„a tekintélyes személynek" a bundáját rabolja el, akinél annak idején hiába kilincselt ellopott felöltője ügyében.
Ez a történet maga is sokatmondó, hisz micsoda világ, micsoda társadalom az, ahol egy holt tárgy egyenértékű egy ember életével! De van az elbeszélésnek a közvetlen társadalomkritikánál általánosabb mondanivalója is, mely a valóság jellegére
vonatkozik. Ezt Gogol groteszknek látja.
A romantika dialektikus iróniájával szemben, amely a változó világ értékellentéteit fejezte ki, a gogoli groteszk mozdulatlanságot, állóképet jelent, mégpedig kettős értelemben: jelenti
azt, hogy a valóság groteszk jellegű, vagyis azt, hogy a korábbi
világrend felfordult, s tragikum és komikum szétválaszthatatlanná vált. Se igazán sírni, se igazán nevetni nem lehet. A groteszk másikjelentésében ennek a groteszk valóságnak az ugyanilyen „kétfedelű", groteszk ábrázolását jelenti, tehát egy, az átmeneti korszakokra általában jellemző művészi szemléletmódot, melybó1 hiányzik a tiszta komikum és a tiszta tragikum.
Mindenesetre a pétervári elbeszélésekró1 Gogol már nem mondhatta volna el, amit a Revizor támadóinak válaszolt: „Senki nem
vette észre, hogy darabomnak van becsületes szereplője is. Ez a
becsületes, nemes lelkű személy a nevetés."
A groteszk valóságlátást - ez Gogol elbeszéléseinek mélyebb „mondanivalója" - az író A köpönyegben hangváltásokkal
fejezi ki. A száraz, leíró stílus keveredik a fecsegő szószátyárkodással, majd időnként valamiféle melodráma tör be a színre. Az
elbeszélői nézőpont váltogatása - ami lehetetlenné teszi, hogy
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a főszereplő
kisember

érzelmes történet,
fantasztikus
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a valóság groteszk
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a groteszk
valóságlátás
kifejezése

az olvasó valamelyiket is elhiggye, valamelyikbe is belehelyezkedjen - azt sugallja, hogy nincsen szilárd értékrend, hogy a világ cserepekre esett szét.
Keressük ki az elbeszélés tragikus és komikus motívumait! Milyen szerepet játszanak a fóbős jellemzésében és a valóság minő
sítésében?
Bizonyítsuk az elbeszélő nézőpont- és hangnemváltását megfeleszövegrészletekkel!

lő

Holt lelkek
(1842)
a regény terve

csak a rossz
ábrázolása
sikerült

groteszk regény

az elmaradott
orosz társadalom
bemutatása

A regényt - melynek alapötlete Puskintól származik - Gogol
a harmincas évek közepétó1 írta. Dante Isteni színjátékának mintájára háromrészesre tervezte, úgy, hogy a fóbős : Csicsikov az első rész
poklából a második rész purgatóriumán keresztül bensó1eg újjászületve jutott volna a harmadik rész paradicsomába. Az utóbbihoz az író hozzá sem fogott, míg a második rész már elkészült fejezeteit halála előtt
nem sokkal - Oroszország állítólagos rágalmazása miatt érzett önvádrohamában - elégette, s így abból csak néhány töredék maradt ránk.
Ezekbó1 mindenesetre az világlik ki, hogy Gogolnak csak a rossz ábrázolására volt tolla, mert Csicsikov megjavulása, valamint az olyan pozitív figurák, mint a Gogol patriarkális társadalmi eszményeit megtestesítő Kosztanzsongló - nagyon is papírízűre sikeredtek. Ugyanakkor a műfaj is megváltozott. A három rész együtt kiadta volna legalább
Csicsikov fejlődésregényét. Így, felibe-harmadába maradtan, különös
elbeszélő mű jött létre. Formailag hasonlít a pikareszk regényhez, melynek hőse ugyancsak vándorútra kel, hogy megismerje a világot. A hasonlóság azonban csak látszólagos. A Holt lelkek groteszk regény, amely
belsó1eg ellentmondásos műfaji megjelölés, hiszen a groteszk lényegéhez tartozik, hogy állókép (ebben különbözik a tragikomikustól), az
alkotóelemeit képező komikum és tragikum eleve adott, míg a regényben a szereplők és a cselekmény valamiféle fejlődése, kibontakozása
szükségeltetik. A Holt lelkekben szó sincs az igazság fokozatos feltárulkozásáról, az olvasó tudása a szerepló1rró1 és általában a regényvilágról csak mennyiségileg gyarapodik. Ily módon már maga a műfaj is
sugallja az ábrázolt világ áporodott mozdulatlanságát.
Mondanivalójának - akárcsak a pétervári elbeszéléseknek - van
egy elsődlegesen szociális rétege. A regény szinte illusztrációnak is felfogható ahhoz a tételhez, hogy Oroszországban - szemben a Nyugattal
- a kapitalizmus nem elsöpörte a feudalizmust, hanem összeolvadt vele.
Csicsikov a feudális jobbágyrendszer megcsontosodottságát kihasználva űzi kapitalista jellegű szélhámosságát. Ez abban áll, hogy a földesuraktól holt lelkeket, azaz meghalt jobbágyokat vásárol bagóért, mert
a halott paraszt jogilag csak a következő összeíráskor hal meg. Csicsikov az így vett lelkeket elzálogosíthatja, vagy más módon pénzt vehet
fel rájuk, például azzal az ürüggyel, hogy letelepíti óK.et az újonnan gyarmatosított déli területeken. Félhülye kocsisa, Szelifán és kérges szolgája, Petruska kíséretében ezért keresi fel Csicsikov a kormányzóság földbirtokosait. Az öt meglátogatott földesúr (kiegészítve a második rész
két figurájával, Koskarjov ezredessel és Tyentyetnyikovval, egy „feles-

56

leges ember"-rel) döbbenetesen árulkodó képet nyújt Oroszország középkorba ragadt viszonyairól. Gogol evvel egyúttal megteremti a vidéki
udvarházak életét bemutató regénytípust is, amelynek változataival azután Tolsztoj (1828-1910), Turgenyev (1818-1883) és Mihail Jevgrafovics Szaltikov-Scsedrin (1826-1889) műveiben találkozunk.
A külön típussá formált földesurakkal szemben a városi csinovnyikok jobbára arctalan tömegként jelennek meg a regényben, akik
ugyanúgy nem értenek semmihez, mint a földesurak, s akiket ugyanúgy
csak a munka nélküli meggazdagodás vágya hajt.
Az egész végül is olyan, mintha panoptikumon vezetné keresztül
Gogol az olvasót. A társadalmon és történelmen kívül rekedt ember a
semmiben áll. (Kedvelt műfogása, hogy szereplőit állatokra, illetve élettelen tárgyakra utaló hangzónevekkel jelöli, ugyancsak az ember lefokozása: Csicsikov neve valami madárcsicsergést idéz fel, Nozdrjové az
orrlyukra, Szobakevicsé a kutyára, Korobocskáé a skatulyára emlékeztet.)
Ennek a panoptikum-világnak egyetlen ellenpontját az ún. lírai
betétek képezik, melyek patetikusságukkal stilisztikailag is különböznek Csicsikov kalandjaitól, s amelyek logikai vagy szerkezeti indok nélkül szakítják meg a szöveget, nyilván avval a szándékkal, hogy az író
közvetlenül is elmondja véleményét, és valami reménykeltőt is felcsillanthasson. Ilyen betét az első rész végén a híres és sokat vitatott trojka-hasonlat, mely szerint Oroszország trojkája száguld, s „minden, ami
csak a világon van, elmarad mögötte, és sanda tekintettel tér ki útjából
a többi nép, a többi ország ... " A hasonlatot a regény kétértelművé teszi:
Oroszország száguldását lehet reménytelinek is értelmezni, de lehet
baljósnak is, mert nem lehet tudni, „mit jelent ez a félelmetes sebesség".
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a vidéki
udvarházak
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panoptikum
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Gogol nem lélektanilag, hanem külső tulajdonságaikkal és beszédmodorukkal jellemezte alakjait. Írjuk le, hogy milyen tulajdonságok megtestesítői az egyes földesúrtípusok!
Hasonlítsuk össze a járási székhely
beszélések hivatalnokaival!

előkelőségeit

a pétervári el-

Gogol alapvető írói trükkje az, hogy egy szinte naturalista-nyers
részletet túlzásba visz, s így fordítja át a valóságost irreálisba.
Keressünk erre példákat!

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij
(1821-1881)
Dosztojevszkij élete megrázkódtatások sorozata volt. Az első ezek közül, melynek hatására kitört rajta az epilepszia, 18 évesen, hadmérnöki egyetemi hallgató korában érte, mikor orvos apját kegyetlenkedései
miatt jobbágyai agyonverték. A másikat akkor élte át, mikor 1849-ben
az utópikus szocializmust valló Petrasevszkij-körhöz tartozása miatt
halálra ítélték, és elrettentés céljából, színjátékként csak a vesztób.elyen hirdették ki a felsorakoztatott kivégzendó'k előtt, hogy a cár szibériai száműzetésre változtatta a büntetést. Az író csak 1859-ben térhetett vissza Pétervárra. Fivérével különböző folyóiratokat adott ki. Több
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zaklatott élete

pályája

világnézete

évet barangolt Nyugat-Európában. Rulettszenvedély, állandó anyagi gondok és
epileptikus rohamai szorításában élt
1881-ben bekövetkezett haláláig. Írói pályája, mely 1846-ban a Szegény emberek
című kisregény elsöprő sikerével kezdő
dött, s amelyet a száműzetés félbetört, a
hatvanas évek közepétó1 egyre emelkedő
ívet mutatott. A korhangulat kedvezett
az orosz szellem felmagasztosításának.
Dosztojevszkij véleménye szerint Oroszország a felülró1végrehajtott1861-esjobbágyreformmal igazolta, hogy véres nyugat-európai forradalmak nélkül, a krisztusi szeretetre építve is meg lehet oldani
a modern világ kérdéseit. Reakciósan
pánszláv, soviniszta publicisztikájából
szerencsére csak igen kevés, szinte semmi nem szűrődik be egymást
sorra követő nagyregényeibe, a Bűn és bűnhődésbe, A félkegyelmúoe
(1868), az ilyen szempontból leginkább kivételnek számító Ördögökbe
(1872), A kamaszba (1875) és a befejezetlenségében is teljes Karamazou testuérekbe (1880).

Feljegyzések az egérlyukból
(1864)

vitairat

a cím jelentése

„Mindannyian Gogol Köpenyéből bújtunk elő." Ez a Dosztojevszkijnek tulajdonított mondat igaz a Feljegyzésekre is, mely
a száműzetés előtt keletkezett művekkel együtt mintha Gogol
pétervári elbeszéléseit folytatná - ám ugyanakkor már benne
foglaltatik a hamarosan következő nagyregények alapkérdése,
azok bevezetőjének is tekinthető.
Tulajdonképpen vitairatnak készült. Elsősorban a Nyikolaj Gavrilovics Csernisevszkij (1828-1889) Mi a teendő? (1862)
című esszéregényébó1 kirajzolódó utópikus társadalomképpel, a
társadalmat "kristálypalotának" elképzelő felfogással vitatkozott. A jövendő világ eszerint az ember „értelmes egoizmusának", vagyis az egyén és a társadalom közötti ésszerű megállapodásnak lesz az eredménye. (Nyilvánvaló, hogy ezek az elképzelések, akárcsak a hozzájuk hasonló pozitivista nézetek, a felvilágosodásból, föként Rousseau Társadalmi Szerződésébó1 táplálkoznak. Ezért nem meglepő, hogy a felvilágosodás ellen egész
életében hadakozó Dosztojevszkij először Vallomás címmel látta el regénynek készülő írását, Rousseau Vallomásainak ellenpárját akarván létrehozni.)
Az eredeti orosz cím többértelmű, mint a magyar. Apodpolje szó föld alatti helyet jelent, tehát Feljegyzések a föld alól,
de a podpoljéró1 maga a kisregény hőse mondja: „lelkemben hordoztam". Vagyis a feljegyzésekben önnön lelkének mélyét akarja elénk tárni.
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A két részbó1 álló kisregény főszereplője, a Feljegyzések
gogoli hős, Pétervár embersűrűjében magányos, már nyugállományba vonult negyvenéves hivatalnok, akibó1 semmi nem lett: „se rossz, se jó, se aljas, se becsületes, se hős,
se féreg." A köztes-helyzet tragikus embere, a köztes-helyzetnek
megfelelő tudattal; elutasítja a környező kegyetlen világot, annak észérveit, de belső tartás, hit híján megmarad ábrándozó
felesleges embernek, aki a maga megalázottságában aztán könynyűszerrel képes másokat megalázni.
Az első személyű elbeszélőt tehát semmiképpen nem azonosíthatjuk a szerzővel, még ha az első részben kifejtett nézetei
sok tekintetben meg is egyeznek Dosztojevszkij véleményével.
Az odúlakóban egy lélektani típust mutat be az író, az első részben belülről láttatva, a második, tizenhat évvel korábban játszódó részben mintegy kialakulását ábrázolva.
A Feljegyzések elbeszélőjében- mint Dosztojevszkij hősei
ben mindig -, két lélek lakozik. Folyamatos belső párbeszédet
folytat. Az első részben az „Önök"-nek nevezett olvasók szájába
adja azokat a pozitivista szellemű, a tudományra és az értelemre hivatkozó érveket, amelyekkel eszményeit szembeszegezi az
egyéniség szabad akaratból való cselekvésének jogát követelve.
De a belső vita, a kettősség érvényesül az elbeszélő önjellemzésében is: önmagáról adott képét állandóan módosítja, állításait
visszavonja, majd megerősíti. Hősének bizonytalan önismeretét
is hangsúlyozza ezzel Dosztojevszkij, de arra is figyelmeztet,
hogy az emberi jellem nem egyszerű képlet.
A második részben foglalt történetet is az odúlakó mondja el. Mindent az ő nézőpontjából látunk, ezért nem alkothatunk
magunknak tárgyilagos képet a többi szereplőró1: sértettsége,
dühe egysíkúnak láttatja volt iskolatársait. Lizáról tudunk meg
a legtöbbet. Az utcalány emberi értékben az „ellenhős" fölé magaslik, mert képes a szeretetre.
A Feljegyzések az egérlyukból hősében Dosztojevszkijnek
sikerült egy lélektani típust a modern társadalom szorongással,
elégedetlenséggel teli, az erősekkel szemben alázatos, a gyengékkel szemben kegyetlen alaptípusává növesztenie. Ahogy
maga írta: „Büszke vagyok rá, hogy elsőnek vittem színre az orosz
többség igazi emberét és elsőnek lepleztem le ocsmány és tragikus arcát [. . .]A fóldalattiság oka az általános szabályokba vetett hit megsemmisülésében rejlik. Semmi sem szent többé."
A lélekábrázolás, a tudat belső tereinek az átvilágítása
Dosztojevszkij legjelentősebb művészi újítása. Különösen akkor
feltűnő ez, ha alakjait a más vonatkozásban elődjének tartott
Gogol lélektelen, halott bábuival hasonlítjuk össze. Maga az író
is azért tartotta magát realistának, mert képes volt a lélek valóságának a megmutatására. Gondolkodásmódját jól kifejezik
alábbi sorai: „Semmiféle hangyaboly, a negyedik rend semmiféle győzelme, a munka semmiféle megszervezése nem menti meg
szerző-elbeszélője
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Dosztojevszkij
realizmusa:
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az emberiséget az abnormalitástól és így a gyarlóságtól és a bűn
től sem [. . .]Egészen nyilvánvaló, hogy a rossz mélyebb_en rejtezik
az emberben, mint az orvos-szocialisták sejtik, hogy semmilyen
társadalmi rendszerben nem küszöbölhetjük ki a rosszat, hogy az
emberi lélek mindig ugyanaz marad, hogy az abnormális és a bűn
belőle magából fakad és végül hogy az emberi lélek törvényei még
annyira ismeretlenek és annyira feltáratlanok a tudomány előtt,
annyira körvonalazatlanok és titokzatosak, hogy még nincsenek
és nem is lehetnek sem orvosai, sem végérvényes bírái, csak Az
van, aki így szól: enyém a bosszúállás és én megfizetek."
Keressük ki az első részbó1, milyen érvei vannak a fóbősnek a környező „ésszerű" valóság ellen, s milyen eszményeket szegez ezekkel szembe!
Jellemezzük A nedves hó kapcsán című második rész Lizáját! Mi
bizonyítja, hogy Dosztojevszkij rokonszenve az ő oldalán van?
Gogol csak külső tulajdonságaikkal és beszédmodorukkal jellemezte alakjait, Dosztojevszkij hősei már tudnak számkivetettségükró1 és szenvednek tó1e. Hasonlítsuk össze ilyen szempontból
a két író emberábrázolását!

Bűn és bűnhődés
(1866)
eszmeregény

az eszme a
szerepló'k
mozgatója

a regény mozgató
eszméje

Raszkolnyikov
a jólét filozófiája:
az önzés igazolása

A Bűn és bűnhődés első abban a sorban, amely a világirodalom új
regénytípusát teremtette meg. Ezt az új típust ideologikus vagy eszmeregénynek nevezzük. Dosztojevszkij egy eszmét, egy gondolatot tesz meg
központi tárgyának, s ennek színeváltozásait követi nyomon szereplői
sorsában. Más írók esetében ezt a szerepet egy kaland, egy anekdota,
egy pszichológiai típus, egy társadalmi-történelmi kép tölti be. Nem szabad azonban azt hinnünk, hogy Dosztojevszkij irányzatos műveket írt,
illusztrációkat előre megadott tételekhez. Az eszme a szereplők lényegévé, cselekedeteik mozgatójává válik. Ettó1 olyan sűrű, felfokozott művei
nek az atmoszférája, hiszen állandóan a legalapvetóbb, végső kérdések
foglalkoztatják hőseit.
A Bűn és bűnhődés mozgató eszméje: mi a szabadság, hol vannak
a cselekvés határai a modern társadalomban, meddig mehet el az ember? A fóbős, egy tanulmányait félbehagyott egyetemi hallgató, két életlehetőség között tépődik. (Neve, Raszkolnyikov, beszélő név. A raszkol
szakadást jelent, többek között a keleti és a nyugati egyház közötti szakadást. Szörnyű tette, a gyilkosság révén Raszkolnyikov kívül rekesztette magát, elszakadt az emberiségtó1, ugyanakkor saját lelke is meghasonlott.) Az egyik, hősünk előtt álló világ, a kapitalizmus iszonyú színekkel festett világa: nyomor, alkoholizmus, prostitúció. A regény talán legellenszenvesebb alakja, Luzsin elénk tárja a jóléti társadalom
„filozófiáját" is: „eddig arra tanítottak, hogy 'szeresd felebarátodat', és
ha szerettem, mi következett ebből?[. . .] Hogy széthasítottam köntösömet,
és megosztottam a felebarátommal, így aztán mind a ketten félmeztelenen maradtunk. Mint a közmondás tartja: 'Aki két nyulat hajt, egyet sem
fog. ' Ma viszont a tudomány azt hirdeti: szeresd mindenekelőtt önmagadat, mivel a világon mindennek alapja a magánérdek, ha magadat sze-
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reted, dolgaidat is úgy intézed, ahogyan kell, és köntösöd ép marad.
A gazdaságtudomány pedig még hozzáteszi, hogy mennél több a jól intézett magánügy, az ép köntös - a közösségben, annál szilárdabb a társadalom alapja, és annál jobban fejlődhet benne a közügy. Egyszóval:
ha kizárólag és csupáncsak magamnak szerzek, azzal szerzem a legtöbbet mindenki számára, elérem, hogy felebarátomnak is valamivel több
jusson egy rongyos köntösnél, és azt ne egyes magánszemélyek nagylelkűségének köszönhesse, hanem a közös jólétnek ... "
Raszkolnyikov ezekre az angol pozitivizmus haszonelvűségébó1
származó elképzelésekre azt válaszolja: „Gondolja csak végig következetesen, amit az előbb itt prédikált, és kiderül, hogy szabad embert ölni."
Ő a társadalom eme lassú, intézményesített, törvényekbe foglalt gyilkosságaiból, a civilizáció világából megpróbál kitörni. Az embereket két
csoportra osztja. A döntő többség a hangyabolyhoz, a jelentéktelen tömeghez tartozik, „tetű", akikért nem kár. Aztán van néhány kiválasztott, a Napóleonok fajtája, akinek mindent szabad. ,,Az első tartja fenn
és sokasítja az emberiséget, a második mozgatja és viszi a cél felé." A kivételes, az uralkodásra hivatott ember annyira szabad, hogy - valamilyen eszme nevében - még gyilkolni is joga van. Raszkolnyikov szemében a világot uraló mindkét eszmerendszer végállomása a gyilkosság.
Bebizonyítani akarván önmagának, hogy a magasabb rendű fajtához
tartozik, megöl egy „tetűt", egy kártékony, öreg uzsorásnőt. Számításába azonban hiba csúszik. A helyzet kényszerébó1 meggyilkolja az uzsorásnő véletlenül odavetődő húgát is - ami minden szempontból fölösleges, mert az asszony ártatlan, jó ember volt, az önigazoláshoz pedig elég
lett volna egyvalaki megölése is. A bűn súlyát Raszkolnyikov nem tudja elviselni. Kiderül, hogy a cél nem szentesíti az eszközt, a szabadságnak legalább egy végső határa van: a másik ember élete. Raszkolnyikov
Szonya, az utcalány rábeszélésére és Szonya szenvedéseken át megőr
zött tiszta hitének hatására önként feladja magát. Nyolc év szibériai
kényszermunkára ítélik, melyre Szonya is vele megy.
A regény azonban nem csupán ennyi, nem csupán egy szimpla
történet gyilkosságról és lelkifurdalásról. Dosztojevszkij egy rövid Epilógussal zárja a könyvet, melyben beszámol a tárgyalásról, az ítéletró1
és - vázlatosan - Raszkolnyikov és Szonya Szibériában töltött első évéró1. Végig azt hangsúlyozza, hogy Raszkolnyikov nem a bűnét bánta
meg, hanem csak azt, hogy „nem bírta elviselni bűnét, és jelentkezett, bevallotta". Mi Raszkolnyikov és általában a modern ember legfóbb baja?
Az, hogy Isten nélkül, hit nélkül üres lett számára a világ, „a puszta létet viszont mindig kevesellte". (Fordította Görög Imre és G. Beke Margit)
Amíg Raszkolnyikov abban az üres világban mozog, addig nem is kell
bűnbánatot tanúsítania, mert ott bizony logikusan, helyesen jutott el a
végkövetkeztetésig: szabad gyilkolni is. Dosztojevszkij felmutatja azt a
típust is, Szvidrigajlov személyében, aki beéri az üres világgal, s mikor
annak gyönyöreit végigkóstolja, tökéletesen értelmetlen lesz az élete, s
egyvalami marad számára: az öngyilkosság. Raszkolnyikov nem is érti,
miért nem lett öngyilkos maga is, holott a gondolat megkísértette. A választ az író, maga Dosztojevszkij adja meg: Raszkolnyikov „nem ébredt
rá", hogy az élni akarás érzése „még egy eljövendő életfordulatnak, feltámadásának, jövendő új életszemléletének a hírnöke lehetett". Ami jelenti
egyrészt azt, hogy az emberi lélek titokzatos, még létfontosságú döntéseinket se mindig tudatosan hozzuk, másrészt azt, hogy az író átemelte
hősét Szonya iránti szerelme révén az istentelen, üres világból (ahová
egyébként soha nem tartozott teljesen, hiszen a vi~sgálóbíró kérdésére
annak idején kijelentette, hogy hisz Istenben és az Uj Jeruzsálem eljövetelében), a hitjelentésteli világába. Ez Raszkolnyikov valamiféle megvi-
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lágosodása folytán következik be, amit az író a dolog természeténél fogva nem is tudhat "ábrázolni", csupán a tényt közli az olvasóval. Raszkolnyikov további élete pedig már „egy új elbeszélés témája Z.ehetne".
Dosztojevszkij tehát csupán itt, az Epilógusban, mintegy a regényvilágon kívül fejti ki álláspontját, mégpedig szükségszerűen tételesen,
hiszen a hitet nem lehet ábrázolni. (Némelykor, abban a ritka esetben,
ha magán a regény cselekményén belül van valamilyen „szócsöve", nézeteinek közvetlen képviselője, például Zoszima sztarec a Karamazov
testvérekben, ez a képviselő is kénytelen tételekben kifejteni a maga igazát, kénytelen "prédikálni".) Magán a Bűn és bűnhődés történetén belül az író meggyőződése csak annyiban van jelen, hogy nem engedi Raszkolnyikovnak - öntudatlanul már akkor is benne élő, de csak késóbb
megvilágosuló hite tiltó parancsára - elpusztítania önmagát.
Egyébként azonban Dosztojevszkij nem köti meg szereplői kezét,
azok öntörvényűen cselekszenek. A közvetlen írói vélemény legtöbbször
hiányzik, és ez a hiány kelti azt a látszatot, mintha alakjai olyan szabadok lennének, hogy magának az írónak se volna hatalma fölöttük.
(A legkirívóbb példája ennek aKaramazov testvérek, amelyben lvan Karamazov felteszi a kérdést: - Ha el is fogadjuk, hogy a szenvedés közösségén keresztül tisztulunk meg bűneinktó1, miért kell szenvedniük a
bűntelen csecsemó1rnek is? E kérdésre Dosztojevszkij egész életművé 
ben nincs válasz!) Dosztojevszkij evvel új, polifonikus, többszólamú regénytípust teremtett, melyben az igazság szólamokra van osztva, s minden szereplő - a világ és az ember általános megosztottsága tükreként
-csupán egy hangot képvisel. (AKaramazov testvérekben például a négy
testvér az ember négy szintjét: Szmergyakov az állati-biológiai, Dimitrij az érzéki, Ivan az értelmi és Aljosa az erkölcsi-hitbéli szólamot.)
A többszólamú regényszerkesztés azt eredményezi, hogy az igazság
Dosztojevszkij műveiben mindig dinamikus, nem készen áll, hanem kibomlik az olvasó előtt, s így az eszmék harca a legmagasabb fokú életszerűség benyomását kelti.
Amint láttuk, Raszkolnyikov tulajdonképpen már a bűntény elkövetése után bevallhatná bűnét. Milyen cselekményszálak bekapcsolásával késlelteti az író ezt a lépést?
A keresztény erkölcs szenvedő képviselői Dosztojevszkij művei
ben - kis túlzással- „némák". Hasonlítsuk össze ilyen szempontból Szonya, a Feljegyzésekbó1 Liza és a Karamazov testvérekbó1
Aljosa alakját!

A Karamazov testvérek -A nagy inkvizítor
példázat a
regényben

a nagy inkvizítor
világfelfogása

A regény mintegy összefoglalja Dosztojevszkij nézeteit emberró1,
világról, Oroszország és Európa viszonyáról. Egyik középponti fejezete
A nagy inkvizítor című. Ivan Karamazov a testvérének, Aljosának egy
példázatot mesél el, melyben nemcsak az ő, hanem részben az író véleménye is kifejeződik: szabadság és boldogság szemben áll egymással a
modern világban.
A példázat arról szól, hogy Krisztus a középkori inkvizíció idején
újra eljön az emberek közé. A spanyolországi Sevillában betegeket gyógyít, csodát tesz, segít az elesetteken. A nagy inkvizítor ebben a rend
kihívását látja, márpedig a rend a hatalom biztonsága. A börtöncellában folytatott beszélgetés során kifejti a végig néma Krisztusnak, hogy
az ember erejét meghaladja ajó és a rossz közötti szabad választás, ál-
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talában a szabadság eszméje, amellyel a krisztusi tanítás az emberiséget megajándékozta. Ezért az inkvizíció, a papság levette az ember válláról a szabadság terhét, s cserébe kenyeret adott a kezébe. A népet „a
csoda, a titok és a tekintély" segítségével kell és lehet kormányozni, hiszen számára nem a választás szabadsága, hanem a kenyér boldogsága a fontos . Krisztus csak újra megzavarná a fejeket, azért jobb, ha távozik, különben máglyahalál lesz a bére. Krisztus nem szól semmit, csak
megcsókolja az inkvizítor „kilencvenesztendős, vértelen ajkát", és elmegy ... Dosztojevszkij a nagy inkvizítor példázatával nemcsak a középkori egyház hatalmi gépezete ellen fordul, hanem minden olyan hatalom ellen, amely engedelmes „nyáj"-já kívánja lefokozni a népeket.
Krisztus a néma csókkal megbocsát az inkvizítornak, hiszen az
erkölcsi győzelem úgyis az övé. (Ezt a csókot „plagizálja" aztán Aljosa,
mikor válaszra képtelenül elválik Ivántól, a szenvedő-kereső értelem
képviselőjétó1.) Itt kerekedik fölébe Dosztojevszkij, a művész, Dosztojevszkijnek, a hívő gondolkodónak: az író kénytelen Krisztust passzívnak ábrázolni, olyannak, aki az inkvizítorok kényére-kedvére hagyja az
embereket. Úgy látja, hogy a modern korban az erőszak kétségbe vonja és megsemmisíteni igyekszik az egyetemes erkölcsi értékeket.

Krisztus néma,
passzív

Keressük ki a szabadság, illetve a boldogság jellemzőit az inkvizítor jellemzése alapján!
Milyen hatással van Aljosára bátyja parabolája? Mivel próbál érvelni ellene?
Milyen következtetéseket von le lvan további életére nézve a példázatban kifejtett gondolataiból?

Lev Nyikolajeuics Tolsztoj
(1828-1910)
Az 1828-ban született gróf az egyik legrégibb orosz arisztokrata család negyedik fia. Kitűnő házinevelésben részesült,
majd a kazanyi egyetemre iratkozott be,
de 1847-ben félbehagyta tanulmányait.
Nem találja helyét a világban. Hol beleveti magát a társasági életbe, hol Jasznaja Poljana-i családi birtokukon próbálja megreformálni a gazdálkodás rendjét.
1847-tó1 naplót vezetett - egyébként élete végéig-, amely első műveinek, többek
között az 1851-52-ben, a Kaukázusban
írt önéletrajzi fogantatású Gyermekkor
című regényének is az alapja. Mint katonatiszt bekapcsolódik a kaukázusi hegyilakók elleni harcokba, majd a krími háború szemtanújaként megírja a Szevasztopoli elbeszéléseket (1855). Ezután az útkeresés évei következnek: bekapcsolódik a pétervári irodalmi életbe, több hosszabb nyugat-európai
utat tesz (lenyűgözi az oroszországinál mérhetetlenül nagyobb „társa-
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dalmi szabadság'', ugyanakkor elriasztja a polgári életforma gyilkos
egoizmusa), megnősül, visszavonul birtokára, ahol a parasztok oktatásával foglalkozik; ellátja egy katona bírósági védelmét, aki-arcul vágta
az őt megsértő tisztet. A katonát kivégzik, s talán ebbó1 a tapasztalatból ered Tolsztoj fokozódó gyűlölete az orosz jogrend, általában az ún.
igazságszolgáltatás iránt. A Háború és béke után, melynek közlését
1865-ben kezdte meg, egyre inkább olyan művek következnek, melyek
a kapitalizmusra csikorogva áttérő Oroszország válságát és Tolsztoj személyes erkölcsi válságát fejezik ki: az 187 5-77-es Anna Karenina, majd
még élesebben az Juan Iljics halála és a Feltámadás (1899). A század
végére Tolsztoj gondolkodása és életmódja teljesen megváltozik. A paraszti munka és egyben a patriarkális közösségek felé fordul, fellép a
magántulajdon ellen, és a lelki tökéletesedést hirdeti életcélként, kivált
publicisztikai írásaiban. Világképének, a „tolsztojizmusnak" a kialakításához felhasználta az evangéliumi tanítást, Rousseau nézeteit és a
keleti filozófiákat. E sajátos keresztény anarchizmusra válaszul 1901ben kiközösítik az egyházból. A tolsztojizmus - melynek talán leglényegesebb pontja az, hogy a rosszal nem szabad erőszakkal szembeszegülni (de szembe kell szegülni!) -végül elvetette a századvég dekadens mű
vészetét is, és az irodalomtól a valóság leleplező föltárását, az erkölcs
nemesítését követelte. Tolsztoj élete utolsó éveit birtokán töltötte, 1910ben, hogy megszabaduljon a földesúri létformától, elhagyja családját
(„Tolsztoj futása"). Bulgáriába akar eljutni, hogy ott sztarecként élhessen valamely kolostorban; Asztapovo állomásán éri utol a halál.

Háború és béke
(1865-69)

trilógia terve

történelemfelfogása

történelem
és természet
szembeállítása

Tolsztoj eredetileg trilógiát akart írni három történelmi pillanatról, melynek dátumai: 1856 (a krími háború vége, a kortárs jelen), 1825
(a dekabrista felkelés) és 1812 (a Napóleon elleni honvédő háború).
A trilógia középpontjában egy, a száműzetésbó1 épp visszatért dekabrista állt volna. A dekabrista nemzedék múltját nyomozva nyúlt vissza
az író először 1812-ig, majd végül 1805-ig, s lett így a kortársi valóságot bemutató regénybó1 az 1805 és 1815 közötti idóben játszódó történelmi regény.
Mindezt azért fontos hangsúlyozni, mert nyilván Tolsztoj eredeti szándéka is közrejátszott abban, hogy olyan sajátos történelmi regényt
hozott létre, amely éppen hogy tagadja a történelem romantikus mindenhatóságába vetett hitet. Tolsztoj szerint a történelem menetét a Gondviselés szabja meg, s az ún. történelmi személyek csak bábuk, a végrehajtás emberei, a legfelső erő, Isten kezében. Az olyan sikeres, jelentős
történelmi személyek, mint Kutuzov tábornok és az (egyébként igazságtalanul, meghamisítva) pojácának ábrázolt Napóleon között csupán az
a különbség, hogy az egyik cselekedetei egybeesnek millió és millió ember, az egész orosz nemzet akaratával, s így helyesen ismeri fel az események Gondviselés megszabta irányát, míg a másik - azt képzelvén,
hogy az ő szabad akarata alakítja az eseményeket - félreismeri azt.
Mint történelmi alak, az ember - kiszolgáltatott lény. „Igazi életet" csak mint a történelmen kívül álló egyén élhet. ,,Az ember tudatosan él önmagának, de tudattalan eszközül szolgál az emberiség történelmi céljainak eléréséhez" - írja Tolsztoj. Az egyes ember életének a mércéje viszont az lesz, hogy milyen közel áll a természethez, a természetességhez. A történelem is a természettel szembeállítva válik jelenték-
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telenné, semmissé. A regény egyik főszereplőjének, Andrej Bolkonszkij
hercegnek ezért tűnik el a szeme eló1 a halál előtti megvilágosodásban
az austerlitzi csatamező, tehát egy történelmi színtér, ahol súlyos sebesülten fekszik, s adja át helyét egy természeti színtérnek: „De nem
látott semmit. Nincs már felette semmi, csak az ég, a magas ég: nem derült, de mégis mérhetetlenül magas, és szürke felhők úsztak rajta csendesen. 'Milyen csendesen, nyugodtan, ünnepélyesen, egészen másképp,
mint ahogy én futottam - gondolta Andrej herceg - egészen másképp,
mint ahogy mi futottunk, kiabáltunk a rekedésig; egészen másképp, mint
ahogy dühös és ijedt arccal az a francia meg a tüzér rángatta egymás
kezéből a tisztítóvesszőt - egészen másképp úsznak a felhők ezen a végtelen, magas égen. Hogy' nem láttam meg én azelőtt ezt a magas eget?
De boldog vagyok, hogy végre megismertem! Igen! Hiúság minden és csalás, csak ez a végtelen ég nem az! Nincs is, nincs is kívüle semmi. De még
az ég sincs, nincsen semmi sem, csak csönd és nyugalom. Hála istennek'... "
A regény másik főszereplője, Pierre Bezuhov előtt, aki sokáig felesleges emberként tévelygett, szintén akkor tárul fel az élet értelme,
amikor találkozik a természetesség emberével, a paraszt Platon Karatajevvel, akiró1 azt mondja Tolsztoj: „orosz és kerekded" (vagyis önmagába zárt, nincs története, kezdete és befejezése), s akit annyira nem
érdekel az idő folyása, hogy „nem tudja, hány éves, még körülbelül sem".
A harmadik főszereplő, Natasa Rosztova, maga a természetesség.
Jellemző, hogy Tolsztoj a híres tölgyfa-hasonlattal, a természet kitavaszodásával érzékelteti, milyen fordulatot hozott a lány szerelme Andrej herceg életében.
Az író a természethez, a természetességhez való közelségük alapján osztja csoportokra a regény szereplőit.
Az első csoportba tartoznak az udvarhoz közel álló arisztokraták,
a Kuragin család, a diplomata Bilibin, Anna Pavlovna szalonjának vendégei. Tolsztoj ezeket egyformának és egysíkúnak ábrázolja; azért nem
tudnak változni, mert látszatéletet élnek, nem emberek, csupán bábuk.
(Létük csak külsődleges, „mennyiségi". Ha végigélvezték a dekorációt,
nem marad semmi.)
A második csoportba a falusi nemesség képviselői, a Rosztov és
Bolkonszkij család tagjai tartoznak, akik közel állnak a természethez,
s ezért meghatározott fogalmaik vannak jóról-rosszról. Közel állnak
Tolsztoj eszményéhez, a „méhraj-élethez", amely Platon Karatajev alakjában testesül meg (ezért némileg idealizálja, túl szépre is rajzolja őket).
Ezt a közösségi méhraj-életet az író Karatajev személyében így jellemzi: „Nem értette, nem is tudta megérteni a beszédből kiragadott szavak
jelentését. Minden szava és minden cselekedete annak az előtte ismeretlen tevékenységnek a megnyilvánulása volt, amely maga az élete volt. De
az ő szemében az életének se volt értelme, mint különálló életnek. Csak
mint egy nagy egész egyik részecskéjének volt értelme, és ezt a nagy egészet szüntelenül érzékelte. Belőle ugyanolyan egyenletesen fakadtak a
szavak is, a tettek is, olyan szükségszerűen és közvetlenül, ahogy az illat
száll a virágból. Nem tudta megérteni, mit érhet vagy mitjelenthet egyegy külön kiragadott szó vagy cselekedet." Karatajev - szemben az első
csoport b ábszerűségével és a második életszerűségével - nem hús-vér
alak, hanem eszmény, mérce. (Jellemző, hogy az Epilógusban Natasa
őt idézi meg férje, Pierre cselekedeteinek megítélésekor.) Igaza volt hát
Leninnek, mikor azt írta, hogy Tolsztoj gróffal vonult be az orosz irodalomba a paraszt. Persze, elsősorban a paraszti értékrendró1, gondolkodásmódról van szó. (Hogy ennek átváltása a gyakorlatra milyen nehézségekkel járt, azt Tolsztoj könyörtelen élességgel ábrázolta az Anna
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Kareninában, ahol Levinnek, aki a méhkas-életre áhítozik, és paraszttá akar vedleni, csak félig-meddig sikerül a maga és a parasztjai életét,
gazdaságát rendbehoznia.)
Külön csoportot alkot Andrej herceg és Pierre. Igazságkereső hő
sök, de szemben Dosztojevszkij alakjaival, akiknek alapkérdése a szabadság, ó'k az egész élet értelmét, a boldogságot keresik. Az ember rabként is lehet boldog: „Pierre a fogságban, a barakkban nem is az eszével, hanem egész testével-lelkével ráébredt arra, hogy az ember boldogságra teremtődött; hogy a boldogság őbenne magában, a természetes emberi szükségletek kielégítésében van, hogy a boldogtalanság sohasem a
nélkülözésből, hanem a nagy bőségből ered", s a boldogságot, „ezt a külső körülményektől független, belső szabadságot csupán mintegy megtetézi és fényűző járulékként veszi körül a külső szabadság". (Makai Imre
fordítása) Pierre és Andrej herceg sorsa megrázkódtatásokkal, fordulatokkal teli, s ezzel Tolsztoj azt akarja mondani: az ember tiszte a világban az, hogy - fokozatosan, öntökéletesítéssel, önmagával szigorúan
szembenézve - keresse a boldogságot, ami elérhető. Tolsztoj ezért derűs művész, a szó legmélyebb értelmében. Hősei mindig tartanak valahová, van céljuk, nincsenek a szabadság hányattatásának kitéve. Ez érvényes azokra a késóbbi műveire is, mint például az Anna Kareninára
vagy a Feltámadásra, melyekben már nyoma sincs a falusi nemesség
és a parasztság, a nép közötti harmonikus egyensúlynak, ami a Háború és békét oly csodálatos teljességérzettel, életszeretettel vonja be.
Ezt a teljességet a Tolsztoj által megteremtett összetett regénymű
faj közvetíti. A történelmi eseményeket bemutató nagy tablókat az író
történetfilozófiai fejtegetései szakítják meg, a társadalmi regény képei
váltogatják egymást a Pierre és Andrej herceg sorsát bemutató eszmeregény fejezeteivel. Mind e fölött pedig ott áll a mindentudó elbeszélő
(aki tehát nem egy a sok szólam közül, nem egyenrangú a szerepló'kkel), aki ismeri figurái célját, s e céloknak megfelelően hol közelró1 veszi ó'ket szemügyre, aprólékosan bemutatva akár egyetlen napjuk eseményeit, hol éveket pár lapon foglal össze. Ily módon az élet folyamatosságának az illúzióját kelti, ugyanakkor érzékelteti, hogy mindnyájunk életében vannak kitüntetett pontok, melyekre különös figyelmet
kell fordítanunk.
Jellemezzük a regénybó1 vett idézetek segítségével Napóleon és
Kutuzov alakját!
Kik tartoznak a városi arisztokraták és kik a falusi nemesek sorába?
Milyen célok, eszmények váltják egymást Pierre és Andrej életében?
Dosztojevszkij és Tolsztoj kiindulópontja egyaránt a felvilágosodás eszmeköre: mindketten a teljes embert kutatták. Dosztojevszkij azonban a felvilágosodás ellenfeleként a felbomlást mutatta,
a természettó1 elszakadt ember szabadságát, a szabadság kényszerűségét, „abban az értelemben, hogy az embernek mint tragikus, vagyis kényszerűségből autentikus lénynek választania kell
Isten léte vagy nemléte között anélkül, hogy bizonyossága volna
akár ebben, akár abban a tekintetben, mivel az ember önmagára
van bízva". Tolsztoj ezzel szemben „nem elébe ment a szabadságnak, hogy megpróbálja felülmúlni, mint Dosztojevszkij, hanem kikerülte ezt a szabadságot, hogy így múlja felül". (Mindkét idézet
Török Endre Lev Tolsztoj. Világtudat és regényforma című könyvébó1 való.) Hasonlítsuk össze ilyen szempontból Raszkolnyikovot, illetve Pierre Bezuhovot és Andrej Bolkonszkijt!
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!van Iljics halála
(1886)
A 12 fejezetbó1 álló elbeszélés szerkezete az olyan, nyitánynyal ellátott operáéhoz hasonló, amelyben a nyitány röviden felvonultatja az opera minden témáját. Az, amit Tolsztoj az 1. fejezet nyitányában elmond, majd a többi 11-ben aprólékosan kibont, körülbelül így foglalható össze: van halott élet is, s ennek
végén iszonyú a halál, s fordítva, az igazi élet után bekövetkező
halál csak biológiai, valójában azonban új élethez nyit kaput. Az
ember olyan halállal hal, amilyen életet élt. lvan Iljics haláláról hivatali kollégája, Pjotr lvanovics értesül, és mindjárt részvétlátogatásra megy az özvegyhez. Ahogy Tolsztoj leírja a látogatást, Pjotr lvanovics gondolatait, viselkedését, abból nyilvánvaló, hogy olyanvalakiró1 van szó, aki - társadalmi helyzetének
megfelelően viselkedve - teljesen üres, értelmetlen módon él,
akinek nincs dolga a világban. Pjotr lvanovics látogatása végén
találkozik a felszolgálóinassal, Geraszimmal, a természetesség,
az élet képviselőjével. Kettejük között a következő párbeszéd
zajlik:

„No, Geraszim fiam?- mondja Pjotr Ivanovics, csak azért,
hogy valamit mondjon. -Sajnálod?
- Isten akarata. Mi sem kerüljük el - felelte Geraszim."
Pjotr Ivanovics nem ért semmit a válaszból, s folytatja tovább a maga látszatéletét. Pedig elhangzott az elbeszélés egyik
kulcsszava, a „sajnálod".
A sajnálat, a szánalom, a részvét Geraszim tudatában a
másik emberrel való közösségérzet, a „mi" fogalmához kapcsolódik. Pjotr lvanovics ezzel szemben nem érzi az emberi sors közösségét, annyira nem, hogy még a halál mindannyiunk számára való közösségét is elutasítja: „Háromnapi iszonyatos szenve-
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dés és a halál. Hiszen ez bármely pillanatban, akár most mindjárt bekövetkezhet az én számomra is - gondolta és elfogta a félelem. De azon nyomban, maga sem tudta, hogyan, segítségére
sietett a megszokott gondolatmenet, hogy mindez Juan lljiccsel
történt, és nem ővele, ővele pedig ez nem történik, nem történhet
meg. "
Az első fejezetben így írja le Tolsztoj a halottat: „arca, mint
a halottaké rendesen - szebb volt, s főleg jelentősebb, mint eleven
korában. Arca azt fejezte ki, hogy amit meg kellett tenni, meg van
téve és helyesen történt. " Az elbeszélés további részében mutatja meg, milyen belső küzdelem útján jutott el lvan Iljics addig,
hogy megtegye, amit meg kell tennie; hogy elszakadjon a Pjotr
Ivanovics-féle értékrendtó1, s elérkezzen ajó halálig. Ennek bemutatása érdekében fordította meg Tolsztoj az események idő
rendjét.
Fónőse életének külső történetéró1, hivatali pályafutásáról, családi és társadalmi kapcsolatairól viszonylag röviden szá-
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mol be az elbeszélő (2. és 3. fejezet). Ez az élet „egyszerű, mindennapi és iszonyú volt", ugyanolyan üres, önáltatással, hazugsággal teli, mint Pjotr Ivanovicsé s mint társadalmi rétegéé általában. Betegsége első szakaszában sem változik lvan Iljics
gondolkodásmódja, míg reménykedik a különböző gyógymódokban, s csak a fizikai szenvedés gyötri. Azután eljut a tudatáig,
hogy meg kell halnia. Korábban ő is úgy gondolkozott, mint Pjotr
lvanovics (s Tolsztoj fontosnak tartja a gondolatmenet ismétlését): ,,A szillogizmus példáját, melyet Kiesewetter Logikájában
tanult: Kaj ember, az ember halandó, tehát Kaj halandó-világéletében csupán Kajra nézve tekintette érvényesnek, és semmiképp sem önmagára nézve. Ott egy Kaj nevű emberről volt szó,
általában az emberről, és ebben a vonatkozásban a tétel helyes
és igaz volt; de ő nem Kaj, és nem általában ember, hanem mindig egészen más volt, alapvetően különbözött mindenki mástól ... "
Ivan Iljics most már nem hessegetheti el a halál gondolatát, s ekkor kezdődik lelki és erkölcsi szenvedése. Múltját viszszaidézve, leszámolva a hazugságokkal, önámítással, rá kell
döbbennie, hogy rosszul élt. El kell szakadnia az úri világ hamis értékrendjétó1, és vállalnia kell a halál közösségét. Azt a közösséget, melynek vállalásához a részvétben, a sajnálatban rejtőző szereteten keresztül juthatunk el. Mint lvan Iljics, aki Geraszim segítségével épp ellenkező utat jár be, mint Pjotr lvanovics, hisz a látszólagos életbó1, a biológiai halálon át a megvilágosodás fényébe érkezik: [lvan Iljics] „látta, hogy senki sem sajnálja, mert senki sem akarja beleélni magát helyzetébe. Csak az
egy Geraszim értette meg helyzetét, csak ő sajnálta. [. . .] - Mind
meghalunk egyszer. Miért ne igyekeznék? - mondta, s ezzel azt
akarta kifejezni, hogy azért nem bánja a sok fáradságot, mert egy
haldoklóért fáradozik, s azt reméli, hogy annak idején majd lesz,
aki őérette is fáradozzék." Újra akkor találkozunk a sajnálat fogalmával, mikor lvan Iljics már „meglátta a fényt, és megvilágosodott előtte, hogy élete nem az volt, aminek lennie kellett volna,
de ezt még helyre lehet hozni. [.. .]És egyszerre megvilágosodott
előtte, hogy mi volt az, ami addig kínozta és érthetetlen volt, s
ami most egyszerre érthető volt, és kétfelől, tízfelől, mindenfelől
tódult tudatába. Sajnálja őket, úgy kell intézni, hogy nekik ne
fájjon." A megvilágosodás azt jelenti, hogy életében először másokra, családtagjaira gondol, azokat sajnálja, s ez hozza meg számára a boldogságot s a halál halálát: „ Vége a halálnak - mondta magának. -Nincs többé." (Szöllősy Klára fordítása) Ebben az
értelemben a halál felülmúlására az embernek az utolsó pillanatig van lehetősége.
Mit jelent az elbeszélés címe? Tolsztoj hányféle értelemben használja az élet-halál szembeállításat?
Értelmezzük a 2. fejezet nyitómondatát: ,,Juan Iljics élete egyszerű, mindennapi és iszonyú volt."
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Milyennek ismertük meg Ivan Iljics családját?
Elemezzük a színházba indulás jelenetét és a kis gimnazista látogatását apja betegágyánál!
Mi a szerepe a szalonnak és a betegszobának Iljics lvan és családja életében?

Anton Paulovics Csehov
(1860-1904)
Apja taganrogi szatócs volt, aki hitelezői
eló1 kénytelen volt Moszkvába szökni,
egyedül hagyván gimnazista fiát az Azovi-tengerparti kisvárosban. Csehov csak
az egyetemre ment Moszkvába, ott orvosnak tanult. Miközben Moszkva környéki
kórházakban dolgozott, Antosa Csehonte álnéven különböző szatirikus újságokban kezdte megjelentetni humoreszkjeit. A nyolcvanas évek végétó1 vált csak
függetlenné az őt meglehetősen kihasználó vicclapoktól, mikor barátságot kötött A. Szuvorinnal, aki meghívta konzervatív, kormányhű folyóiratának belső
munkatársává. Ezt a furcsa viszonyt az
teszi érthetővé, hogy Csehov különválasztotta a politikai küzdelmeket és a
társadalmi haladást, s ilyen értelemben egészen más típusú művész
volt, mint Dosztojevszkij vagy Tolsztoj. Szuvorinnal végül is szakított,
mert az a Dreyfus-ügyben (a híres francia kémkedési perben ártatlanul
ítélték el Alfred Dreyfus kapitányt) szélsőségesen reakciós álláspontot
ké pviselt. De még akkor is azt írta: ,,A nagy írók és művészek csak anynyira foglalkozzanak a politikával, hogy védekezni tudjanak ellene." Érdekes, hogy az apolitikus Csehov írta azt az útirajzot 1890-es látogatásáról Szahalinon, a fegyenc-szigeten, amelynek hatására a kormány
kénytelen volt legalább némileg elviselhetővé tenni a rabok életviszonyait. Fiatal korától tüdóbeteg volt, mint orvos, jól tudta, gyógyíthatatlan. A kilencvenes évektó1 betegsége egyre súlyosabb lett. Nem segített
a többszöri nyugat-európai gyógykezelés és az sem, hogy hónapokat töltött a Fekete-tenger mellett, Jaltában, ahol villát is vásárolt. 1901-ben
feleségül vette Olga Knippert, a Moszkvai Művész Színház művésznő
jét . H árom év múlva, 1904-ben sikerei csúcsán, ünnepelt íróként halt
meg egy német fürdővárosban .

A 6-os számú kórterem
(1892)
A világirodalom egyik legkietlenebb, legreménytelenebb műve.
Mint ilyen, nem jellemző Csehovra, akinek több ilyen kegyetlen írása
talán nincs is.
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A kisváros, melyben a cselekmény játszódik, s amely mindjárt az
bekezdésben egész Oroszország szimbólumává nő, mintha csupán
két intézménybó1 állna: kórházból és börtönbó1. Ahogy a kisregény utolsó előtti fejezetében az író ki is mondja: ,,A kórház kerítésétől nem meszsze, legfeljebb százölnyire, kőfallal övezett, magas, fehér ház állt. A börtön. Íme a valóság - gondolta Andrej Jefimics."
Ami értékes, az itt szükségszerűen elrohad. A valóság felőrli az
egészséges embereket. Se az életszerető, szenvedélyes Gromov tanár
nem menekülhet, sem a bölcs megnyugvást hirdető Ragin doktor. A bolondokházában mindkettővel végez Nyikita, az őr. Az ateista Csehovtól idegen volt a hívő Tolsztoj ama meggyőződése , amelyet például a Háború és békében Pierre Bezuhov szájába adott, hogy az ember belső, lelki szabadsága a legfontosabb, és hogy a szenvedésen keresztül tisztulunk meg. Raginnak, aki sokáig illúziók rabja, ezért mondhatja Gromov: ,,Az a tan, amely azt hirdeti, legyünk közönyösek a gazdagság, az
élet élvezetei iránt, vessük meg a szenvedést és a halált, teljességgel érthetetlen az emberiség túlnyomó többsége számára, mivel ez a többség sohasem ismert sem gazdagságot, sem élvezetet; a szenvedést megvetni pedig annyit jelentene számára, mint megvetni magát az életet, mert az
ember egész léte abban áll, hogy szenved éhségtől, hidegtől, sérelemtől,
veszteségtől, s végül a hamleti halálfélelemtől. Ezek a szenvedések alkotják az egész életet: ezt lehet gyűlölni, terhesnek, nehéznek találni, de megvetni nem lehet." Amikor aztán Ragin maga is rab lesz a 6-os kórteremben, akkor számára is elveszti a szenvedés fogalma filozófiai magasrendűségét, s a fizikai fájdalommal azonosul: ,,Andrej Jefimics feküdt, és
visszafojtotta lélegzetét; rémülten várta, hogy újból megütik. Mintha sarlót mártottak volna beléje, és néhányszor megforgatták volna mellében,
beleiben. Fájdalmában a párnába harapott, összeszorította fogát, és az
agyában kavargó káosz közepette hirtelen szörnyű, elviselhetetlen gondolat villant fel tűrhetetlen világossággal: ugyanígy szenvedtek éveken
át, nap nap után ezek az emberek, akik most fekete árnyakként feküdtek
a holdvilágban. Hogyan történhetett meg, hogy több mint húsz éven át
ő, Andrej Jefimics, nem tudott és nem akart tudni erről? Nem ismerte a
szenvedést, fogalma sem volt a fájdalomról, ennyiben tehát nem volt hibás - mondta magának, de lelkiismerete ugyanolyan kérlelhetetlenül és
durván válaszolt, mint Nyikita. "(Szöllősy Klára fordítása)
Csehov novelláiban Ragin figuráján keresztül nemcsak a tolsztojizmussal számolt le. Kritikája nem elsősorban eszmék kritikája, hanem jóval szélesebb. Arra világít rá, hogy az élet körülményeit kell megváltoztatni ahhoz, hogy bárminemű eszme egyáltalán érintkezést találhasson a valósággal. Nyikita számára nincs jelentősége Gromov és Ragin filozófiai vitájának, ő - mint az embertelen hatalmi gépezet öntudat nélküli végrehajtója - mindkettőjüket elpusztítja. Nyikitának nincsenek tulajdonságai, eldönthetetlen, hogy jó vagy rossz ember. A világ
tehát Csehov szerint kettéhasadt az eszmék világára, melyeknek semmi közük a nyers valósághoz, és az eszméket nélkülözni képes hatalomra. E kettéhasadtságot nem lehet pusztán az eszmék segítségével megszüntetni.
első

Keressük meg a kórház és a börtön azonosságát sugalló részeket!
Jellemezzük Ragint és Gromovot magatartásuk és nézeteik alapján!
Keressük ki Nyikita megnyilatkozásait!
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Drámái
Csehov drámaírói munkássága három szakaszra osztható. Az elsóbe a föként a nyolcvanas évek második felében írt különböző humoros jelenetek, egyfelvonásosak tartoznak. A másodikba három „férfi-dráma": aPlatonov, azluanov és a Ványa bácsi, míg a harmadikba három „nő-dráma": a Sirály, a Három nő
vér és a Cseresznyéskert.
A Sirály - pontosabban hatalmas bukása a bemutatón,
majd két évvel késóbbi, 1898-as elsöprő sikere a Moszkvai Művész Színházban, mely azután Csehov színdarabjainak otthona
lett - hívta fel a figyelmet arra, hogy új típusú dráma született.
Ennek lényege, hogy drámaiatlan dráma. Ami valójában
történik benne, az „vízalatti áramlásként" történik, alig észrevehetően. Ami látszik: a mindennapok apró-cseprő dolgai (enynyiben Csehov naturalistának is minősíthető), melyeket azonban a líra és az irónia szimbolikus fénybe emel (ennyiben Csehov szimbolista), s mindez valami halk beletörődést, reménytelenséget áraszt (ennyiben nem mentes Csehov a századvég dekadenciájától sem).

új típusú dráma

Sirály
(1896)
A Sirály cselekménye is szinte megfoghatatlan, több történik a szín mögött, a felvonások között, mint a színpadon. Arkagyina, a neves színésznő megérkezik bátyja vidéki birtokára a
szeretője, a sikeres író, Trigorin társaságában. Ott egy házi színielőadáson, melynek főszereplője a szomszéd földbirtokos lánya, Nyina, bemutatják Arkagyina fiának, Trepljovnak modernista darabját. Nyina, aki félig-meddig Trepljov menyasszonyának számít, a darab bukása után beleszeret Trigorinba, és utánamegy a fővárosba . Két év múlva tér vissza. Vidéki színésznő
ként fogja a kenyerét keresni, mert úgy érzi, rátalált tehetségére. Noha az íróval szakított, még mindig szereti. Ezt látván
Trepljov, aki viszont Nyinába szerelmes még mindig, a színfalak mögött agyonlövi magát.
Csehov itt is, akár majd minden művében, az értékek lassú pusztulását mutatja be. Ő maga ezt mondja: „Forte kezdtem
és pianissimóval végeztem, a színpadi művészet minden szabályával szemben." Ezen azt kell érteni, hogy az első felvonás rejtett hamleti szituációja (melyben Trepljov lenne Hamlet, Trigorin Claudius, Arkagyina a királyné és Nyina Ofélia, s amely szituációra utal a szöveg) ahelyett, hogy látványos drámai összeütközéshez vezetne, két évvel késóbb, már jóval fáradtabb, leromlottabb módon, diszkréten a színfalak mögött oldódik meg.
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jelentései

látszat és valóság

A tragikum Csehov műveiben soha nem rendkívüli, kivételes szörnyűség, hanem a hétköznapokban rejlő prózai esemén,ysor.
Nem is szól másról a darab, mint az emberi kapcsolatok kuszaságáról. Ennek legfeltűnóbb jele, hogy mindenki „másba" szerelmes: Arkagyina Trigorinba, Nyina Trepljovba, Trepljov a művé
szetbe, aztán ez a sor megfordul: Nyina Trigorinba és a művészet
be, Trepljov Nyinába, Mása, az intézó1ány Trepljovba, Medvegyenko, a parasztból lett tanító Másába, Mása anyja Dorn doktorba.
Csehov bizonytalan értékrendű világot mutat be. Szereplőit nem osztja jókra és rosszakra. Az jellemző rájuk, hogy tétovák önmaguk megítélésében, s ennek következtében elválnak
egymástól szavaik és tetteik. Öntudatlanul valami szép, költői
mázt hazudnak a valóságra. (Az értékrend bizonytalanságát
tükrözi a cím többértelműsége is. A „Sirály" jelenti Trepljov és
Nyina új művészetét, továbbá kettejük megsebzett tragikus szerelmét, de a kitömött sirály Trigorin rutinná vált, élettelen irodalmi munkásságát is szimbolizálja.)
A darab mindjárt költői ábránd és nyers valóság összeütközésével kezdődik: a tubákot szippantgató Mása a boldogságról szaval, míg a szerelmét ajánlgató Medvegyenko a megélhetés költségeit sorolgatja. De minden szereplő élete kettős, mást
mutat a látszat, mint ami a valóság: Arkagyina, aki művész,
annyira nem érdeklődik író fia iránt, hogy annak egyetlen sorát
nem olvasta. Trigorin szinte gyűlöli az írói mesterséget, kizárólag pecázni szeret. Mása kijelenti, hogy nem szereti Medvegyenkót, de azért férjhez megy hozzá. A faragatlan intéző, Samrajov,
az egykori föhadnagy, rosszul megtanult latin közmondásokkal
finomkodik. Dorn doktor elrontottnak tartj a egész életét. E környezetbó1 még leginkább Nyina emelkedik ki, aki az elhivatottság érzésével ellensúlyozza félelmét az élettó1:

Csehov a Moszkvai Művész Színház tagjaival. 1898. A Sirály próbája
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„Most már tudom, értem, Kosztya, hogy a mi dolgunkban - akár
színpadon játszunk, akár novellát írunk - nem a dicsőség a fő,
nem a ragyogás, nem az, amiről álmodoztam; fő az, hogy tűrni
tudjunk. Tudd hordani a keresztedet és higgy! Én hiszek, és nekem nem is fáj annyira. Amikor az elhivatottságomra gondolok,
nem is félek az élettől. "
Csehov véleménye szerint ez a tolsztoji életszemlélet nem
megoldás az ember boldogtalanságára. Ezt bizonyítja a „lázálmok és képek káoszában kóválygó" Trepljov öngyilkossága is.
Az emberek közötti kapcsolatok felbomlásának, valóság és
ábránd szétválásának az érzékeltetésére Csehov újszerű dialógusépítkezést talált ki. A csehovi dialógusok a monológhoz közelítenek. A szereplők vagy választ se várnak szavaikra, vagy „elbeszélnek" egymás mellett. Jól példázza ezt a második felvonás
elejéró1 egy rövid jelenet, ahol Szorin még olyan apró, jelentéktelen dolgot is letagad, mint hogy elszunyókált:

„(Szarin hallhatóan horkol.)
Dom: Jó éjszakát!
Arkagyina: Petrusa!
Szarin: He?
Arkagyina: Alszol?
Szarin: Dehogy."
Másik, jellemző részlet a 4. felvonásból, mikor Mása és Trigorin újra találkozik:

„Trigorin (meglátja Mását, örömmel): Marja lljinyicsna!
Mása: Megismert? (Kezet szorít vele.)
Trigorin: Férjhez ment?
Mása: Régen.
Trigorin: Boldog? (Dorn nal és Medvegyenkóval üdvözlik
egymást, aztán határozatlanul Trepljovhoz megy.)"
(Makai Imre fordítása)
Trigorin utolsó, fő kérdésére nem is vár és nem is kap választ, holott ez a csehovi hősök alapkérdése.
Mi történik a négy felvonás alatt és között!
Keressük ki a darab címére vonatkozó mondatokat!
Milyen művészpályákat ábrázol Csehov? „Igazinak" tartja-e valamelyiket is?
Van-e a darabban szócsöve az írónak? Válaszát indokolja!
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dialógusszerkesztés

Csehov Ványa bácsi című drámájának jelenete
a Vígszínházban. 1970

Ványa bácsi
(1897)
téma és megoldás

cselekménye

A négyfelvonásos színmű, mely a Manó című 1889-es darab átdolgozása, egy félresiklott leszámolás története. A záróhelyzet ugyanaz, mint a darab eleje. Csehov az élet változtathatatlan ostobaságát, kilátástalanságát sugallja.
Szerebrjakov nyugalmazott egyetemi tanár, művészettörténész fiatal, szép feleségével, a 27 éves Jelenával együtt megérkezik arra a birtokra, amely meghalt első felesége után az övé,
s melynek jövedelmébó1 élnek. A birtokot Szerebrjakov sógora,
a 4 7 éves Ványa bácsi és első házasságából származó lánya, Szanya vezeti, eddig óK. küldözgették a pénzt a fővárosba a profeszszornak. A látogatás során Ványa bácsi rádöbben, hogy hiába
pazarolta el életét Szerebrjakov szolgálatára, mert az hitvány
áltudós. Egy veszekedés során Ványa bácsi kétszer is rálő sógorára, de nem találja el. Másik csalódása Jelenával kapcsolatos,
akibe reménytelenül szerelmes, s akit rajtakap, amint az barátjával, Asztrov doktorral (akibe egyébként Szonya szerelmes reménytelenül) csókolódzik. Bánatában Ványa bácsi öngyilkossági céllal ellop egy morfiumampullát Asztrovtól, de az első erélyesebb szóra visszaadja. Szerebrjakovék elutaznak a városba,
Asztrov a birtokára, Szonya és Ványa bácsi pedig tovább dolgozik, s várja a sír megváltó nyugalmát.
Csehov a maga újszerű dramaturgiájához felhasznál bizonyos hagyományokat. A Sirályhoz a Hamlet szolgáltatta az el-

74

lenpontot, itt pedig egy kifordított, eltorzított moliere-i helyzettel van dolgunk: a fiatalok fellázadnak az öregektó1 való anyagi függés ellen. Csehov groteszk módon összekuszálja azt, ami
Moliere-nél szinte mechanikus nemzedéki ellentét: a „fiatalok"
közül Szonya született vénlány, Ványa bácsi pedig 47 éves cse-

kapcsolata
a vígjátéki
hagyománnyal

csemő.

Oroszországban minden pusztulásra ítéltetett. A patriarkális idill, amelynek képzete az orosz közgondolkodásban oly sokáig tartotta magát, valósággal az idill paródiájába fordul, s
Asztrov szavaiból felsejlik egy néma, félelmetes, mögöttes muzsik-világ is. A társadalmi érintkezés, az emberi együttlét formái csökevényesek, s az utakjárhatatlansága miatt néhány nyári hónapra korlátozódnak. Asztrov ősszel úgy búcsúzik, mintha
már soha többé nem találkozna a társasággal. Ebben az elzártságban, a pusztuló természettó1 és az analfabéta parasztságtól
körülvéve törvényszerű, hogy az évtizedeken át kialakult hamis
értékrendet nem lehet pár nap alatt helyrebillenteni. Minden
marad a régiben, Csehov a rá oly jellemző anti-katarzist hoz létre, voltaképp megalkotja a tragikum komédiáját.
Az író komédiáknak tekintette darabjait. Ezért félreértés
- amely makacsul tartja magát, s amellyel már Csehovnak is
meg kellett küzdenie, többek között olyan, egyébként kitűnő rendezővel, mint Sztanyiszlavszkij - e komédiákat unalmasan pepecselő naturalista életkép-sorozatként, szépelgő lírai melodrámaként vagy szimbolikus tragédiaként színre vinni.
A Ványa bácsiban is minden szereplő vígjátéki, pontosabban ironikusan ábrázolt, kifejezve, hogy a provinciális orosz világ annyira lefojtott, merev és üres, hogy abban mindenki csak
komikusan viselkedhet. Eközben azonban Ványa bácsi, Szonya
vagy Asztrov teljes joggal érzi tragikusnak a saját életét. A felismerésnek azokat a pillanatait, melyekben feltárul az illúzió és
a valóság közötti szakadék, nem gyökeres változás, legfeljebb
torz lázadás és gyors beletörődés követi. A darab legtudatosabb
szereplője Asztrov, ezért egyesek a doktort tartják Csehov szócsövének, s ennek alátámasztására a következő szavakat idézik:
,,Az ember legyen mindenben szép, arcban, ruhában, lélekben, gondolatban. [.. .] Én senkit sem szeretek és . . . már nem is
fogok megszeretni senkit. Énrám már nem hat más, csak a szépség. A szépséggel szemben nem vagyok közömbös."

(Háy Gyula fordítása)
Csehovnak azonban gondja van rá, hogy a magasztos pillanatot lerombolja: Asztrov e szép szavakat kénytelen nyomban
egy kupica vodkával leöblíteni, mint ahogy általában is minden
cselekedetének a végén a vodka áll.
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a dráma
társadalomképe

vígjátéki hősök
szubjektív
tragédiája

Asztrov és az író
viszonya

Soroljuk fel az egyes szereplők cselekedeteinek tragikus és komikus mozzanatait!
Ványa bácsi és Szanya alakja a tolsztoji „másokért szenvedni" elv
paródiájának is felfogható. Miért?
Az orosz vidék már nem a természetesség harmonikus világa. Milyen jelei vannak ennek a darabban?
Milyennek látjuk a „vidéki értelmiség'' helyzetét?
Csehov a munkát is ironikusan ábrázolja. Mit jelent a munka a
különböző szerepl6k számára?

Csehov Ványa bácsi című drámája a Moszkvai Művé s z Színházban.
Sztanyiszlavszkij rendezése, 1899

Francia és angolszász
széppróza a XIX. század
második felében
és a XX. század elején
Romantika és realizmus
küzdelme: Flaubert
(1821-1880)
Az orosz realizmus kibontakozásával egy idóben a francia és az angol-

szász regényírás is mélyreható változáson ment keresztül. A nyugateurópai írók más irányban keresték a műfaj megújításának lehetősé
gét, mint Tolsztoj vagy Dosztojevszkij. A francia Gustave Flaubert első
nyomtatásban megjelent regénye, a Bovaryné (1856-57) egészen más
módon remekmű, mint például a Háború és béke. Panorámaszerű látomást hiába keresnénk benne, cserébe viszont megcsodálhatjuk a regényirodalom egyik legfeszesebb szerkezetét. A„ Vidéki szokások" alcímet
viselő könyv története a Háború és béke cselekményéhez képest látszólag sovány. Charles Bovary, a fiatal orvos nála jóval idősebb, de gazdag
nőt vesz feleségül. Gyógyító körútjai során beleszeret egy gazda lányába. Hamarosan meghal a felesége, s ő megkéri a fiatal lány kezét. Emma
Rouault (e. ruól) abban a hiszemben lesz Charles Bovary felesége, hogy
az orvos mellett majd megvalósulhatnak romantikus álmai. Amikor
fölismeri, hogy férje színtelen nyárspolgár, szeretó'k után néz. Szenvedélyessége azonban elóbb-utóbb elriasztja a férfiakat. Mind elkeseredettebb próbálkozásokba fog. Adósságba keveredik, és megmérgezi magát. Halála után férje megtalálja szerelmes leveleit, de nem jut el a tudatáig, hogy felesége soha nem szerette, mivel lelkileg annyira fásult.
A történet azonban mégsem ebbó1 a vérszegény külső eseménysorból áll. Flaubert nagy jeleneteket helyez el mintegy csomópontként
a vonalszerűen előrehaladó szerkezetben. Egy közeli kastélyban bált
rendeznek, s Emma ott találkozik a nagyvilággal; lakóhelyén, a Yonville nevet viselő kisvárosban vásárt rendeznek, s Emma első szerető
jével, Rodolphe-fal, a vidéki úriemberrel az oldalán figyeli a látványosságokat; második szerelmével, Léonnal, a fiatal jegyzővel Rouen híres
székesegyházában találkozik; halálos ágyánál a lelkész és Homais
(e. ome) úr, a nyárspolgárságot megtestesítő gyógyszerész beszélget. Körülbelül így utalhatunk igen durva egyszerűsítéssel a fóbb jelenetekre.
Mindegyiket jórészt a hősnő szemszögébó1 látjuk, mint ahogyan a táj is
az ő lelkiállapotának a függvénye. A belső történés gazdagsága bőven
kárpótol a külső események szűkösségéért, s az író nem tesz lényegi különbséget Emma álmodozásai és ténylegesen átélt tapasztalatai között.
Azt mindazonáltal túlzás lenne állítani, hogy Bovarynét csak belülró1 látjuk. A regény Charles Bovary fiatalságának elbeszélésével kezdődik, s az ő özvegységével, illetve halálával zárul, tehát szükségképp
arról is tudomást szerzünk, miként vélekedik a férj Emmáról. Bovary
nevét Flaubert a „boeuf' (e. böf, „ökör") szóból származtatja, így éreztetvén olvasójával, hogy hősét egy világ választja el a romantikus esz-
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Bovaryné

feszes szerkezet
sovány külső
cselekmény

szerkezeti
csomópontok:
nagy jelenetek
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Érzelmek iskolája
a

fóbős

a kisszerűségbó1
nem tud kitörni
történeti háttér

ményektó1. A könyv látszólag a kisszerű környezet és a címszereplő vágyai között fönnálló feszültségró1 szól, ám a történetmon~ó nemcsak
Yonville kisvárosi értékrendjét, hanem a címszereplőt is iróniával
szemléli.
Ezt az iróniát a kettős nézőpont teszi lehetővé: ismerjük ugyan
Emma Bovary gondolatait, mégis némi távlatból szemléljük őt . Az író
úgyszólván észrevétlenül, finom átmenetekkel oldja meg a szereplői és
a történetmondói nézőpont váltakozásait. Ebben is rejlik művészetének
újszerűsége, de nemcsak ebben. Baudelaire, a nagy kortárs, joggal írta
a Bovaryné megjelenésekor, hogy „Gustave Flaubert egy csapásra elérte, amit mások egész életükben keresnek", mivel Flaubert valóban fordulatot hozott a műfaj fejlődésében. Előtte is akadtak regényírók, akik a
stílusnak is kivételes művészei voltak, de őtudatosította az olvasókkal,
hogy a regényírás éppúgy a nyelv művészete, mint a verses költészet.
Egész életében ennek a célnak elérésére törekedett. Példátlan céltudatossággal tervezte meg mindennapjait, sokat áldozván föl a művé
szi tevékenységért. Egy Közel-Keleten tett látogatást s egy szerelmi
kapcsolatot leszámítva szinte eseménytelen életet élt. Napjai javát
negyven évig annak a háznak ötablakos sarokszobájában és a Szajnára
néző erkélyén töltötte, amelyet apjától örökölt, a Rouen melletti Croissetben (e. kroaszé). Igaz, Dosztojevszkijhez hasonlóan ő is epilepsziában
szenvedett, de magányát elsősorban nem ez, hanem rendkívüli műgond
ja kívánta meg. Viszonylag kevés mű került ki a keze alól, de legtöbbjüket sokszor átírta. A regényírói tömegtermelés elburjánzása idején ő
olykor három napot is eltöltött egyetlen mondat megformálásával. Egy
ízben a tevéhez hasonlította magát, amelyet sem a mozgásában nem lehet föltar tóztatni, sem nyugalmából kimozdíta ni.
Hatalmas önfegyelmével belső küzdelmet leplezett. Föllépésekor
két irodalmi irányzat volt időszerű: a romantika és a realizmus. Ő a kettő egyeztetésére s egyúttal meghaladására törekedett. Mindkét irányzat világát mélyen átélte, s hol az egyik, hol a másik feló1 kereste az
egyeztetés módozatait.
A Bovarynéban végső soron a realista környezetrajzot vette kiindulópontnak, ám a leírást a romantikusokhoz hasonlóan a lelkiállapot
kifejezésének rendelte alá. Salambó (1862) című regényében Karthágó
elsüllyedt kultúrájának fölidézésekor a romantika historizmusát próbálta megfegyelmezni. Ez a vállalkozása nemjárt teljes sikerrel, amenynyiben a könyv túlzsúfoltságát nem egyensúlyozza szigorú fölépítés.
A Szent Antal megkísértése (187 4) Babits Mihályt Az ember tragédiájára emlékeztette. Joggal, mert e párbeszéd formájú szövegben a címszereplőt az emberiség nagy hitrendszereivel kísérti meg az ördög. Flaubert ugyanúgy bukott forradalmak utáni korszak írója, mint Madách,
és ő is a korszak két vezető eszmerendszerével folytatott belső küzdelmet: a romantika egyéniség-kultuszát, a teremtő akarat szabadságába
vetett hitét kétellyel szemlélte, de a pozitivizmusnak azt a tanítását
sem osztotta, mely szerint az ember körülményeinek kiszolgáltatottja,
pusztán természeti lény, azaz nem teremt értéket.
E két eszmerendszer közötti tétovázás okozza, hogy romantika és
realizmus a Három mesében (1877) is különválik. A realista művek közül az Érzelmek iskolája (1869) megformáltságában nem éri ugyan el a
Bovaryné tökéletességét, viszont sokkal nagyobb igényű vállalkozás.
Emma Bovaryhoz hasonlóan Frédéric Moreau-nak (e. frédérik moró)
sem sikerült kitörnie a kisszerűségbó1, mivel ő maga nemcsak áldozata, hanem része is környezetének. Az ő sorsa mögé azonban Flaubert
már szélesebb távlatú történeti hátteret rajzol: a történet 1840-ben kezdődik , s mintegy három évtizedet foglal magában. A föhős csupán egy
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azok közül, kik az 1848-as forradalom előtti évtizedben telve voltak
világmegváltó álmokkal, de a forradalom bukása, III. Napóleon császársága meghiúsította reményeiket. Az író maga is ehhez a nemzedékhez
tartozott, s kiábrándultsága teljes: az őt körülvevő világ szürkeségéért
magukat az embereket teszi felelőssé.
Flaubert nyelvi fegyelmét csak részletes szövegelemzéssel bizonyíthatnánk. Gyűlölte a közhelyeket, a nyárspolgárt is azért vetette
meg, mivel úgy látta, hogy a készárut, a tucatmunkát szereti. Egész életében dolgozott a közhelyek szótárán, amelyet legutolsó, Bouvard és Pécuchet (e. buvár és péküse) című regényébe akart beilleszteni. Ezt a mű
vét ugyan már teljesen nem tudta befejezni, de utolsó könyve még torzóként is lenyűgöző hatású. Itt bontakozik ki legjobban iróniája mind a
romantikus történelembölcselettel, mind a pozitivizmussal szemben.
Bouvard és Pécuchet ugyanúgy Goethe Faustjának leszármazottja,
mint Szent Antal. Ők is a dolgok végső értelmét keresik. Hol mezőgaz
dasággal, hol természettudománnyal foglalkoznak, hol a régészetet s az
emberiség történetét tanulmányozzák, majd az irodalomhoz, a politikához, a szerelemhez, a bölcselethez, a valláshoz, a neveléshez és a társadalom átalakításához fordulnak kielégülésért. Sehol nem érnek célt.
Szent Antal számára is kísértést jelentett az a tény, hogy az emberiség
különböző istenekhez fohászkodott, de végső látomásában Jézus jelent
meg, s ez bizonyosságot hozott számára. Bouvard és Pécuchet már nem
talál ilyen bizonyosságot. Számukra minden érték elveszíti érvényét a nevelésró1 például kiderül, hogy értelmetlen, mivel az embereket a
velük született adottságok határozzák meg. Ez a fölfogás ugyan összefüggésbe hozható az ember biológiai meghatározottságáról szóló pozitivista elképzeléssel, de a két ügyefogyott nyárspolgár teljes kiábrándulása a pozitivista tudományosság ellen is irányul: a könyv végül is azt
sugallja, hogy csakis azok keresnek ok- és tényszerű választ a nagy kérdésekre, akik kizárólag az ismeretek gépies halmozására képesek, mivel hiányzik beló1ük az egyén cselekvő, válogató-értékelő képessége.
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Naturalizmus: Zola
(1840-1902)
A Flaubert életművében jelenlevő kettősség önként kínálta a lehetőséget arra, hogy örökségét ellentétes irányban fejlesszék tovább az
ő tevékenységéhez kapcsolódó írók.
Honfitársa, az apai részró1 olasz származású Émile Zola (e. émil
zola) a ~örülmények hatalmát kizárólagos jellemformáló erővé léptette elő. Ujságíróként kezdte pályafutását, és nagy elődjével szemben
pusztán eszközt látott a stílusban. A Rougon-Macquart-család (e. rugon makar; 1871-93) című könyvsorozatában olyan átfogó igénnyel próbálta ábrázolni a második császárság korát, a meggazdagodott polgárok anyagiasságát, ahogyan Balzac összképet rajzolt az I. Napóleon bukása utáni évtizedekró1. Saját bevallása szerint öt hónapot töltött adatgyűjtéssel, s az év hátralevő részében a szerzett ismeretek földolgozását végezte el. Egy-egy kötetet szentelt a társadalom egy-egy szeletének, így a vidéki életnek, a párizsi piacnak, a nagyáruháznak, az egyházi köröknek, a vasútnak, a tőzsdének, az udvarnak. Élete utolsó éveiben egyre közvetlenebb részt vállalt a társadalmi küzdelemben. 1894ben, midőn a jobboldali, antiszemita körök hatására Alfred Dreyfus kapitányt kémkedés vádjával elítélték, Zola cikkben fordult a hatóságok
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ellen. Egyévi börtönbüntetésre ítélték, amely eló1 Angliába menekült,
s csak a kapitány fölmentésekor, 1899-ben térhetett vissza.
Politikai szenvedélye már nagy regénysorozatában is érezhető: a
Germinal (e. zserminál; 1885) például az északi bányavidék munkabeszüntetésével foglalkozik. Írói világképére az utópista szocialisták, sőt
Marx is hatott, de csak másodlagosan. Alapelveit azoktól a pozitivista
társadalomtudósoktól kölcsönözte, akik Darwin természettudományos
tételeit próbálták a társadalomra alkalmazni. Zola tudományos igénynyel közelített a művészethez, s A kísérleti regény (1880) című értekezésében álláspontjának elméleti kifejtésére is vállalkozott. A lélektant
az élettannal, a szépirodalmat a dokumentumszerű leírással azonosítot·
ta, ok és okozat között gépiesen szükségszerű összefüggést tételezett föl, s
a jellemet kizárólag az öröklésből és az életkörülményekből vezette le.
Az ipari táj s föként a munkásság sanyarú életkörülményeinek
leírásával nagy társadalmi föladatot végzett el, következetes biológiai
és környezettani beállítottságával önálló irányzatot hozott létre, a naturalizmusét. Ez az irányzat viszonylag gyors hatást fejtett ki ÉszakAmerikától Kelet-Európáig. A mi irodalmunkban Móricz Zsigmond nem
az egyetlen, csak a legjelentősebb tehetség volt, kinek indulását befolyásolta a naturalizmus.
Az értékelések az idővel együtt változnak. Ma, körülbelül egy évszázad távlatából úgy sejthetjük, hogy a naturalizmus vonzóereje múlékonynak bizonyult. Alapelveinek következetes alkalmazása úgyszólván kizárta a személyiség ábrázolását. Maga Zola akkor teremtett jelentős művészi értéket, ha eltávolodott merev elméleti alapállásától mint a Germinalnak azokban a fejezeteiben, amelyek a föllázadt tömeg
haragját fenyegető látomásként jelenítik meg.
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A szereplők nézőpontjából megírt
tudatregény: James
(1843-1916)
Henry James (e. henri dzsémsz) amerikai születésű, de már 1855-tó1 Európában töltötte ideje java részét, s kezdő íróként Flaubert baráti köréhez tartozott. Művészetének kialakulásában döntő sz~repe volt annak,
hogy többféle regényírói hagyományt ismert alaposan. Dickens könyveit egyenetlenségeikért, érzelgős részleteikért, a torzképszerűen egysíkú
jellemzés miatt s azért bírálta, mivel a hős számára szerencsét hozó végső fejezeteiket a népszerűségnek tett engedményként magyarázta. Nem
vonta ugyan ki magát a naturalizmus vonzereje alól - a női egyenjogúsításról, az anarchista mozgalomról s a színházi életró1 a nyolcvanas évek
második felében írt regényei tanúsítják ezt-, de Zola emberképét torzítóan egyszerűsítőnek vélte, műveibó1 hiányolta a tudat ábrázolását. Dosztojevszkijnek az emberi lélekró1 formált képe erősen foglalkoztatta, de a
nagy orosz író regényeibó1 némiképp hiányolta a szigorú fölépítést meg
a stílus választékosságát, amelyre Flaubert-né! látott példát. Teljesen
azonban még e francia író művészete sem elégítette ki. Ellentmondást
látott abban, hogy egy költői képzelettel megáldott regényíró legkevésbé
költői művét, a Bovarynét tudta legszebben megformálni.
Az előtte járt írók teljesítményének szigorú bírálata vezette el
Jamest a regény megújításához. Utazó életmódja már fiatalon olyan témakör kiválasztására sarkallta, mely a korábbi szépirodalomban jórészt ismeretlen volt. Egy hölgy arcképe (1881) című munkájában különböző országok szokásrendszerének összeütközését ábrázolta. Isabel
Archer (e. izábel ácsö), a szegény lány egy halálos beteg férfi jóvoltából
nagy örökséghez jut. Európai útja során többen is megkérik a kezét.
A hősnő Gilbert Osmondhoz (e. gilböt ozmönd) megy feleségül. Rosszabbul nem is választhatott volna, mivel férjéró1 kiderül, hogy velejéig romlott hozományvadász.
James regényében ugyanúgy egyetlenjellemkép áll a középpontban, mint a Bovaryné esetében. A különbség mégis feltűnő: Emma környezete miatt bukik el, de ő sem áll körülményei fölött. Isabel ezzel
szemben értelmileg s érzelmileg is értékesebb, mint a legtöbb ember,
akivel ismeretségbe kerül. A lehetőség is adva van számára, hogy elképzelései, vágyai szerint éljen. Kudarcáért ő maga felelős. Nem követ
el öngyilkosságot; a regény azzal ér véget, hogy Isabel Archer visszavonul, pénzét férjének hagyva. Új házasságot nem köt, mivel úgy érzi, tettének súlyát nem rázhatja le magáról, vezekelnie kell.
Már ez a regény mutatta, hogy James a belső történés további gazdagításával képzelte el a műfaj továbbfejlesztését. A késóbbiekben egyre következetesebben törekedett arra, hogy az eseményeket ne a mindentudó történetmondó leíró-elbeszélő, panorámaszerű nézőpontjából
láttassa, hanem azt a benyomást keltse, hogy az olvasó közvetlenül az
alakok szemszögébó1 figyeli a történést. Maisie tudja (e. mézi; 1897)
című könyvében elvált szüló'k gyereke a címszereplő, aki szüleit rendkívül kicsinyes önzésük miatt nevetséges színben látja, s egyedül mostoháinál találhat megértésre. A történet egyszerre megindító és mulatságos. Mindent az éles eszű kislány szemével látunk, akit kiszolgáltatott helyzete önállóságra nevel.
Ugyancsak a szereplő egyéni nézőpontja érvényesül A csavar fordul egyet (1898) című szellemhistóriában, mely szóbeli elbeszélést utánoz. Névtelen résztvevő emlékezik vissza arra a karácsonyra, mikor egy
Dougles (e. kb. dáglösz) nevű úr fölolvasta lánytestvére egykori - húsz
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éve halott - nevelőnőjének azt a kéziratát, melyben az immáron öregedő nő fiatalkorából mesél el egy történetet a gondviselésére bízott gyerekeket megrontó gonosz hatalmakról, Jessel (e. dzseszl) ·kisasszonynak és Quint (e. kvint) úrnak a szelleméró1. Az író a négyszeres áttétellel hangsúlyozza, hogy a tények mindig csakis értelmezett formában léteznek. Jamesnek ez a kiinduló föltevése szöges ellentétben áll a pozitivizmussal, mely a tények közvetlen hozzáférhetőségét hirdeti, tehát
kiiktathatónak tartja a magyarázó előföltevéseinek befolyását.
A nevelőnő szeretné megismerni a múltat és megérteni a jelent,
de nem támaszkodhat biztos értesülésekre. James a naturalistákkal
szemben úgy véli, hogy okok és okozatok állandóan keresztezik egymást.
A főszereplőnek választania kell több lehetséges magyarázat között.
Kénytelen a szerteágazó tények egy részét figyelmen kívül hagyni. Valóban léteztek-e a gyerekeket megrontó hatalmak, vagy csak a fősze
replő képzelete szülte ó1rnt? Az első esetben a nevelőnő tiszteletre méltó, de sikertelen küzdelmet folytat, ellenkező esetben a történet olyan
hősnőró1 szól, aki rögeszméivel halálba kerget egy gondjaira bízott kisfiút. A szöveg szándékosan úgy van megírva, hogy e kérdésre nincs
egyértelmű válasz, hiszen a nevelőnő kéziratából csak az általa megfogalmazott feleletet ismerjük meg.
A belső nézőpont használata hozzásegítette A csavar fordul egyet
szerzőjét, hogy változást hozzon az idő ábrázolásában. A hősnőnek felfokozott lelkiállapotában látomásai vannak, s maga is érzi, hogy ezek
időtartamát nem képes megállapítani. Az író az órával mért idővel
szemben az átélt időtartam kifejezésére törekszik, arra emlékeztet bennünket, hogy lelkiállapotunktól függően ugyanannyi időt többnek vagy
kevesebbnek érezhetünk.
Kései műveiben James minden eseményt kizárólag a szereplők nézőpontjából minősített, a szerzői tudatot kiiktatta a regénybó1, s az olvasót már-már társalkotóvá léptette elő. Ezzel az újításával lényegében
maga mögött hagyta a XIX. századot, s megvetette a műfaj XX. századi alapját. Az aranytál (1904) című utolsó befejezett regényét például
úgy írta meg, hogy a könyv egyik felében a férj, a másikban a feleség
szemszögébó1 ábrázolta ugyanazt a megromlott házasságot. A kétféle
értelmezés kizárja egymást, így az olvasóra vár annak eldöntése: ki felelős a történtekért.
Pályafutása utolsó két évtizedében James metaforáknak igen bonyolult rendszerével és útvesztőszerű mondatfölépítéssel fejezte ki hő
seinek tudatát. Stíluseszménye nagy hatást gyakorolt a következő nemzedékjelentős francia prózaírójára, Marcel Proustra (e. márszel pruszt).

Az emlékező önéletrajzi regény
továbbfejlesztője:

Proust

(1871-1922)

metaforikus
szerkezet

Proust fő műve, Az eltűnt idő nyomában (1913-28) hatalmas terjedelmű vállalkozás. (Hét része közül csak négy jelent meg magyarul.) A
több ezer oldalnyi szövegben ismétlődő metaforák játsszák a formaszervező elv szerepét. Az első, „Swann" (e. szván) nevét viselő rész elején a
Marcel (e. márszel) nevű történetmondó anyjánál tett látogatásáról számol be. Teázás közben egy madelaine (e. mádlen) nevű süteménybó1 fogyaszt, melynek íze eszébe juttatja, hogy gyerekkorában evett utoljára
ebbó1 a süteménybó1. Megindul benne az emlékezés folyamata. A madelaine az eltűnt idő metaforájává lesz, idóben s térben távoli dolgokat
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kapcsol össze. Sőt az író nemcsak szóképként használja ki e nevet, hanem hangalakjával is különböző jelentetteket társít egymással: a párizsi Madelaine-templomra is utal. A szavak eredetében keresi rejtett jelentésüket. A metafora és a szójáték együtt szolgál arra, hogy segítségükkel az író az önkéntelen emlékezés működését ábrázolja. Jameshez
hasonlóan Proust is érdeklődött a lélektan iránt. Fiatal korában hallgatta Henri Bergson előadásait, aki sokat foglalkozott a nem szándékos emlékezés társításaival.
Proust fő műve egyszerre mutat előre és hátra az irodalom történetében. Írásmódjának költőisége - a szóképeknek és hangtani ismétlődéseknek juttatott döntő szerep - késóbbi írók gyakorlatát vetíti elő
re. Az eltűnt idő azonban társadalmi körképként is élvezhető. A főne
messég hanyatlását és a polgárság fölemelkedését beszéli el, s ebben a
tekintetben Balzac és Zola nagy vállalkozásának rokona, az 1877-tó1 az
1920-as évek elejéig terjedő időszak Franciaországának története.
Hangnemét az elégia mellett az irónia határozza meg: a szereplők mind
külön nyelvet beszélnek, az érintkezés igen fogyatékos közöttük. Többségük álarcot visel: a nagy társasági összejöveteleken olyan szerepet alakít, melynek semmi köze a belső énhez. Legföljebb aszerint lehet őket
rangsorolni, mennyire választékosan fejezik ki magukat. Ebbó1 a szempontból újból Bergson és James hatására hívhatjuk föl a figyelmet: a
francia bölcselő állította szembe a társas és a magánéletben érvényesülő emberi személyiséget, s az angolszász regényíró értékelte aszerint
az embereket, mennyire képesek árnyalt fogalmazásra, a valóság szövevényességének megértésére.
Az eltűnt idő eseményei jórészt négy városban játszódnak. Kettő
közülük valódi: Párizs és Velence, kettő elképzelt: a gyerekkor idillje
Combray-hoz (e. kombre), a fővárostól nem messze fekvő kisvároshoz
fűződik, a társadalom kétes erkölcseinek világát viszont Balbecben
(e. bálbek), az északi tengerpart divatos üdülónelyén ismeri meg az elbeszélő. Combray-ban Marcel két társaság mindennapos vendége: a
Guermantes (e. germant) család főúri és Swann polgári háza látja őt
gyakran. A történet elején a két osztályt áthághatatlan fal választja el
egymástól, az eseménysor végén ellenben Robert de Saint-Loup
(e. rober de szenlu), a Guermantes család tagja Swann lányát, Gilberte-et (e. zsilbert) veszi nőül, s ez a házasság jelképezi mágnások és polgárok egyezségét.
A társadalmi komédián kívül még két fő síkja van a cselekménynek. A szerelem világában mindig egyetlen szabály érvényesül: a vonzalom addig tart, amíg a szeretett nő elérhetetlennek látszik. Swann
rajong Odette de Crécyért (e. odet dö krészi), de minden érzelem kialszik benne, amint feleségül vette a nőt. Ezzel a példával jól lehet szemléltetni, hogy Proust csak egyes elemeket vett át Bergson eszmerendszerébó1. A filozófus folytonos áramlásként értelmezte az időt, s a személyiség alakulásában sem tételezett föl minőségi ugrást. Proust ezzel
szemben hosszú ideig változatlannak mutatja jellemeit, majd hirtelen
és lényegi változást tulajdonít nekik. A XIX. századi regényírók általában nem kételkedtek az emberi énnek önmagával való azonosságában, Proust hőseinek tudata gyakran kettéhasadt. Regényének elején
Odette félvilági hölgy, késóbb mint Swann-né szürke feleség. Charlus
(e. sárlüsz) báró, a Guermantes család tagja sokáig titokzatos, kifinomult úriember, míg egy szép napon ki nem derül, hogy valójában Jupiennek (e. zsüpien), a mellénykészítőnek a barátja, a férfiak közötti nemi
kapcsolat rabja. Kettéhasadt személyisége a mű egész világát jelképezi: a társasági életben azt a látszatot kell fönntartania, hogy nők iránt
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érdeklődik, társas és magánélete között tehát semmiféle kapcsolat nem
létezik.
A folytonosság hiánya a jellemzésben szorosan összefügg Proust
alkotó módszerével. Szerzője nem vonalszerűen előrehaladva írta Az eltűnt időt, hanem előre elkészítette a teljes mű vázlatát és a fontosabb
részleteket, s utólag egyre több mellékcselekményt, betétet iktatott a
szövegbe. Ezt a „kitöltó'" munkát haláláig végezte, regényét ezért szigorú értelemben nem tekinthetjük befejezettnek. Valószínűleg ezzel is magyarázható, hogy nemcsak a jellemek, a történés is szakadozott: egyes
részek eseményeit olykor több mint egy évtized választja el egymástól.
A társadalom szétesik, a szerelem érvényét veszti, értékgazdagodásról csak a történés harmadik szintjén beszélhetünk. Proust világában egyedül a művészek személyisége sebezhetetlen. Az összes emberi
kapcsolatot elszínteleníti a megszokás, minden áldozatul esik az idő
romboló tevékenységének. Jelképes értelmű, hogy a regény kései részében a világháború kitörése teljesen elsöpri a régi társas életet, még
Combray templomát is találat éri. Egyedül Bergotte-nak (e. bergot), a
regényírónak, Elstirnek (e. elsztir), a festőnek és Vinteuil-nek (e. ventöj), a zeneszerzőnek sikerül maradandót alkotniuk. A regény hetedik
része, ,,A megállt idő" annak az elbeszélésével ér véget, hogy Marcel, az
elbeszélő az általa ismert három élettó1 visszavonult művész példáját
követi. Fölismervén, hogy a világban csakis a művészet képvisel állandóságot, tollat fog, és hozzálát annak a világnak a fölidézéséhez, amely
már csak az ő emlékeiben maradt fönn.
Az eltűnt idő nyomában végső soron egy műalkotás keletkezésének történetét beszéli el. Főként három tényező okozza, hogy Proustot
a XX. századi regény kialakítói közé soroljuk: a művészet öntükröző jellegének kiemelése, az önkéntelen emlékezés válogató és alkotó szerepének bemutatása és az a tény, hogy a szöveg összetartó erejét nem a
jellemek vagy akár a történés folytonossága, hanem metaforák és szójátékok láncolata biztosítja.

A XIX. század
világirodalmából:
a líra fejlődése

Művészeti

áramlatok
a század második felében

Az egységes művészi köznyelv felbomlásának, művész és közön-

sége elidegenedésének a romantikában már megfigyelt folyamata a század derekától a legtöbb művészeti ágban fokozódott.
A társadalmi átrétegeződés megnövelte a kulturális igényeket, de nem járt ezzel együtt a fogékonyság olyan fokú fejlő
dése, mint amilyent a modern művészet befogadása megkövet elt. Ez a művészet bonyolult, s nem csupán a szerzők szándékából az: a világnézeti, művészi egység, értékrend felbomlásán kívül vissza vezethető ez a polgári élet s a belőle adódó műv'észi problematika bonyolult voltára. A társadalmi és az egyéni lét, a mű
vészi szerep válsága mellett a művészi kifejezés lehetőségei, a
művészet mibenléte stb. foglalkoztatják az alkotókat, s a válaszokat egyénenként vagy szűkebb csoportban próbálják kidolgozni s egyedi formában kifejezni. Az új művészet egyedi eredményeihez egyre nehezebb kulcsot találni, a közönség pedig nem
veszi a fáradságot, hogy kövesse a művészt felfedező útján. Napjainkig tart e folyamat, melynek során egyre növekszik az idő
beli rés a mindenkori legújabb művészet keletkezése és befogadása között.
A század közepén kialakul tehát a társadalommal ellenségesen szemben álló művész típusa. Ez a szembenállás lehet kihívó vagy rezignált belső emigráció, mindenképpen meghatározó a művészek döntő többsége számára. Két típus gyakori, s ezek
kevésbé ellentétesek, mint gondolnánk: az elegáns világfi, az ún.
dandy (e. dendi) és a bohém.

művészet

és közönség
viszonya

szembefordulás
a társadalommal

Egységes korstílus helyett: stílusirányok
A romantikát követően nem alakult ki egységes korstílus,
amely minden művészeti ág formaalkotásában megnyilvánulna. Egy mást követő és egyidejű stílusirányok sora bontakozott ki.
A hasonló elveket valló, rokon törekvésű csoportok elnevezése
meglehetősen véletlenszerű, részben maguk a művészek, részben a kritika adott nevet - néha gúnynevet - egy-egy mozgalomnak, s az elnevezések késóbb általánosultak irányzatot jelölő stílusfogalmakká. Ezzel együtt járt a fogalmak bizonyos tisztázatlansága, jelentéstartalmuk egymást átfedő pontatlansága.
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egymást követő
és egyidejű
irányzatok

a meghatározás
és a "besorolás"
nehézségei

(Rokon törekvéseket más-más névveljelöltek a különböző országokban, illetve egymástól sokban különböző alkotókat soroltak
azonos kategóriába.) A realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szecesszió, szimbolizmus jelentése ma sem teljesen egyértelmű (ugyanazokat a reprodukciókat tartalmazzák pl. a szecessziót vagy a szimbolizmust bemutató művészeti albumok).
E stílusirányok érvényességi köre különböző: vannak irányzatok, amelyek több, mások csak egy-két művészeti ágban jelentkeztek. A művészek pályájuk során különböző törekvésekhez is
csatlakoztak, a „besorolást" ez is nehezíti, sokszor egy-egy mű
ben is többféle stílus elemei kapcsolódnak. Nem szabad tehát
egymással kibékíthetetlen harcot folytató irányzatoknak felfognunk a korszak e stiláris sokféleségét. A századvégen különösen sok új irány él egymás mellett, s az új iránt fogékony
közönség egyszerre lelkesedett pl. a naturalista regényért, az
impresszionista festészetért, a wagneri zenedrámáért és a szimbolista költészetért.
A korszak művészeti irányzatainak hátterében álló világnézeti-filozófiai eszmerendszerek közül a realizmus, a naturalizmus és az impresszionizmus lényegében a pozitivista világmagyarázatot fogadta el, míg a szimbolizmus és a vele rokon szecesszió inkább az ún. életfilozófiák vonzáskörébe tartozott.

Historizmus, akadémizmus
A korábbi történelmi periódusokban a képzőművészetek és az építészet stílusváltása rendszerint együtt járt. A XIX. század második felében másképp alakult a művészeti ágak fejlődése: csak aránylag későn kísérleteznek új építészeti stílus kialakításával. A polgárság a ko-

Bécs látképe a XIX. század végén.

Petrovics rajza a "Ringstrasse" környékét, a „Heldenplatz"-ot, a „Rathaus
platz"-ot mutatja
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rábbi építészeti stílusok felújításával alakítja ki az európai nagyvárosok
nagyjából ma is jellemző arculatát. A gótika, a reneszánsz, a barokk s
végül a román stílus elemeit felhasználó építészeti historizmus mellett
a különböző stíluselemeket keverő ún. eklektika határozta meg a városépítési programokat, s hozott létre egész építészeti együtteseket pl.
a párizsi és a mintájára épülő bécsi, budapesti körutak, sugárutak. Az
Erzsébet körút 67. számú épület, a Központi Házasságkötő terem pl.
neoreneszánsz épület: a firenzei Strozzi-palota kicsinyített másolata. A
budapesti Országház a gótika és a barokk elemeinek felhasználásával
épült.
A nagypolgárság hivatalos festészete, az ún. akadémizmus kiállításaiban, intézményeiben elkülönült a kor értékes festői törekvéseitó1. Reprezentatív - gyakran történelmi - jelenetek üres és pompázatos ábrázolását, közéleti vagy más hírességek ünnepélyesre merevített
arcképeit festették. A konzervatív ízlést támogatták az állami megrendelések is.
Az iparművészetben, a polgári lakberendezésben is jelen vannak
a neo-stílusok, a historizmus a tárgyalakításban is érvényesül.

korábbi építészeti
stílusok felújítása
(neo-stílusok)

akadémizmus
a festészetben

Az impresszionizmus
Az impresszionizmus elsősorban festészeti irányzat. 1863ban azok az új stílusú francia festők, akiknek műveit a hivatalos, akadémikus ízlés képviselői nem vették fel a festészet azévi
seregszemléjére, a Salonba, külön kiállítást rendeztek, a Visszautasítottak Szalonja néven. Vezéralakjuk Édouard Manet (e.
mané; 1832-1883) volt. A legfontosabbak rajta kívül: Claude Monet (e. moné; 1840-1926; a mozgalom a nevét az őNapkelte impressziója című képéró1 kapta), Pierre Auguste Renoir (e. rönoár;
1841-1919), Edgar Degas (e. dögá; 1834-1917), Camille Pissarro (1831-1903).
Az impresszionizmus forradalmi újítása voltaképpen egy
régi elv beteljesítése. Az európai festészetben a reneszánsz óta
uralkodó természethű ábrázolás elvét viszik végső konklúziójához. Előzménye a szakítás a műtermi megvilágítással. Képeiket
a szabadban festve (plain air; e. plen er) megpróbálják a levegő
szabad vibrálását, a megvilágítás természetességét, a színek
egymásra hatását, a pillanatnyi és a következő pillanatban már
átalakuló benyomást érzékeltetni vásznaikon (impresszió =benyomás). A levegőnek ez az egyeduralma fel is oldja a zárt kontúrokat, érvényteleníti a helyi színeket, a természetesség jegyében háttérbe szorul a képszerkesztés, a teret a színek világításbeli fokozatai érzékeltetik. Minden motívum az atmoszféra részeként, pillanatnyi látványként jelenik meg, s ezzel a természethű festészet eljutott végső pontjáig, ugyanakkor eló1egezi
már a fordulatot új ideálok felé.
Az ún. posztimpresszionista festó'k a mozgalom tanulságaira építve új problémák megoldására törekednek: Paul Cézanne
(e. szézánn; 1839-1906) képeinek szigorú és konstruált térszer-
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az irányzat
kialakulása,

első

képviselői

előzmény:

plainair

a pillanatnyi .
látvány
kifejezésének
eljárásai

új irányok felé

August Renoir: Bál Moulin de la Galette-ben. 1876
előszeretettel festették a nagyvárosi ember számára
kínálkozó szerény, pillanatnyi idill színhelyeit, a sörkerteket, kirándulóhelyeket. A választott téma jelentéktelensége folytán a néző zavartalanul
összpontosíthat a látvány érzéki visszaadásának minőségére, és ennek a program szerint szenvtelen, valójában áhítatos-látványfestészetnek a hangulati értékeire.

Az impresszionisták

az irodalmi
impresszionizmus
sajátosságai

zenei újítások

kezetével, Vincent Van Gogh (1853-1890) indulati-érzelmi tartalmú látomásos festészetével és Paul Gauguin (e. gogen;
1848-1903) a szimbolizmus irányába mutató egzotikus tematikájú képeivel.
Szokás beszélni irodalmi impresszionizmusról is. Pillanatnyi benyomásokat rögzítő lírai hangulatképek, atmoszférateremtő, erős hangulati hatásra törekvő leírások sorolhatók körébe. Elsősorban nyelvi jellemzőiró1 (névszókat, föként színes jelzős
szerkezeteket alkalmazó, „nominális" stílus) ismerhető fel. Az
impresszionista stílusjegyek azonban rendszerint más, lényeges, irányzatjelző vonásokkal társulnak, s így a művek többnyire joggal sorolhatók a szecesszió, a szimbolizmus - esetleg más
irányzat körébe.
Csak metaforikusan alkalmazható az impresszionizmus kifejezés
a zenére. Két francia zeneszerző, Claude Debussy (e. döbüszi;
1862-1918) és Maurice Ravel (1875-1937) bizonyos műveit szokták ide
sorolni, amelyek címmel is jelzett konkrét képi tartalmat fejeznek ki,
azaz programzenei alkotások. Debussy azonban a kortárs szimbolista
líra ihletében alkotta ezeket a műveket. Zenetörténeti jelentősége pedig újszerű szerkesztésmódjában, a ritmus, a frázis, a dinamika, a hangsúly és a hangszín önálló, szinte a dallammal és harmóniával egyenértékű fontosságában van.
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Auguste Rodin (e. ogüszt roden): Isten keze. 1895
Rodin történeti helye a szobrászatban hasonló, mint az impresszionistáké
a festészetben. Festői hatásokat ér el azzal is, hogy szobrainak egyes felületeit elnagyolva hagyja. Az Isten keze ugyanakkor a szimbolizmus hatásosságával „fordítja le" a márvány nyelvére a szólást: „Mindannyian Isten
kezében vagyunk."
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Édourd Manet: (e. eduár máné): A Folies-Bergere bárja. 1881

Az éjszakai mulató nyüzsgését tükörbó1, mintegy káprázatként mutatja be
a művész. Nem egyéb káprázatnál az a szánalmasan szerény emberi kapcsolat sem, amelyet a tükörben látható férfival való flört ígér a pezsgős
üvegekkel megrakott bárpult mögé zárt felszolgálólánynak. A magányos nő
arcára kiülő egykedvűség elégikussá tompítja a látvány egészébó1 áradó izgatott, u.üongó hangulatot. A kép a századvég megváltatlan nagyvárosi emberének éppen az ábrázolás szenvtelen eleganciájától hiteles, megrendítő
képe.

A szimbolizmus

nem egyszerűen
a jelképhasználat
jellemzi

a

a szimbólum
mű központi
szervező elve

lényegmegragadás

A szépség vallásaként a tapasztalat mögötti valóságot kívánja kifejezni a szimbolizmus. Először a költészetben jelentkezett, majd érvényességi köre tágult, a festészetben s más művé
szeti ágakban (pl. színház, tánc) is tért hódított. Bár nagyon fontos a jelkép a szimbolista alkotásban, mégsem szabad a jelképhasználatot az irányzattal azonosítanunk. Szimbólumot más korok is alkalmaztak (Goethe az allegóriával szemben magasabb
művészi értékét is hangsúlyozta), a romantikában különösen
fontos szerepe volt. Viszont a múlt század második felében keletkezett és századunk első évtizedeire átnyúló korstílusban a
szimbólum mellett az allegória is fontos kifejező eszköz.
A szimbolizmusban a jelkép funkciója és alkalmazásának
módja változott: a mű központi szervező elve lett, amely köznapi
nyelvre nem fordítható gazdag jelentéstartalmat sugalmaz. A
szimbolista poétika értelmében a műalkotás feladata, hogy meg-
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éreztesse, megsejtesse a jelenségek mögött a kimondhatatlant,
a logikus-racionális közlés számára hozzáférhetetlen lényeget.
Mint Baudelaire Kapcsolatok című versében olvashatjuk, a
szimbolista művész számára ,jelképek erdején át visz az ember
útja", a természetben rejtelmes analógiák, megfelelések működ
nek. A művészetnek ezeket kell megragadnia, sejtetéssel, utalással, a szimbólum sugallatával érzékeltetnie. Az egyetemes
megfelelések megragadásában az érzékszervi észleletek egymásba fonódnak, ezért jut nagy szerep a szimbolista lírában a
szinesztézia nevű szóképnek, amely éppen a különböző érzéki
képzetek összekapcsolásával keletkezik (,,zöld víz lágy íze folyt").

Kapcsofatok

a szinesztézia
jelentősége

A szecesszió
A múlt század utolsó harmadában Európa legtöbb országában,
Amerikában is építészek, képző- és iparművészek kezdtek szembefordulni a historizálás egyeduralmával, a városok szürke egyhangúságával, s korszerű, új életkereteket kívántak teremteni a modern ember
számára. Ez a szociális szándék természetesen nem valósulhatott meg,
a nagy tömegek nem részesültek az új építészet, bútor-, textil- és tárgytervezés alkotásaiban. De létrejött egy igen sokféle egyéni változatot
mutató, mégis az építészettó1 a könyvművészetig, a plakátig és a textiltervezésig bizonyos rokon stílusjegyekkel jellemezhető irányzat. Ennek a nálunk használatos neve: szecesszió - szó szerint elszakadást, kivonulást jelent (eredetileg egy bécsi művészcsoport neve). Más nyelveken igen sok elnevezése van a mozgalomnak (pl. Art nouueau, francia:
'új művészet'; Jugendstil, német: a 'fiatalság stílusa'). Gyökerei igen különböző előzményekre nyúlnak vissza. Az angol Preraffaelita Testvériség tagjai a Raffaello előtti kora reneszánsz formavilágához és Blake
hagyományához fordulva alakították ki mondanivalóik formanyelvét.
Másrészt a képzőművészet és a kézművesség eredendő összetartozását,
közösségi jellegét a gyakorlatban felújítva, sokoldalú alakító tevékenységgel kísérelték meg az épülettó1 a mindennapi használati tárgyakig
egységes elvek szerint létrehozni a szépség és hasznosság egységét (pl.
az angol William Morris).
A szecesszió igen eredeti tehetsége a katalán Antoni Gaudí
(1852-1926). Barcelonai Szent Család székesegyháza a vallásos szimbolikát gazdag fantáziával, burjánzó díszítettséggel fejezi ki, a szélsősége
sen egyéni alkotás mégis emlékeztet régi helyi hagyományokra, melyben
a gótika az arab építészet formanyelvével ötvöződött. Nemzeti építészet
megteremtése volt a célja a magyar Lechner Ödönnek (1845-1914), törekvéseit az egykori Postatakarékpénztár épülete szemlélteti.
Az ornamentika megnövekedett szerepe, lendület, erős stilizáció
(föként a növényvilág absztrakciója), aszimmetria jellemzi a szecesszió
díszítőművészetét. A táblaképfestészetre a síkkompozíció - a térillúzió
elvetése-, a színek ábrázoló szerepe helyett kifejező funkciójuk értékelése is jellemző. A szoros értelemben vett festői alkotások csaknem mindig szimbolikus jelentést hordoznak, szellemi rokonságban állnak a
szimbolista költészettel. Expresszív mozgalmasság (pl. az osztrák Georg Schiele [e. síle; 1840-1918), a norvég Edvard Munch [e. munk;
1863-1944)) és ikonszerű stilizált merevség (az osztrák Gustav Klimt,
1862-1918) egyaránt jellemezhetik.
sőt
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cél: modem
környezet a
modem ember
számára

preraffaeliták

Gaudí

az ornamens
kultusza
síkábrázolás
kapcsolat
a szimbolizmussal

Lechner Ödön: Az egykori Postatakarékpénztár épülete. 1899-1901
Lechner a magyar szecesszió legnagyobb építésze. A Postatakarék épületének tömege nem mondható mozgalmasnak, a homlokzatból is csak néhány
falpillér emelkedik ki, de a változatos téglafelület síkdíszítése, az ablakok
íves formái és fó1eg a párkányzat és a tető színpompás kerámiadíszei elevenné teszik a zárt épülettömböt.
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Antoni Gaudí: La Sagrada Familia. 1881-tó1 (Barcelona)
A katalán építészet úgy fogta fel Szent Család templomát, mint valami növekvőfélben lévő, burjánzó, szerves éló1ényt. Elképzelése alapján a szecesszió egyik legkülönösebb alkotása született. (Építése a mai napig sem
fejeződött be.)
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Gustav Klimt: Danaé. 1907
A bécsi szecesszió nagy festője igen fontosnak tartja a dekorativitást: a f~lület
különös vonalritmusú felosztását és színekkel való kitöltését. Az alak elhelyezkedése annyira keresett, mintha elsősorban a képkeretbe akarna beilleszkedni. Klimt görög mitológiai témát dolgoz fel, a toronyba zárt királylányt aranyeső képében meglátogató Zeusz történetét. Az aranyzuhatag az
isteni szerető jelenlétére utal, Danaé mégis bensőségesen egyedül van. A mű
a századforduló személytelen érzékiségkultuszának legmagasabb szintű
képzőművészeti megfogalmazása.

a szecesszió
az irodalomban

A szecesszió hatása az irodalomban is érezhető; elsősorban
a dekoratív, túldíszített stílus, hangulati túlfűtöttség mutatja
hatását az egyébként más irányzatokhoz kapcsolódó művekben.
Tematikai szempontból fontos szerepet játszik a férfi és nő viszonya; az erotika egyébként is áthatja a szecesszió művészetét,
s nem ennyire általános, de eléggé jellemző jegye a betegség, az
elmúlás megszépítése is.
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Modern törekvések a tér- és tárgyalakításban
A szecessziós mozgalmakon belül az iparral, a modern technikával szemben kétféle magatartás alakult ki: a kézművességhez, a hagyományos anyagokhoz, az individuális formaalkotáshoz ragaszkodókkal
szemben szép számmal voltak olyanok, akik a modern technika lehető
ségeinek felhasználásával valósították meg elképzeléseiket. De az építészeti téralakítást, az emberi környezetet forradalmasítani kívánó törekvések között vannak olyanok is, amelyeket már nem sorolhatunk a
szecesszió irányzatához. A fémszerkezetek és az üveg felhasználásával,
nagyipari eljárásokkal, az épület célszerűségét szolgáló szerkezeti elemek nyílt feltárásával éppen ellentétes irányban keresik a megoldást,
mint az említett szecessziós épületek. Az egyszerűségre, a forma és funkció egységére törekvő stílus példája az 1889-es párizsi világkiállítás gépcsarnoka, Dutert és Contamin alkotása, vagy a budapesti Nyugati Pályaudvar Alexandre Gustave Eiffel tervezte csarnoka.
A századvégnek a szecessziótól eltérő modern törekvései jelentkeztek a tárgyalakításban is. A bútorok, a lakberendezési tárgyak céls zerű, egyszerű és nagyipari módszerekkel előállítható terveivel lényegében megindul az ipari formatervezés (design; e. dizájn). Ezek a törekvések már a XX. század elónírnökei.

A Nyugati Pályaudvar épülete, eredeti nevén

az Osztrák Államvasút budapesti indóháza.
Korabeli rajz

97

a technika
felhasználása

törekvés forma
és funkció
egységére
a design kezdetei

Zeneművészet

a tonális rendszer
fellazítása

Wagner és az új
zenedráma

Verdi

Muszorgszkij

a század második felében

Az európai zene nem alakít ki alapvetően új stílust a ·század második felében, nem véletlenül szokás a kort, kicsit pontatlanul bár, utóromantikának nevezni, jóllehet gondolatilag e kor zenéje már nem
nevezhető romantikusnak. A szimfónia és a szonátaforma a romantika
által nyitott lehetőségek körén belül fejlődik Liszt Ferenc (1811-1868;
pl.Faust-szimfónia),AntonBruckner(1824-1896), késóbbGustavMahler (1860-1911) műveiben. Egyéni utat jár a klasszikus formákra való
közvetlen visszautalással Johannes Brahms (1833- 1897). Romantikus
eredetű a század második felére és a századfordulóra is jellemző programzene (Liszt, Pjotr Iljics Csajkovszkij [1840-1893], Richard Strauss
[1864-1949] stb. ). A XX. század nagyarányú átalakulásait a hagyományos zárt dúr-moll (ún. tonális) rendszer folyamatos felbomlása készíti
elő (Liszt, Wagner, késóbb Debussy, R. Strauss, Mahler). Talán legerő
teljesebben a zenés színpad hoz újat a század első feléhez képest, a zártszámos, áriákra, recitatívókra és együttesekre oszló operai szerkezet
felbontásával és a folyamatos zenedráma kialakításával.
A legjelentősebb újító Richard Wagner (1813-1883). Ideálja az
olyan zenedráma, melyben a drámai konfliktusok bemutatása szöveg,
zene és látvány egységében valósul meg, azaz „összművészet" (Gesamtkunstwerk) létrehozását tűzi ki céljául. A görög színházat tekintette
mintának. Művei mitikus világdrámák a szeretet által hozott megváltás lehetőségéró1 (A Nibelungok gyűrűje, tetralógia; Trisztán és Izolda,
Parsifal stb.). Wagner drámai nyelve szimbolikus nyelv, a vissza-viszszatérő motívumok, az ún. vezérmotívumok révén hoz létre megfeleléseket különböző helyzetek között, az analógia útján általánosabb síkra
emelve, jelképes funkcióval ruházva fel ó1rnt.
Más irányú kísérletek is folynak a zenedráma megújítására.
Giuseppe Verdi (1813-1901) fiatalkori, közvetlenül az olasz újjászületéshez kapcsolódó operáiban hatalmas tömegjelenetek, nagy együttesekjátszottak fontos szerepet. A romantikus eszmények válságának h:1tására a késóbbi művekben a magánszámok, kevés szereplős jelenetek
válnak uralkodóvá. Épp ellenkezó1eg az orosz Modeszt Petrovics Muszorgszkij (1839-1881) nagy, formailag és harmóniailag rendkívül
merész operáiban, melyek az orosz nép történetének egy-egy kulcsfontosságú eseményét nem magányos hős , hanem valóban az egész nép
drámáiként mutatják be.

A XIX. század második felének
költészete
A romantikus közvetlenség válsága
A század közepére a költó'k kiábrándulnak azokból a mítoszokból, amelyeket a romantikának a polgári léttel szemben
érzett elégedetlensége alkotott: új aranykor, panteisztikus természet-mítosz, nemzeti dicsőség, társadalmi forradalom 1848
után már vagy nem lelkesítőek, vagy eleve reménytelenek. De
nemcsak a romantikus mítoszok veszítették el értéküket: ember és társadalom viszonya is kérdésessé vált. A romantikus költő is szemben állt a profán tömeggel: néha mint kiátkozott, de
gyakran mint vezér, vátesz, lángoszlop. A század második felének költői már nem érzik a társadalmi felhatalmazást erre a
szerepre, a romantikus költő társadalmi feladata már a múlté,
a nemzeti költő romantikus eszménye is idejétmúlt. A költó'k
alapélménye az arctalan, névtelen tömeg, "a nagy embersivatag'' (Baudelaire). A művész magányos, tartása a tömeggel szemben kihívó és elutasító: már nem a szent népet látja benne, hanem a tülekedő, ostoba kispolgárok hordáját. Egyenes út vezet
innen az avantgárd polgárellenes lázadásáig.
Megváltozik a lírai én megnyilatkozási módja is. A romantikus személyesség, közvetlenség helyett objektívebb beszédhelyzetekre törekszenek a költők, s megfigyelhető a formák bizonyos
klasszicizálódása. A költői én közvetettebben, általánosabb érvénnyel, esetleg valamilyen szerep, maszk mögül szólal meg.
Browning belső monológjai, Arany balladái illusztrálhatják számunkra ezt a folyamatot, melynek végső pontja talán a francia
parnasszisták költészete.
Vezéralakjaik Charles Leconte de Lisle (e. lökón de lil; 1818-1894)
és José Maria de Hérédia (e. érédia; 1842-1905). Verseikben objektív,
szenvtelen hangra törekednek, alkalmanként már jelképes képhasználattal.
Megnövekszik a költői mesterség, a technika szerepe: a parnasszisták elve, hogy a vers legyen szigorúan "megcsinált". Gautier, az új iskola példaképe, a l'art pour l'art apostola, legfontosabb verseskönyvének, a Zománcok és kámeáknak (1852) kötetzáró versében, a híres Mű
vészetben fejti ki ezt a költészeteszményt. Elfordul a romantika szabadabb formakezelésétó1 egy keményebb, tárgyiasabb, szigorúbb formájú
költészet felé. A mű annál nemesebb, mentó1 erősebb a megformálandó
anyag ellenállása. Az agyagnál nemesebb a márvány és a bronz, az akvarellnél a zománc, a vers is legyen keményre kalapált:
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kiábrándulás
a romantikus
mítoszokból
megváltozik költő
és társadalom
viszonya

művészmagány

a költői én
háttérbe húzódik

a költői technika
szerepe

Vesd meg a tunya ritmus
Csoszogó papucsát,
amit nyúz
a sok-sok lusta láb.

(Szabó Lőrinc fordítása)
Baudelaire és a szimbolisták ebben közvetlenül Gautier tanítványai.

belső,

metaforikus
színtér

A század második felének költészetében a romantikus vershez képest visszaszorul a közvetlen dalszerűség. A képek nem
szemléltető, leíró szerepet játszanak, a vers konkrét jelenetezettsége megszűnik. Az azonosító, helyettesítő szókép, a metafora
kerül előtérbe. A költemény színtere is metaforikus színtér, belső, lelki „táj", érzelmek, gondolatok kivetítése.

L'art pour l'art - tiszta költészet

szépségkultusz

a tiszta költészet
programja

a művészet
szerepének
kijelölése

A század közepétó1 kezdve az önnön eszményeit megcsúfoló polgári világot egyre több művész utasítja el, a szépség kultuszát szegezve szembe a haszonelvűség, a kíméletlen tülekedés társadalmával. A művészet és a szépség szinte új vallást
nyújt azoknak, akik nem hisznek már a romantika mítoszaiban,
s akiket nem nyugtat meg a pozitivizmus elzárkózása a „nem
megválaszolható" végső kérdések eló1.
A tiszta költészet, a l'art pour l'art (e. lár pur lár), a 'mű
vészet a művészetért' elvét gyakran úgy értelmezték, hogy képviselői a művészet öncélúságát vallják, s így annak szerintük
semmi köze sincs az igazsághoz vagy a morálhoz. Kétségtelen,
hogy az érintett művészek számos nyilatkozata erre utal. Más
megvilágításba kerül azonban a kérdés, ha figyelembe vesszük
azt a fontos gondolatmenetet, amelyet Baudelaire és a l'art pour
l'art vezéralakja, Théophile Gautier (e. gotyié; 1811-1872) egymást idézve hangoztattak: ,,Az okfejtő szellem, a maga hidegségével, nyugalmával, szenvtelenségével eltaszítja magától a Múzsa gyémántjait és virágait; tehát teljességgel ellenlábasa a költői szellemnek. A tiszta Szellemi Erő az Igazságot célozza, az Ízlés a Szépség felé vezet bennünket, az Erkölcsi Érzék pedig a Kötelességekre oktat ... A Szépnek ez a csodálatos és halhatatlan ösztöne úgy láttatja velünk a földet és jelenségeit, mint az Égnek valóságos megfelelőjét ... "
Gautier és Baudelaire tehát az „okfejtő" tudomány és a haszonelvű morál ellenében mintegy kijelölik a szépséget céljául
választó művészet helyét. A művészet feladata, hogy a pozitivizmus csak tényekre szorítkozó önkorlátozása révén támadt űrt a
„költői szellem" révén kitöltse. Fontos fiatalkori művében, A tragédia eredetében (1871) Nietzsche a művészetet„az ember tulajdonképpeni metafizikai tevékenységének" nevezi, Mallarmé szerint pedig „minden a világon azért van, hogy egy könyvben érje
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el a célját". Ez a program rendkívül megnehezíti a költői kifejezést: nem véletlenül ismer magára, problémáira annyi modern
költő a mélységek felett életveszélyben egyensúlyozó kötéltáncos jelképes alakjában (Rimbaud, Nietzsche, Rilke stb.).

A szimbolista vers. Verlaine Költészettana
(1874)

A szimbolista költő nem megnevezni akarja a dolgokat, hiszen a leglényegesebb, amiró1 beszélni akar, nem is megnevezhető - a vers sejtetni, sugalmazni kíván, bőven élni azokkal az
asszociációkkal, hangulati elemekkel, amelyeket a szavak, a szókapcsolatok felkeltenek. Megnövekedik a zene szerepe.
Verlaine Költészettan című versét ezzel a követeléssel indítja: Zenét minékünk csak zenét ... A szavak hangzását fontosabbnak tartja, mint jelentését, mert a „tétova ének"-et, „fátylak
mögött" sejtetett tartalmak kifejezését tekinti a költészet igazi
céljának. Szembeállítja a költészetet az irodalommal, s elutasítja mindazt, ami szerinte az utóbbira jellemző: a poént, a csattanót, amely a klasszikus költészetben a következtetést, az oktató szándékú mondanivalót hordozta; az ékesszólást, érvelést azaz a retorikát - s ebbó1 következően a logikán alapuló versszerkesztést. Verlaine szerint a vers legyen csupán egy árnyalat, egy-egy kép, hangulat megragadása, „ahol a Határozatlan
a Határozattal találkozik". Talán ellentmondásnak tűnik mindezek után a rím elmarasztalása. Azonban a rím teljes elvetéséró1
szó sincs. Verlaine nagy szerepet tulajdonít a rímnek a francia
versben, s késóbb egy cikkében kiemeli, hogy Költészettanában
csak a rímmel való visszaélés ellen kívánt szót emelni, mégpedig
- mint nem mulasztja el megjegyezni - hibátlan rímekben.
Verlaine ebben az ars poeticában a hangulat kifejezése érdekében száműzi a gondolatot a versbó1. Ez már nem jellemző a
többi nagy szimbolistára. A Költészettan a szimbolista iskola bibliája lett ugyan, a programot azonban különbözőképpen valósították meg az irányzat költői.

a zeneiség elve

költészet és
irodalom
szembeállítása

a rím problémája

eszménye a
hangulati líra

A modern költészet kezdetei
A szimbolizmus egyébként vízválasztó az európai költészetben; Baudelaire életműve olyan fejlődést indít el a francia
lírában, amely sokáig egyedülálló marad. A többi európai irodalom csak a század végén zárkózik fel a fordulathoz. Baudelaire
eredményeitó1 indul az a két költő is, akik a baudelaire-i életmű egy-egy ellentétes oldalát fejlesztik tovább, és ezáltal két
irányból hatnak a XX. századra. Az egyik, Rimbaud, felszabadítja a látomást, és szétfeszíti a formai korlátokat, a másik, Mal-
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két új költői út

larmé, a klasszikusan szigorú fegyelmű formában sejtet titokzatos összefüggéseket. Érdekes, hogy a két eltérő költői program hasonlít is egymáshoz: mindkettőre jellemzőek a váratlan, meglepő
hatású képek, a mondattani keretek fellazulása, a szövegek sokértelműsége. Általában azonban elmondható, hogy Rimbaud-t
követték azok, akik az ösztönösség felszabadításában, a képek
szabad áramlásában keresték a költészet megújulását, Mallarmét pedig azok, akik a felfokozott intellektuális ellenőrzésben.

Robert Browning
(1812-1889)

lírai szerepvers;
drámai monológ

tárgyias líra

Browning (e. brauning) a romantikát követő válság és költői útkeresés
időszakának legnagyobb angol költője. A romantikus formák hitelvesztése után teljesen egyéni verstípust alakított ki: a lírai szerep verset, más
néven: drámai monológot. Érezte, hogy problematikussá vált a személyes líra, s ezért személyisége közvetlen kifejezése helyett választotta
ezt a személytelen formát. Természetesen nem felel meg az igazságnak,
amit feleségének, a szintén költő Elizabeth Barrett Browningnak
(1806-1861) vívódva írt: „amit kinyomtattam, nem ad semmi képet rólam." A drámai monológ a szerepjátszás ellenére lírai vers marad, de
közvetetten az. A költő nem lírai ént konstruál, hanem eltűnik a bemutatott helyzetben beszélő alak mögött, hagyja érvényesülni a szituációt,
s a beszélő indítékait is annak nézőpontjából érzékelteti. A helyzetet, a
hallgató másik fél esetleges reakcióit is csak a monológból következtethetjük ki, sem epikai elemeket, sem közvetlen kommentárt nem fűz hozzá a költő. Tárgyiasabb ez a költészet, mint a romantikus líra. Sokan nehéznek, homályosnak is tartották Browning 15.öltészetét, föként hoszszabb elbeszélő költeményeit. A gyűrű és a könyv (1868-69) című verses regénye a modern epika egyik fontos eljárását, a Henry James által kifejlesztett nézőponttechnikát eló1egezi.

Egy Galuppi-toccata
(1847)

a
fiktív

beszélő

zenemű

Velence
fantáziaképe
szembesül a
zenével

A költemény a Férfiak és nők (1855) című kötetben jelent meg.
A vers nem élményt rögzít, ugyanúgy álarc mögül szól, mint a többi drámai monológ. Beszélője egy művelt angol úr, aki Baldassaro Galuppi
( 1706-1785) rokokó zeneszerző zenéjén át próbál közel jutni a száz évvel korábban utolsó ragyogását élő Velence világához. A versben szinte megkomponált Galuppi-toccata, mely a beszélő meditációját kiváltja, a valóságban nem létezik, ez is mutatja, mennyire nem élményversró1 van szó.
A zene képes arra, hogy hangulatában felidézze az elmúlt korokat. De képes-e valóban? A vers beszélőjének meditációja az „ubi sunt",
a „hol vannak" régi kérdését idézi, egy mulató, vidám, érzéki, pompás
Velence fantáziaképe szembesül a nagyon érzékletesen leírt zenei folyamattal. A Browning szerzette Galuppi-zene azonban, miközben felidé-
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zi a város szellemét, ironikusan ellenpontozza is azt: hideg, intellektuális, gunyoros, helyenként diszharmonikus. Mintha a halálra emlékeztetné a várost, amely azonban - a beszélő képzeletében - nem veszi tudomásul a művész üzenetét. E ponton művészet és élet viszonyának
kérdése is megjelenik: a művészet szellemi diadala, halhatatlansága
megvigasztal-e az élet pusztulásáért?
A beszélő végül saját életével vet számot, sorsa értelme válik kérdésessé számára, s szorongva veszi tudomásul öregedését.

a beszélő
számvetése saját
sorsával

Galuppi zenéjére kétféle reagálást érzékeltet a vers: az elképzelt velencei közönségét és a beszélőét. Elemezzük a különbséget!

Walt Whitman
(1819-1892)
1855-ben vékony verseskötet jelent meg az amerikai könyvpiacon, a Fűszálak, címlapjáról hiányzott a szerző neve. Költője csak a kötet központi darabja, az Ének magamról egy helyén nevezi meg magát:

kötet - név nélkül

Walt Whitman, kozmosz, Manhattan fia,
Békétlen, anyagias, érzéki, evő, ivó és nemző,
Nem érzelgős, nem áll férfiak vagy nők felett, sem rajtuk kívül,
Éppoly szerény, mint szerénytelen.
(Gáspár Endre fordítása)

Az ellentmondás a szerény, közösségben feloldódni vágyó névtelenség és a kozmosszal, emberiséggel, nemzettel önmagát azonosító lírai én gesztusa között csak látszólagos. Whitman (e. vitmen) fiatal, erős,
gyorsan fejlődő nemzet fia, még nem érinti az eszméknek az a válsága,
amely korának európai költőire hatott. Ő még szorosan kötődött a romantika eszményeihez, fenntartás nélkül
hitt a liberalizmusban-haladásban, szabadságban, demokráciában -, nemzetében s annak hivatásában. A költőt látnokként fogta fel, kinek feladata, hogy
népe, az egyszerű emberek helyett szóljon, és intuíciója segítségével kifejezze
számukra minden dolgok egységét és
testvériségét: a harmonikus világegyetemet, a panteisztikusan értelmezett természetet, a világegyetembe belesimuló
embert, az emberisé!{gé összeolvadó szabad egyéniségeket. Elet és költészet teljes
egységbe forrt költészetében.

Whitman teljesen egyéni formát
alakított ki. Bár Európában korán
megismerték, és bizonyos formai kí-
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világképe

költészetfelfogása

élet és költészet
egysége

szabad vers

versépítkezés,
ritmus

sérletekre felszabadítóan is hatott, igazában csak a XX. század
elejének expresszionista költői folytatták kezdeményezését. Ez
az új forma a szabálytalanul hosszú, hömpölygő sorokból álló,
rímtelen szabad vers, amely elsősorban a bibliai vers és a litánia előzményeire épít. A romantikus esztétikával egybehangzóan Whitman meg volt győződve arról, hogy a mondandó kikényszeríti a maga tökéletes formáját, s elvetette a hagyományozott,
előre kialakított versformákat.
A szabad versben különösen nagy szerkezeti szerepe van
a mondattannak. Whitman költészete erősen retorizált, a párhuzamosságok, gondolatritmusok széles skáláját adja. Elősze
retettel alkalmaz ismétlést, például anaforát. A verssor mondattani, képi és hanglejtésbeli egység. Minden kép vagy szorosan
összefüggő képcsoport egy-egy sor, a képek asszociatív módon
kapcsolódnak össze. A sor hanglejtésbeli egység is: a sor ritmusát lazán szabályozza a hangsúlyok száma, eloszlása és a hangütés energiája, a lélegzet időtartama.

Hallom Amerika dalát
(1860)
katalógus

minden
munka: dal

a költő szerepe

Whitman legtöbb költeménye valósággal katalógus, mely
a birtokba vett világ kimeríthetetlen gazdagságát sugallja képeinek laza rendjével. A jelenségek összhangját, az emberi tevékenység roppant arányait, költő és népe összefonódását felsorolással tárja elénk ebben a versben is.
Az összefoglaló általános értelmű cím ismétlődik az indító sorban, ezt követi a részletezés, amelybó1 kitetszik: az ország
éneke valójában sokszólamú kórus, amelyben mindenki részt
vesz, nemcsak a szó szoros értelmében vett dalával, hanem
munkájának ritmusával, mindennapi életének ütemével is. A
kézművesek éneke az emberi tevékenységek összességét, az
anya, a férfi és a nő, a sihederek dala az egész emberi élet erőteljes szépségét érzékeltetik, e teljes élet pedig harmonikusan
illeszkedik a természet ritmusába, amelyre a napszakok váltakozásával ismételten utal a költő. A költemény az életnek mint
egységes, egyetemes erőnek a képzetét ébreszti. ,,Az Egyesült
Államok önmagában tulajdonképpen a legnagyobb költemény"
- írja Whitman az Előszóban. ,,A költő próbája, hogy hazája
olyan szeretetteljesen fogadja-e be, mint ő hazáját". Nem válik
el élet és művészet sem. A költő minden költői szólamot, minden tevékenység ritmusát verse egységébe fogva válik hazája
öntudatlan énekének tudatosítójává és megszólaltatójává. A
vers egységét az ismétlések teremtik meg (a dal motívuma, a
„hallom"... ). A szabad vers sortagolása követi a mondat tagolódását, a hosszú sorok lassú lejtése határozza meg a vers zenéjét, s összhangban van az emelkedett hangnemmel.
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Miért nevezi a költő „szent"-nek Amerika dalát? Milyen emberi tevékenységeket sorol egymás mellé? Hol van a témán belül váltás?

Téli mozdony
(1876)

A költemény emlékeztet az óda klasszikus műfajára: megszemélyesített jelenség megszólításával indul, s a megszólítottat emelkedett hangnemben magasztalja. A korábbi ódáktól
mégis különbözik mind tartalmi, mind formai tekintetben. Nem
emberfeletti lényhez, kiemelkedő személyhez vagy elvont fogalom allegóriájához szól, hanem emberi mű, mégpedig hangsúlyozottan technikai alkotás dicsőítése. A technikai szépség magasztalása új jelenség a lírában. A technikai civilizáció s vele a modern élet és a haladás jelképének tekintett gép mitikussá növesztett képét adja a vers. Mind a bevezető rész, mind a lezárás nagy
természeti jelenségekhez kapcsolja a mozdonyt, s ezáltal a technika, az ember készítette mű szinte a kozmosz részévé, az eget
kihívó jelenséggé, a mozgás és erő megtestesülésévé emelkedik.
Az ódától megkülönbözteti a költeményt formája is: a mű
szabad vers. Váltakozó hosszúságú sorokból épül, tagolódását a
mondat tagolódása szabja meg. Két egyenlőtlen szakaszra oszlik, az első mondatot lezáró pont után a „ Tűztorkú szépség" megszólítással kezdődik a második s egyben összefoglaló rész.

ódai sajátságok

a technika, a
haladás mitizálása

a mozgás, erő,
szabadság jelképe

Milyen módon eleveníti természeti lénnyé Whitman a mozdonyt?
Milyen jegyek által válik a mozdony a szabad emberi egyéniség
jelképévé?

bölcső
(1859)

A

végtelen rengéséből

A vers alaptémája: a költő és a természet egysége, egy gyermek
avattatása a természet hangjainak, egy madár fájdalmas énekének, az élet misztériumának részvétteli megértése révén. A tudás élet
és halál feloldhatatlan egységének megértése. A halál ténye nem tragikus, hanem felszabadító, megnyugtató.
A vers három nagy egységbó1 áll. A kezdő szakasz hatalmas körmondatban bontja ki az alaptémát. A kaotikusan hömpölygő emlékezésbó1 a szakasz végére kiválik a dolgokat rendezni tudó költői én.
A második rész a madár dalának emlékező reflexiókkal meg-megszakított bemutatása, mely a fiú költővé érésével ér véget. A harmadik rész
(Démon vagy madár! .. .), a lezárás, a lét végső kérdéseire adott válasz.
A költői hagyománynak megfelelően a dal, a zene harmóniája e versben is a természet harmóniájának kifejeződése .
költővé
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alaptéma: költővé
avattatás a
természet révén
szerkezete

Hol tér vissza a versben a

bölcső

képe és mi ennek a jelentése?

Miért nevezi Whitman a tengert„anyá"-nak? Értelmezzük a motívum szerepét!
Melyik felsorolás áll szerkezetileg párhuzamban a 3. részben ötször ismételt „halál" szóval?
Milyen zenei kifejezések találhatók a versben, s milyen rendszert
alkotnak ezek?
Milyen viszonyban vannak a madár-énekes és a költődalnok témái?

Charles Baudelaire
(1821-1867)
Az európai költészetet forradalmasító verskötet, A Romlás virágai 185 7-

"új borzongás" botrány

élete
ellentmondásai

modern látomás
klasszikus
formában

ben jelent meg, ugyanabban az évben, mint Flaubert Bovarynéja. Bár
Victor Hugo üdvözölte a kötetet, „ön
új borzongást teremtett" - írta, elő
ször inkább botrány, mint siker követte a mű megjelenését, mert az az
olvasóközönség minden megszokását és beidegződött értékrendjét provokatívan támadta. Éppúgy, mint a
Bovarynét, amelyró1 éppen Baudelaire írt értő kritikát, A Romlás virágait is erkölcstelennek bélyegezték,
s szerzőjüket perbe fogták.
A költő élete eseményekben nem bővelkedett, szenvedésekben, ellentmondásokban igen. Rövid gazdagság után hosszú nyomorgás következett, melynek csak korai halála vetett véget. Világfiság és filléres gondok, érzékiség és a tisztán szellemi szerelem igénye, kínzó tehetetlenségérzet és pontos, kemény munka, hitetlenség és kereszténység: e kettősségekkel jellemezhető élete és alkata. Fiatal korában részt vett 48
utcai harcaiban (a barikádokon halálra keresve méltatlanul gyűlölt
mostohaapját, Aupick - e. opik- tábornokot), késóbb kiábrándult a haladás gondolatából G,a hülyék bálványimádása" - írta) és megundorodott a polgári világtól. Életét Párizsban, majd Brüsszelben élte le, kivéve egy távoli tengereken tett fiatalkori hajóutat, mely örökre döntő
élménye maradt.

Költészete ellentmondásos korának legnagyobb hatású kifejezése. Egyszerre forradalmár és konzervatív: alapvető ellentét
feszül a költői látomás modernsége és a versek klasszikus fegyelmű, a legszigorúbban kimunkált formája között. A látomást a
teremtő képzelet irányítja, mely képes a világ legrejtettebb ösz-
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szefüggéseit feltárni s e bonyolult összefüggéseket a vers jelképiségében kifejezni. Ajelkép egyetlen képbe sűrítve összetett jelentéstartalmakat tud közölni. A képzelet édestestvére a munka. Baudelaire szakít az ihlet egyedül üdvözítő voltába vetett
romantikus hittel, szerinte a versnek nem sugalmazottnak, hanem megalkotottnak kell lennie. „Bizonyos írók tetszelegnek az
elengedettségben, csukott szemmel célozzák meg a műalkotást,
telve bizalommal a rendetlenségben és várva, hogy a plafonra feldobott betűk versként fognak visszahullani a parkettra ... a véletlen amatőrjei, az inspiráció fatalistái ... " - írja. Keveset is ír,
fontosabb művei verseskönyvén kívül: egy kötet prózavers
(A fájó Párizs, 1869), egy mű a kábítószerek hatásáról (A mesterséges paradicsomokról, 1860) és néhány tanulmány. Kevés
műve viszont rendkívüli műgonddal készült. Nem véletlenül híres A Romlás virágai kötetkompozíciója: az első kiadást követő
bővítések során is ügyelt, hogy a szerkezet lényegében változatlan maradjon.
A költészetben feszülő ellentétek magvát a kötet első és legterjedelmesebb ciklusának címe is kifejezi: Spleen és Ideál. A spleen
(e. szplín) szó szerint „kedvetlenség, levertség", a költő számára a világállapot lelki megfelelése, a tragikus ütközésé az ember ezer nyűg által korlátozott, hétköznapi, hiányos élete és a vágyott, ideálisnak érzett, de elérhetetlennek tudott teljesség között. Már a romantikusok is
érezték ezt a „botrányt", Baudelaire azonban már nem talál megnyugvást semmiféle álomvilágban. Az ellentét a maga nyers feloldatlanságában létezik és talál művészi kifejezést lírájában. Szenvedéllyel kereste az Istent, de ő ábrázolta az eget először üresnek. A válasz hiánya
azonban nem szünteti meg a vágy érvényességét: a keresztény jelképrendszer fontos szerepet tölt be verseiben. Költészetének drámaisága
érezhető az istenkeresés és a sátánkultusz egyidejű jelenlétében is.
A Sátán az egyetemes Rossz, nem utolsósorban az emberben lakó rossz
jelképe. (A kötet címe szó szerint: A Rossz virágai). Ha Isten nem is, az
eredendő bűn nagyon is létezik számára, csakúgy, mint az ideál, az érték igénye is. ,,Az isteni szép lényeg" diadalmaskodik a romláson, elmúláson a híres Egy dög című verse utolsó szakaszában.
A kötet alapdilemmájából következik a többi ciklus felépítése is.
A nagyváros képeit a „mesterséges paradicsomok" világa, majd a
kozmikus sors elleni lázadás követi, az utolsó rész, A halál, pedig az
élet, az „utazás" terhétó1 eloldódó ember várakozásait és szorongását
mutatja.

Beaudelaire szakít a romantikával abban is, hogy költői
nyelve erősen elvont. Nem mutat be konkrét vershelyzetet, elhagyja az életkép-elemeket. Megváltozik a személyiség versbeli szerepe is. A Romlás virágai rendkívül személyes mű: „ebbe a kegyetlen könyvbe beletettem egész szívemet, egész gyöngédségemet,
egész vallásosságomat (travesztálva), egész gyűlöletemet ..." írta. De életrajzi elemeket csak igen áttételesen tartalmaz a kötet. A költői én általánosított, megalkotott én („persona"), a vers
világába emelt minden tárgyi mozzanat metaforikus szinten
van, jelkép szerepét tölti be.
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képzelet és munka

a versnek
megalkotottnak
kell lennie

kötetkompozíció

Spleen és Ideál

istenkeresés és
satanizmus

további ciklusai

életképi, életrajzi
elemek hiánya
a személyiség
háttérbe húzódik

Kapcsolatok
(1857)

a világ mélyebb
összefüggéseinek
jelei

szinesztézia

A szonett A Romlás virágai elején, a kötet programadó versei között található. Különös jelentősége van a szimbolizmus eszméinek kifejtésében. A költő szerint a természetben minden
szervesen összefügg, a teremtő költői képzelet dolga ezeknek a
sejtelmes kapcsolatoknak, megfeleléseknek a feltárása. „Bizonyos, szinte természetfeletti lelkiállapotokban az élet mélysége a
maga teljességében láthatóvá válik a szemünk elé táruló látványban, bármilyen hétköznapi legyen is az. A látvány így amannak
jelképévé válik" - írja. A világ jelenségei voltaképpen csak jelei
egy nem ismert és pontosan meg sem ismerhető jelöltnek (,jelképek erdeje'') - éppen ezért van szükség a jelképes kifejezés sokértelműségére, amely sejtetni tudja velünk a kimondhatatlant,
a világ legmélyebb összefüggéseit.
Az érzékszervek útján korlátozott ismereteket szerzünk, a
különböző érzéktartományok össze is olvadhatnak, s a képzelet
előtt feltárul viszonylagosságuk: „egymásba csendül a szín és a
hang s az illat". Enriek a költői tapasztalatnak nyelvi kifejezése a szinesztézia: különböző érzéki észleletek metaforikus összekapcsolása (oboa-édesek).
Értelmezzük a verskezdő két sort!
Milyen érzékszervi észleletek kapcsolódnak össze a második versszak kettős hasonlatában?
Milyen szerepe van a megszemélyesítésnek a versben?
Elemezzük a szagok funkcióit! Mit ábrázol szembeállításukkal a
költó'?

Az albatrosz
(1859)

ellentétpárok

Az albatrosz szintén a kötet elején, a programadó versek
között van. Baudelaire gyakran alkalmaz verseiben allegóriát,
de ritkán alapul az egész mű allegorikus ábrázoláson. Az albatrosz teljesen allegorikus: a költemény első három szakasza életképet mutat be, a negyedik szakasz értelmezi ennek jelentését.
Az albatrosz helyzetét lényeges ellentétpárokkal jellemzi a költő: fenn-lenn, repül-jár, szép-rút, fenséges-komikus. A párok
egyik tagja a „fent" képzetköréhez tartozik, a madár „égi" szférájához, második tagja a „lent" - a rabság, az ellenséges köznapiság világához. Az ellentétek sorában megjelennek Baudelaire
kulcsszavai is: a kéklő ég (az eredetiben: azúr) és az örvény (az
eredetiben: keserű örvény).
Az albatrosz sorsa a költői létet allegorizálja. Baudelaire a
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romantikusokhoz hasonlóan ítéli meg a költő helyzetét a világban: a költészet a szellem egében szabad, szárnyaló képzelete
emeli, a gondolkodás bátorsága hajtja. De a köznapi életben, értetlen környezetben otthontalan, félszeg és nevetséges. A megjelenítés ironikus, mert feloldatlan az értékellentét: a költőt
ugyanazok az adottságai teszik képessé a szellemi szabadságra, amelyek akadályozzák, hogy beilleszkedjék a kisszerű, nyers
hétköznapi életbe. Az iróniát a groteszk kép hangsúlyozza:

a költői lét
allegorikus
ábrázolása

„s megbotlik óriás két szárnyában, ha lép"
Miért fontos a keserű örvény - kéklő ég ellentét, és hogy illeszkedik a vers ellentétpárjai közé?
Magyarázzuk meg, miért allegória a vers!
Mi a jelentősége az „olykor" határozószónak?
Hasonlítsuk össze a verset Coleridge Rege a vén tengerészről című
költeményével!

Őszi ének
(1859)

A költemény erős felütéssel kezdődik (fordításban szelídebb): „nemsokára belevetjük magunkat a hideg sötétségbe". Az
első sornak ez az erős gesztusa rányomja bélyegét az egész versre, meghatározza a két rész viszonyát és a 2. rész idilljét is. Nem
passzív önátadásról van szó, hanem az elmúlással való tudatos
szembenézésről. A vers színtere belső színtér, szcenikája nincs,
minden utalás a külvilágra csak metaforikusan érvényes.
Fény és sötétség, nyár és tél ellentéte uralkodik a versben.
Az első rész meghatározó érzése a szorongás, a másodiké - melyben a fény dominál, s a sír képzete csak egyszer jelenik meg - a
kiengesztelődés. Ez az érzelmi állapot azonban csak átmeneti

indító gesztus
szembenézés
az elmúlással

jellegű.

Hogyan mutatnak erre az

időmegjelölések?

Milyen viszonyban állnak az első rész utolsó sorai a verskezdettel?
Mi a szerepe a fa-motívumnak az
zik szakaszról szakaszra?

első

részben, és hogyan válto-

Az első rész 2. szakasza szerkezetileg kiválik: a fa-motívum hiányzik. A tél metaforái a lélek telét, a halálba merevedett életet jelentik. Ennek szolgálatában áll a nap-hasonlat és
a szívmetafora is, hiszen a nap az egész versben az élet s a magasabb értékek jelképe.
A vers több szerkezeti párhuzammal és ellentéttel építkezik.
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a lélek tele

Milyen megfelelés van az 1. és a 4.; milyen a 2. és a 3. szakasz között?
motivikus
szerkezet

a második
személy
megjelenése

a nap-képzet
uralma

Szembeállítható egymással az 1. és a 3. s a 2. és a 4. szakasz is: az elóbbiek a zajok, baljós jelek tudomásul vételét, az
utóbbiak a reflexiót, a következtetések levonását tartalmazzák.
A fény szerepét tekintve viszont az 1-2. szakasz áll ellentétben
a 3-4.-kel, a „nap", a „világosság" képzete az elóbbiekben jelen
van, az utóbbiakban nincs más, csak a „tegnapi nyár".
A második részben jelenik meg a „te". Az idill azonban
erősen korlátozott, a fenyegetést nem háríthatja el. Mindkét
részben egy-egy, rövid mondatokból álló, felgyorsult ritmusú
sor jelzi a veszélytudat elhatalmasodását (1. 4/3 és II. 3/1). A
második részt különösen uralja a „nap" képzete. A tenger végtelensége és a fölötte ragyogó nap Baudelaire számára a végtelenség, a tökéletesség, a szabadság jelképe (prózai töredékeiben is vallott erró1). Ezzel szembesítve találtatik könnyűnek
minden földi beteljesülés, még a szerelem nyújtotta pillanatnyi vigasz is. Baudelaire költészetének alapvető ellentéte az
elérhetetlen végtelen olthatatlan vágya és a korlátozott életlehetőségek elutasítása.
Kövessük végig a nap képzetköréhez tartozó elemeket a költeményben, és figyeljük meg jelentésüket!

Az utazás
(1859)
összegező mű

a hajó-kép
hagyománya

A költemény a kötet második kiadásában jelent meg, mint összefoglaló és kötetzáró darab, szinte a végső következtetések levonása. Bár
számos allegorikus eleme van, a vers alapvető képe bonyolultabb jelentéstartalmakat hordoz, nem tekinthető allegóriának. Az emberi életnek
tengeren hányódó hajóként való megjelenítése több évezredes múltra
visszatekintő hagyományos jelkép, toposz. Biztos világnézetű, az isteni gondviselésben és igazságszolgáltatásban bízó korok költői számára
a motívum megformálása adva volt: egy part, kikötő felé hajóztak, bíztak tehát abban, hogy az emberi sors az élet viharai után révbe érhet.
Így például Berzsenyi Osztályrészem című versének elején:

„Partra szállottam. Levonom vitorlám.
A szelek mérgét nemesen kiálltam."

a motívum
átértelmezése

Baudelaire otthontalan és bizonytalan világában egészen másként van: a part már nem cél, hanem gyűlölt hely, ahonnan szabadulni igyekszik. A cél a tenger, az Ismeretlen, az Új - akár maga a halál,
még mindig jobb, mint a megunt polgári szürkeség. A motívum megváltozott értelmű használata a levegóben volt, Baudelaire verse azonban
a hivatkozási alap: nagyon sok késóbbi költő, köztük az utána következő nemzedék két legnagyobbja, Rimbaud (A részeg hajó) és Mallarmé
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(Tengeri szél) is írt egy-egy fontos verset, mely nem képzelhető el Az
utazás hatása nélkül.
A vers minden tapasztalás szinte fausti összegezése és elutasítása.
A védett gyermekvilág, a gyermeki látásmód és a felnőtt tapasztalás
modern ellentétével indul. Ezt az ellentétet a romantika költői érezték
először (pl. Wordsworth), hátterében a felnőtt-létnek mint nem kielégítő, nem vonzó életszakasznak elutasítása áll.
A tapasztalat szürkévé, kicsinnyé változtatja az egykor tágnak,
érdekesnek látott világot. A mindig újat keresés jelképe, az utazás elutasítása is az adott világnak, de feladat is: bár indítéka lehet valamilyen konkrét csalódás, az „igazi utazók" számára nincs más ok vagy cél,
mint maga az út. A keresés színtere belső: "lelkünk egy háromárbocos",
„gőz és vitorla nélkül akarunk utazni".
A 3-6. rész többszólamú: a megszólított utazók élményelbeszélését tartalmazza. Értékvesztett világot mutatnak be, s így az utazás céltalanságának témája elmélyül. Az út kozmikussá tágul, eggyé válik a
fent és lent, az ég és a tenger (4. rész 2. versszak). A vágy beteljesülését meghiúsítja az unalom, a bűn. A 6. részben Baudelaire a szellemi
süllyedés különböző lehetőségeit vázolja fel. Az utazás tehát nem hoz
megnyugvást.
A 7. rész a következtetéseket vonja le: „Egyhangú, kicsi hely ma,
tegnap holnap és örökre a világ." Az életben nincs megváltás, csak egyetlen új, ismeretlen van hátra, a halál. A 7. rész végén felidézett Oresztész-monda a megnyugvás, célhoz érés motívuma mellett a bűn és az
üldöző végzet témáit is felidézi .
A 8. rész a halál extatikus megszólítása. Az út kivezet a világból,
de nem egy megnyugta~ó túlvilágba. A beszélő nem tudja, mit hoz a halál, csak annyit, hogy Uj. Ez az új azonban meghatározatlan, üres, pozitív tartalommal kitöltetlen ellenpontja a valóság sivárságának. A költemény így visszakapcsol a kötet elejének hasonló témákat megpendítő verseihez, méltóan zárva A Romlás virágai kötetkompozícióját.
A nagy kezdóbetűvel írott neveknek allegorikus szerepük van. Értelmezzük ó'k.et!
Hasonlítsuk össze az 1- 2. rész utazás-képét a 4-6. részével!
Milyen kapcsolat van az 1. rész 5. és a 7. rész 4-5. szakasza között, és mi a szerepük a vers szerkezetében?

Az Odüsszeiában olvastunk a lótuszevó'k.ró1. Mire csábít a daluk?
Hagyományos vagy modern értelmezésben alkalmazza a hajó és
tenger motívumát Arany János a Reményem című versében?
Soroljunk fel néhány verset a régebbi irodalomból, amelyben ezek
a motívumok szerepelnek!

gyermeki látás tapasztalás
szembeállítása

felnőtt

belső

színtér

az utazók
élményelbeszélése

az utazás nem
hoz megváltást

a halál a
meghatározatlan
Új

Paul Verlaine
(1844-1896)

érzelmek,
hangulatok
költője

Verlaine (e. verlen), mint a Költészettanból is láttuk, a szimbolizmus egyik törvényadója. A parnasszistáktól és föként
Baudelaire-tó1 indul, kinek költészetét egy cikksorozatban első
ként méltatja érdemei szerint. Míg pályatársai, Rimbaud és Mallarmé a baudelaire-i költészettó1 továbbhaladva teljes gondolati következetességgel törekedtek egy világállapot kifejezésére,
Verlaine érzelmek, hangulatok, melódiák és nosztalgiák költő
je maradt. Hatása ezért kortársaira és közvetlen utókorára volt
a legnagyobb, s kissé talán csökkent az idő múlásával, míg Rimbaud és Mallarmé jelentősége egyre növekedni látszik.

E. Carriére: Verlaine.
Festmény, 1896
bohém életforma

hangulatfestő

miniatűr

A társadalom valamennyi konvencióját elutasító törvényen kívüli bohém típusát testesítette meg. A századforduló művészei szerették
magukat ebben a szerepben látni. Világkritikája meg is rekedt ennél a
magatartásnál, s érintetlenül hagyta költészetét. Bohém életformája
nem annyira lázadó világképbó1, mint inkább a szenvedélyekkel szemben gyenge akaratából fakadt. Rimbaud-val való többéves, viharos kapcsolata két revolverlövéssel végződött, ezek barátját könnyebben megsebesítették, őt pedig két évre börtönbe juttatták. A börtönben megtért,
s bár késóbb sem élt higgadt megállapodottságban, hívőként és a modern katolikus francia költészet jelentős költőjeként halt meg.
Költészete sok tekintetben visszatérés a romantika eszményeihez. Kedvelt verstípusa a hangulatfestő miniatűr. A Nyugat költőire,
föként pályájuk elején, erősen hatott. „ Verlaine életével, verseivel sokak szemében képviselte a modern költőt, aki nem nagy és szélesen hömpölygő versekbe, hanem meghitt műremekekbe, sokszor csak szakaszokba és fel-felvillanó szavakba központosította egész életét" - írta Kosztolányi.
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Távol állt tó1e a gondolatiság: versei kizárólag egy-egy hangulat nagyon zenei, nagyon szuggesztív megjelenítései. Mégis, ha
költői világa korlátozott, lehatárolt is, a francia nyelv egyik legnagyobb mestere volt. Hangulatainak nemritkán csodálatos varázst tudott adni. Nosztalgikus, elégikus költő volt, és kora nem
kedvezett az elégikusoknak. Verseinek zeneiségével és romantikus indíttatásával függ össze a dalszerű forma kedvelése, s
érintkezése a folklórral. Természetesen közel áll a francia chanson hagyományaihoz, de időnként a német Liedhez is (a dal szó
francia és német megfelelői a dalforma két különböző változatát jelölik). Annál is figyelemreméltóbb ez, mert a kor modern
költészetében a népdal hatása erősen visszaszorult (és Wagner
zenéje az első döntő lépés a műzenébó1 való száműzésére). A
chanson hagyományaihoz forduló XX. századi francia költó'k
Verlaine adósai is.

zeneiség

dalszerűség

Őszi chanson
(1864)

Verlaine-nek ez a talán leghíresebb s egyik legtökéletesebb
verse a Szaturnuszi költeményekben jelent meg, mutatva, hogy
már az első kötet mennyire kész fegyverzetben állítja elénk a
költőt . Népszerűségéhez nálunk minden idó'k egyik legszebb magyar versfordítása segíti hozzá. Tóth Árpád virtuóz módon ültette át a Verlaine-vers megértéséhez oly nélkülözhetetlen hanghatásokat, megtéve, amit egy műfordító megtehet. Az eredeti
szerkezet egy finomsága így is áldozatul esik: az „én" szó az eredeti versnek pontosan a közepén, a második szakasz negyedik
sorának elején van. Az Én cselekvései: „emlékszem", „sírok", „elmeg)'ek", olyan cselekvésektó1 vannak körülvéve, amelyeknek
az En csak tárgya: „az ősz hegedűjének hosszú zokogásai megsebzik szívemet"; az utolsó szakaszban pedig: „a rossz szél, amely
elvisz". A vers a„holt" szóval fejeződik be, ez kapja a legnagyobb
hangsúlyt.
Verlaine rendkívül szabadon bánik a vers bizonyos kötöttségeivel, megengedi magának akár a lehető legélesebb áthajlást: a határozott névelőt rímszóként használja, és elválasztja
főnevétó1.

A nosztalgia, a szorongás a verszene ritmusában, ringásában oldódik fel.
Milyen hagyományos versformát alakít át a költó'? (Figyeljünk a
rímképletre !)
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hanghatások

merész áthajlások

Arthur Rimbaud
(1854--1891)

Rimbaud költői pályája mindössze hat év, s ez a hat év a modern
költészet nagy áttörésének ideje.
rövid költői pálya

kalandos életút
lemondás a
művészetró1

első korszaka

az életkép új
szerepe

Tizenöt évesen kezdett remekműveket írni. Újra és újra megpróbált kiszabadulni barátságtalan otthonából, de e kísérleteket mindig
többé-kevésbé kényszerű visszatérés követte. Ez idő alatt játszódott le
viharos kapcsolata Verlaine-ne!, aki meglepően kevéssé hatott költészetére. Még majdnem kamaszfővel, mindössze 21 évesen úgy érezte,
hogy a költői kifejezés végső határára érkezett, ahonnan már nincs tovább út. Elbúcsúzik a versírástól, és néhány éves bolyongás után végleg elhagyja Európát is, ahová csak meghalni tér vissza. Hátralevő éveiben felfedező utakat tesz Afrikában, és többé-kevésbé gyanús kereskedelmi tevékenységet folytat Keleten. Az alkotásról való lemondását
jelképes értelmű gesztusként értelmezték a művészet hagyományos szerepét és lehetőségeit tagadó avantgárd iskolák.
Költői pályája rövidsége ellenére is világosan elkülönülő korszakokból áll. Már első verseiben feltűnnek költészetének alaptémái: aszabadság, a természethez való viszony, a boldogság, a költészet és a mű
vészi alkotás, valamint a szerelem és az erotika. De ezeket a verseket
még konkrét szcenika és életképi elemek jellemzik, nem sejtetve késóbbi radikális költői fordulatát. Bár a képkincs eredetisége, élénksége, a
szóhasználat gyakran szándékolt hétköznapisága, sőt brutálisan meghökkentő volta (ez a vonása a magyar fordításokban gyakran elsikkad,
megszelídül) újszerű - e versek még nagyon sok tekintetben kötődnek
a romantika költészeteszményéhez. A társadalmi igazságtalanság miatt érzett felháborodás, mely Rimbaud-t a kommün hívévé is tette,
új funkciót ad az életképnek, költészetében e műfaj ugyanis - a hagyománnyal ellentétben - sohasem érzelmes. A meghökkentek (1870)
című versben a szegény gyerekek szenvedését a Jézussal való metaforikus azonosítás teszi jelképessé. Éhség, szomjúság egyébként metaforikus, jelképes értelemben is kulcsfogalmai költészetének.

Paul Verlain
és Arthur Rimbaud
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Kóborlásaim
(1870)
Első alkotó korszakának talán legjellemzóbb verse. Eredeti címe: Ma boheme (Bohémságom) a művész-létre utal. Rimbaud költő- és költészetfelfogása, a művész vándor csavargóként
való szerepeltetése, a dal szívbó1 és élménybó1 származtatása,
természet-látomása, kozmikus otthonossága nagyon közel áll a
romantikához. Képei és szókincse azonban már messze vannak
tó1e. A költő bizalmas viszonyban áll a világmindenséggel (a 2.
szakasz zárósora az eredetiben: „Csillagaimnak az égen édes
frufruja volt"), szó sincs azonban isteni gondviselésró1 vagy panteista természetfelfogásról.
A vers kozmikus költő-vízió, színtere az út, a világ útja, valahol ,,az ég alatt". Az út maga is jelképpé válik. Látvány és látomás között állandó villódzás jön létre, s a két szint kapcsolata különnemű elemeket egyesít. A költő-beszélő Hüvelyk Matyiként mitizálja is, ironizálja is önmagát. A versre jellemző, hogy
egyszerre kicsinyít és nagyít, mese módjára megszelídíti a jelenségeket, és ugyanakkor felfokozza az élményt (,,Szállásra a Nagy
Medve várt az égen").

kapcsolata a
romantikával
újszerű

szókincs

az út: jelkép
látvány és
látomás
mitizálás,
ironizálás

Különítsük el a szókincs rétegeit! Milyen összefüggés van a szókincs és a művészlét ironizált megjelenítése között?

Látnok-levelek
Költészetének első nagy fordulata, mellyel a modern költészet őse lett, 1871 májusára tehető. Ekkor keletkezett az a két
levele, mely költészetelméleti érvénnyel összegezi új művészi
hitvallását. Az új poétika lényege a látomás teljes felszabadítása. A költőnek látnokká kell lennie. Ennek eszköze, „hogy hoszszú, roppant, meggondolt munkával összezavarja összes érzékeit", hogy végül is elérkezzen „az ismeretlenhez". Rimbaud itt
csatlakozik igazán Baudelaire irányához, az érzékterületek öszszevonásához (Kapcsolatok). Már nem a látvány fontos, a költő
célja a látomásnak minden közvetlenül adott látványtól és logikai rendtó1 való teljes elszakítása, a hallucináció tervszerű elszabadítása. A látomás - melyben a különböző érzéki benyomások összekeverednek, áthatják egymást - feltárja a világ mélyebb összefüggéseit. Ez juttat valóban új felfedezésekhez, az ismeretlenhez - véli Rimbaud.
A program megvalósításának módszere az ember leszállása saját ösztönvilágába: fel kell szabadítani az ösztönvilágot. Ez
annak a felismerését jelenti, hogy az Én voltaképpen idegen: „Én
- az mindig valaki más." Csak eszköz arra, hogy általa a világ
jelenségei feltáruljanak:„Ha a réz egyszerre csak arra ébred, hogy
kürt lett belőle, abban nem ő a hibás" - írja. És máshol: „Nem
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a látomás teljes
felszabadítása

az ösztönvilág
felszabadítása

helyes azt mondani: én gondoltam. Úgy kellene mondani: engem
gondolnak." A költői én tehát már nem a Kóborlásaim személyes énje. Rimbaud látnok-szerepe egészen más, mint a romantikusoké: megszűnt a közösségi, népvezéri küldetés. A látnok
már nem próféta, csak a saját magánbeszédét mondja.

A magánhangzók szonettje
(1871)

elszabadult
képzelet - szigorú
forma

ellentétek
emelkedés

találgatások a mű
jelentéséró1

A költemény a látnok-levelek írásának időszakában keletkezett,
s példázza is a látomás felszabadításának, a kötetlen képzettársítások
áradásának felhasználását. A költő azonban rendet visz az asszociációk
halmazába: ábécérendben sorolja fel a francia magánhangzókat, s a legszigorúbb versformába, szonettbe sűríti a különféle érzékterületeket
összekapcsoló képelemeket.
A kezdősor izgatott felkiáltásai még csak egy-egy színnel kapcsolják össze a hangokat, a színek hívják azután elő a legkülönbözóbb valóságtartalmakat, érzelmi-hangulati hatást érzékeltető képeket, jelzős
szerkezeteket. A két négysorosban az ellentétek uralkodnak, a gusztustalan, a szörnyű motívumok ellenpontozzák a tisztaság és szépség motívumait. A két háromsoros képei fokozatos emelkedéssel vezetnek el
az „isteni tenger" nyugalmától a téren-időn túli kozmikus csöndhöz.
A görög ábécé első és utolsó betűje - az alfa és az ómega - a kezdet és
a vég, s a Bibliában Istenjelképe. A vers kezdetét és végét jelző két betű
s a végítéletre utaló harsona lehetővé teszi, hogy jelképes jelentést tulajdonítsunk a költeménynek. Az értelmezésben azonban nem árt az
óvatosság. A mű a kortársak körében is számos találgatásra adott alkalmat. Mágikus elméleteket kerestek benne, valószínűleg helytelenül.
Verlaine, amikor a versjelentéséró1, a hangoknak tulajdonított színekró1 kérdezték, csak azt felelte: „Hát így látta őket!" Talán meglepő aszszociációi és a szinesztéziák halmozása miatt ez a mű Rimbaud-nak a
leghíresebb, minden antológiában szereplő versei közé tartozik. Véleményünk szerint meglehetősen ötletszerű, s nem éri el a költő nagy verseinek színvonalát.
Csoportosítsuk a vers képeit párhuzamosságok és ellentétek szerint!
Figyeljük meg a vers

emelkedő jellegét

alfától ómegáig!

A részeg hajó
(1871)

látvány és
látomás

megtisztulás és
szabadulás

A látnok-levelek poétikája valósul meg a költemény hatalmas, vizionárius, sőt hallucinációs képáradatában, amellyel Rimbaud- Baudelaire Utazásának folytatásaként- nagyszabású, jelképes formát ad a hétköznapi életbó1 való kitörés témájának.
A megszemélyesített hajó monológja a szabadulás örömével indul: „ Vizek szabadja lettem, ki vígan elcsatangol." A víz
megtisztító hatású, eltávolítja az emberi szennyet és velük a kor-
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mányt és a horgonyt is. A jelképes megtisztulás együtt jár tehát
az irányítástól való függetlenedéssel. Egyre inkább hasonul a
közeghez, így válhat a„tenger költészetének" részesévé (nem véletlenül itt jelenik meg ez a téma, melynek a következő víziók a
változatai). A jelentéktelen kereskedelmi hajó az út, a megszerzett szabadság mámorában egyre monumentálisabb jelenséggé,
szinte természeti tüneménnyé nő.
A következő szakaszok a hajóút végletes élményeinek látomásszerű rajzát adják, azután a vízió megtorpanni látszik: a 15.
szakaszban a „mutatnék" óhajtás az addigi kijelentő módok után
elbizonytalanodást sejtet. Majd - az eredetiben - „mártír"-nak
nevezi magát a hajó. A 6. szakaszban a vízbe fúlt még „elragadtatottan" száll mélybe, a 16. szakaszban pihenni, aludni süllyednek a tetemek. Itt kezdődik a tapasztalásból való kiábrándulás
folyamata, mely a költemény utolsó harmadát uralja. Ez a zárórész két négy-négy szakaszos összetevőre oszlik. Az első rész az
„Íme, ez vagyok én!" felkiáltással kezdődik: még egyszer felidézi
az út extatikus élményét, valóban a kozmikusba, az űrbe tágítva
annak dimenzióját, majd szinte váratlanul Európa képét idézi fel.
Az utolsó négy szakasz már csak összegez. Szembeállítja az utazás csodáit a kiállott szenvedésekkel és kiábrándulásokkal. Az
út, éppúgy, mint Baudelaire versében, a halál hívásával zárul.
Rimbaud hajója azonban már nem várja a haláltól „az Ismeretlen
ölén az Újat", mint Baudelaire utazói, az ő útja a rezignációhoz,
minden lehetőség elutasításához vezet. Indulásakor „nem sajnálja" a világítótorony szemét (4. szakasz), s a „sajnálom Európát!"
felismeréséig érkezik. Az ige ismétlése (az eredetiben) fontos.
Az utolsó két szakasz viszont leszámol a visszavágyott Európával is. Az elszabadult, kozmikus, természeti lénnyé vált hajóval a kis pocsolyán ringó gyermeki papírhajó képét állítja
szembe; minden mennyek és poklok megtapasztalásával szemben, visszahozhatatlan, nosztalgikusan vágyott idillként a gyermekkor biztonságos, tapasztalás előtti paradicsomát. Az idill
azonban elérhetetlen: a tapasztalás, a szabadság élménye örökre elzárja Európa polgári világától.
Rimbaud egyes szám első személyben szólaltatja meg a megszemélyesített hajót. Mi ennek a funkciója?
Hogyan kapcsolódik a vers és azon belül a hajó útja a látnok-levélben az ösztönélet felszabadításáról mondottakhoz?
Keressük ki és magyarázzuk meg azokat a sorokat, melyekben a
látomás a költészet témájához kapcsolódik!
Milyen tájak, természeti jelenségek, évszakok jelennek meg a vers
világában, s milyen érzelmi-hangulati jelentéssel?
A gyermektémát néhány sor eló'készíti a versben. Keressük meg
a kapcsolatokat!
Hasonlítsuk össze a verset Baudelaire Az utazás és Mallarmé
Tengeri szél című verseivel!
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a tenger
költészete

kiábrándulás
a tapasztalásból

visszavágyódás

nosztalgikus idill:
a
visszahozhatatlan
gyermekkor

Prózavers-ciklusok
új fonna
Egy évad
a pokolban

egymást
érvénytelenítő

kijelentések

Villanások

A részeg hajó és az utána következő Utolsó versek után Rimbaud
hamarosan belátja, hogy a kötött formájú vers nem fejezi ki már mondanivalóját, „az ismeretlen felfedezése új formákat követel". Ezeket az új
formákat találja meg az életművét lezáró két nagy prózavers-ciklusában, az Egy évad a pokolban (1873) és a Villanások (1872-75) verseiben. E versek teljesítik be Rimbaud áttörését a modern költészet poétikája felé: a költői szöveg minden addiginál elvontabbá válik. Már az
Egy évad is olyan kijelentések tömegét tartalmazza, amelyek egymás
érvényét csökkentik vagy megszüntetik. Ez a ciklus az önmarcangolást
sem nélkülöző leszámolás és számvetés a költő egész emberi és művé
szi pályájával, gondolataival, az élet értelmével és értelmetlenségével.
Az út végül is az egykori életünneptó1 minden gyötrelmeken át az újabb
életünnep óhajáig és reményéig vezet. A Villanások verseiben a látomás töredezettsége fokozódik, konkrét vonatkozásai pedig szinte teljesen eltűnnek. Így talán joggal tekintjük ezeket a prózaverseket költészete utolsó fejlődési fokának. E versek leglényegesebb vonása a sokértelműség, a különböző látványok és gondolatlehetőségek közötti villódzás. Hiányzik a képek logikai kapcsolódása, ezért e versek megfejtése
nemcsak hogy nehéz, hanem nem is fejthetők meg abban az értelemben, hogy "tartalmuk" logikailag reprodukálható legyen.

Hajnal
A Villanások ciklus egyik legszebb darabja. Mindjárt az
meglep: a kezdő múlt idő, a vers végéró1 visszagondolva, átértékelődik. Bizonytalanná válunk: a történés kezdete
volt-e vagy előredobott konklúziója? A vers a természettel való
egyesülés látomása. Fokozása egyenes vonalú: a halott tájból kiemelkedő fények, majd a virág szavának megértése - végül az
istennő erotikus ostroma és meghódítása; az istennőé, aki egyszerre a Hajnal, a Természet és a Szerelem. De nem lehetünk
túl biztosak olvasatunk helyességében: az utolsó előtti mondat
ismét bizonytalanságban hagy, vajon a kis betűvel írt „hajnal"
és a most hirtelen 3. személyű „gyermek" azonos-e az istennővel
és a vers beszélőjével? Elterülésük szerelmes ölelés vagy megsemmisülés? Esetleg mind a kettó'? A vers vége visszakapcsol-e
a hétköznapok valóságába, vagy a hosszú időszakasz csak alátomás dimenzióját növeli? Egyáltalán van-e idó1rnpcsolat alátomásbeli hajnal és a felébredés dele között? ldóbatározó-e az
első sorban a hajnal vagy az istennő neve? Ellentétben áll-e ez
a kettő egymással? El lehet-e dönteni ezeket a kérdéseket?
első mondat

a természettel
való egyesülés
látomása

a hajnal jelentései

értelmezési
lehetőségek
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Stéphane Mallarmé
(1842-1898)
Rimbaud a romantikus látnok-szerepet, Mallarmé a klasszikus költőideált értelmezi újra a modern költészet számára. Ez
a gyengédszavú ember élete nagy részét vidéki, késóbb párizsi
középiskolai angoltanárként töltötte, míg 1878-tó1 kezdve lakásán tartott híres „keddjei" egy új költőiskola központjává váltak. Ahogy tanítványa, Paul Valéry (1871-1945) mondta róla:
az övé „a legkövetkezetesebb és legmerészebb kísérlet, amit valaha véghezvittek, hogy túlhaladják az irodalomban azt, amit
naiv intuíciónak mondanék. Ez a halandók többségével való
szakítást jelentette."
Mallarmé költészetének alapvető jellegzetessége ugyanis
szándékolt nehézsége, a jelentéseknek minden addigi költészetben ismeretlen bonyolultsága, komplexitása. Ideálja az olyan olvasó, „aki nyitott a sokrétű megértés számára".
Költészete tudatos, filozófiai mélységű gondolatrendszer
kifejezése. Mint kora nagy költői, ő is idegenül áll az őt körülvevő világban. „Korunkat lényegileg úgy látom, mint átmeneti idő
szakot, amelybe a költőnek nem szabad beilleszkednie." ,,A költő
esete társadalmunkban, mely nem ad neki lehetőséget, hogy éljen, olyan ember esete, aki elszigetelődik, hogy saját síremlékét
farag hassa."

bonyolult
költészet

idegen a polgári
világban

Sóhaj
(1864)

Korai korszakának ez a szép verse még Baudelaire hatását tükrözi, különösen az utolsó sorbanjoggal látták az Őszi ének
ihletését. Régi, a reneszánsz költők által is kedvelt platonista
témára játszik rá a vers: a lélek felemelkedik, hogy az istenséggel újra egyesüljön (találkozhattok vele Balassi Adj már csendességet kezdetű versében). Itt azonban csak megindul a lélek a
másik felé, csak vágyódik utána, de a vers világában nincs beteljesülés. És a „halk nővér" iránt érzett sóvárgás mindössze elő
képe a végtelenség, az elérhetetlen, üres kékség, az Azúr iránti sóvárgásnak, amely éppoly beteljesületlen marad, mint a szökőkút ég felé törése.
Csak a vers első három sora közvetlen érzelemnyilvánítás,
a mondanivaló lényegét a szimbólum értékű hasonlat hordozza.
A folytonosan feltörő, majd visszahulló vízsugár jelképezi a mindig megújuló és be nem tölthető vágyat. Csobogása sóhaj: a megszemélyesített szökó'kút az emberi lélek jelképe. A vágy az ősz,
a mulandóság, a halál képei között jelenik meg, még a medencében tükrét kereső Azúr ragyogását is október felhőzi, s ez több-
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felemelkedés
a másik
elérhetetlen,
mint az ég

szimbolika

tudatos
szerkesztés

letjelentést ad a versnek, amelyet azonban csak nagyon leegyszerűsítve lehetne fogalmi nyelven értelmezni.
A vers tudatos szerkesztését figyelhetjük meg a motívumok elrendezésében (az első három sorban felvetődik mindhárom lényeges elem: a vágy, az ősz, az ég, amelyek a képben öszszekapcsolódnak, új jelentésárnyalatokkal gazdagodnak), az
elóbb felfelé, majd lefelé irányuló mozgások szembeállításában,
a mondat tagolásában.
Miért alkalmas a szökó'kút-hasonlat a vágy jellemzésére? Menynyiben felel meg a vers hangulata a címnek?

világnézeti
fordulat

a Szépség
a Semmi ellen

Mallarmé
abszolútuma

a tárgyi elemek
metaforikus
funkciója

a komplex kép
feladata: felidézés

Mallarmé 1866-67-ben megy keresztül élete nagy szellemi válságán. Korábbi költészetének búcsúja az Egy faun délutánja (1865), új
korszaka aHeródiás (1864-67) című háromrészes költeménnyel köszönt
be. A költóben végbemenő gondolati változás lényege: fájdalmas tudomásulvétele annak, hogy egyedül az anyagi világ létezik, és ugyanakkor gondolati-akarati túlhaladása e ténynek. „Csak az anyag hiábavaló formái vagyunk, mégis fenségesek, mert feltaláltuk Istent és saját lelkünket ... erőteljesen belevetve magunkat ebbe az álomba, amelyről tudjuk, hogy nem létezik ... a Semmi előtt, ami az igazság, kinyilvánítva ezeket a dicsőséges hazugságokat!"
A megoldás tehát: a „dicsőséges hazugságok" világát teljes komolysággal kiépíteni; megalkotni a világ abszurditása elleni tiltakozásként
a Szépség és a Művészet teljesen rendezett univerzumát, amelybó1 minden véletlenszerű száműzve van. „Miután megtaláltam a Semmit, megtaláltam a Szépséget." A költészet - és ikertestvére, a zene -, mellyel
állandó kapcsolatban áll, a tiszta szellem birodalmát hozza létre; ez
szemben áll a rendezetlen, értelmetlen és ezért semmisnek tekintett
anyagi világgal. Ami egyedül érvényes, az a költészet és a zene által teremtett szellemi birodalom - Mallarmé az abszolútum világának nevezi. Ennek a gondolati programnak a következtében válnak költeményei
homályossá. Mivel a tiszta szellem világában nincs helye az anyagi világ tagadott valóságának, a versekben ezért a tárgyi világ elemei - egy
legyező, egy függöny, egy váza, egy szivar hamuja - csak elidegenítve,
valóságos összefüggésekből kiragadva, metaforikus vagy jelképi funkcióban kaphatnak helyet. Gyakran a létét tagadja a vers a megnevezett
elemeknek. Mallarmé használja először nagy hangsúllyal a XX. század
költészetében oly gyakorivá vált „hiány" szót vagy a látvány hitelességét megszüntető más szinonimáját.
A költő azonban nem elégedhet meg a képi világ megtisztításával. A nyelvet is alkalmassá kell tennie, feladata: „tisztább értelmet
adni" a szavaknak. A művészi nyelvnek el kell válnia az „egyetemes
riportázs" nyelvétó1. Az így megtisztított nyelv visszanyeri energiáit.
A mondanivalót már a hangalaknak is sugalmaznia kell. Aszavak szokatlan jelentéseket vagy jelentésárnyalatokat vesznek fel, kapcsolódásaik pedig komplexjelentésegységekké válnak: az elkészült vers
is egy ilyen komplex egység, maga is jel, egy titokzatos, egyértelmű fogalmakkal nem meghatározható összefüggés jele.
Az így kialakított komplex képek feladata tehát nem az ábrázolás, hanem a felidézés, a szuggesztió. „Nem a dolgot kell lefesteni, hanem a hatást, melyet kelt."
A mondattant is szabadon kezeli Mallarmé. A verssorok varázslásszerű zenéjében előrehaladva csak fokozatosan bomlik ki a mondat
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jelentése, és gyakran csak a vers végéró1 visszatekintve válik egyetlen
egységként felfoghatóvá az összefüggések hálója.
Épp a jelentés bonyolultságából következik, hogy Mallarmé verseiben a forma nagyon feszes és szigorú. A verszenére hárul az a feladat,
hogy a szavak sejtető erejét fokozza. Mallarmé az első költő, aki szigorúan klasszicisztikus formaeszményt egyesít a képi világnak és a mondattannak az avantgárdot előlegező felfogásával. XX. századi költ6k
hosszú sora fogja követni.
Költészetfelfogása személytelen: ,,A tiszta mű magában foglalja a
beszélő költő eltűnését, aki átadja a kezdeményezést a szavaknak."

Ez a

szűzi,

verszene

a személytelenség
eszménye

szilaj, ez a szép mai nap

(1885)
Mallarmé egyik leghíresebb érett kori költeménye ez a szonett. A vers egyetlen központi képre épül: a tóba fagyott hattyú
megválthatatlan vergődésére. Tudjuk, hogy a hattyú a költő és
a költészet hagyományos jelképe, ezért gyakran értelmezték a
központi képet közvetlen ön-allegóriaként. Kétségtelenül hozzájárul a jelentéshez a költészet és az ének képzetköre.

hattyú-jelkép

Elemezzük a kapcsolatot a 2. szakasz harmadik sora és az utolsó szakasz között!

A hattyú-jelkép mégis tágabb értelmű. A művészi alkotás
csak egyik, bár fontos aspektusa a halálba merevedett élet e rajzának. ,,Az ideális vers a néma vers, csupa fehérből" - írta egyszer Mallarmé.
Ebben a szonettben a fehér szín uralkodik. Mik a jelentései?
A tél jelzője az eredetiben „steril". Mit jelent ez?
Vizsgáljuk meg a vers cselekvéseit, igemódok és -idők öszszefüggéseit! Az első szakasz az eredetiben bizonytalan, kérdést
és óhajtást egyaránt jelentő nyelvtani alakkal kezdődik: a beköszöntő szép nap feltöri-e (törné fel!) a tó jegét.

„csupa fehér" vers

kérdés vagy óhaj

Az óhaj vagy kérdés milyen időt sugall? Miért van az eredeti óhajban vagy kérdésben a „számunkra" részeshatározó?

A költő a látványt irreálissá változtatja, nem létezővé alakítja: „meg nem volt repülések átlátszó jege kísérti az elfelejtett
kemény tavat" - mondja az eredeti szöveg.
Találunk-e még példát hasonló eljárásra?
A második szakaszban a hattyú múltjára emlékezik. Homályosan a bűn motívuma is felmerül: mintha oksági kapcso-
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irreális látvány

a halálba
merevedett lét
jelképe

költői

újítások
a pálya végén

lat lenne az el nem hangzott ének és a rátört tél között. De
nem egyértelmű, hogy a mulasztás, a be nem töltött szerep
vonta-e maga után a dermedést, vagy fordítva: a fagy ölte meg
a dalt.
A harmadik szakasz ideje a bizonytalan jövő, a szakasz
végére azonban már tudjuk; a „rab tollak" sohasem szabadulhatnak. A negyedik szakasz időtlen jelenében a meddő számű
zetésre válasz a hattyú magatartása: a néma megvetés, fagyos
álom.
A vers olyan világot jelképez, amelyben nemcsak az alkotás,
a költészet lehetetlen, hanem az eleven lét, az élet is. A jelképpel
kifejezett magatartás nem nélkülözi a fenség és a tragikum árnyalatát.
Mallarmé pályája végén megújította poétikáját, és új utakat talált, melyek végtelenül termékenynek bizonyultak a XX. század számára. Az Egy kockadobás sohasem törli el a véletlent (1897) című műve
nagy poéma. Az addigi szigorú forma felbomlik. Itt teljesedik be a késői versek tendenciája a központozás minimálisra szorítására vagy teljes megszüntetésére. A tipográfia szerves formaalkotó elemmé vált a
költeményben: a szövegtükör, a betűk méretkülönbsége a szöveg zenei
szervezésére szolgál útmutatóként, mintegy az olvasás partitúrájaként.
A szoros mondattani rend megszűnik.
„Életművem zsákutca" - nyilatkozta egyszer. Ebbó1 a „zsákutcából" nyi1t a XX. századi költői fejlődés számos országútja.

William Butler Yeats
(1865-1939)

ír mondavilág

misztikus
történetszemlélet

Yeats (é. jétsz) pályája a szimbolizmus, a közvetító1üó1 kapott Mallarmé-hatás jegyében indult. Az ő világa azonban nem a hideg, absztrakt
Abszolútumé - ír hazája gazdag mondavilágából alkot saját mitológiát
első korszakának gazdag zeneiségű verseiben és költői drámáiban. A tízes évektó1 kezdve fordulat következik be pályáján, amit talán a Babits
fiatalkori és késóbbi költészete közötti különbséggel jellemezhetnénk.
A versek zeneisége puritánabb, érdesebb lesz, nyelve egyszerűsödik és
erőteljesebbé válik. A távoli ír mondák helyét kettős jelképrendszer veszi át, melynek forrásai: egyrészt Yeats okkult, misztikus történetfilozófiája, másrészt függetlenségét épp ebben az idóben elnyerő hazája politikai élete. A költő sok tekintetben csalódott a létrejövő független ír
állam hétköznapi valóságában. Víziója a jövőró1 apokaliptikus G,iszonyú szépség született" - írja az 1916-os forradalom kapcsán), és borzongással vegyes örömmel várja az egyetemes katasztrófa új világ teremtésével kecsegtető eljövetelét.
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A Második Eljövetel
(1919)
Yeats apokaliptikus próféciájának egyik legmegrázóbb remekmű
ve A Második Eljövetel. Hatását a profetikus hanghoz különösen alkalmas drámai jambuson kívül elsősorban a világ anarchiájának érzékletes leírása és rendkívül egyéni mitológiája adja. A második szakasz öszszeolvaszt és ezáltal saját mítosszá formál két újtestamentumi mítoszt:
Jézus második eljövetelét, a világtörténelem keresztény beteljesülését
(1. Máté evangéliuma 24-25) az Apokalipszisnek a végítéletet megelő
ző szörnyű Antikrisztus-víziójával. Yeats szerint a kétezer éve tartó keresztény világkorszak végéhez ért. E korszak jelképe a "bölcsó"', amelyben Jézus emberi létre született Bethlehemben. - E jelnek ereje bénította meg eddig a szörnyet, amelynek ideje most eljő. Jelképesen szintén Bethlehemben kel életre, és születése egy szenvedésekkel és pusztításokkal teli kor kinyilatkoztatása lesz. A Spiritus Mundi (lat.= világ
szelleme) Yeats mitológiájában a közös emberi ösztönvilágnak (akollektív tudattalannak) felel meg: ebbó1 támad fel a negatív Megváltó. Tehát az első szakaszban ábrázolt széthullás, anarchia közvetlen oka az
Antikrisztus megszületésének: a mítosz itt nem más, mint a történeti
valóság jelképes ábrázolása.

profetikus hang
egyéni mitológia
bibliai mítoszok

a szörny
korszaka: a kor
történelme

Milyen történeti korszakot idéz fel a sólyom-solymár kép és a latin Spiritus Mundi kifejezés? Hogy függ ez össze a vers mondandójával?

Rainer Maria Rilke
(1875-1926)

A német nyelvű szimbolista költészet talán legnagyobb költője
Prágában született, és fejlődésére sokáig rányomta bélyegét,
hogy az Osztrák-Magyar Monarchia akkoriban különösen pezsgő művészi élete ellenére németajkú prágaiként, bizonyos mértékig provincionális szellemi környezetben kezdett írni.
Első kötetei sok szállal kötődnek a német romantikus dal hagyományához. Mégis már ebben az idóben megjelennek késóbbi költői gondolatvilágának bizonyos elemei. Az áttörést, költészetének első nagy
hangváltását néhány nagy, egész életére döntő élményt jelentő utazás
segíti elő. Kétszer járt Oroszországban, megismerkedett Tolsztojjal, mélyen belemerült az orosz életbe és kultúrába. Életfelfogására erősen hatottak az ott látottak: ,,Haza volt nekem, az első haza, melyben láttam
embereket élni" - írta. Talán származásával függött össze, hogy Rilke
számára a „haza" választott hazák egymásutánját jelentette - az első
ilyen Oroszország volt.
A költői áttörést az Áhítat könyve (szó szerintibb fordításban:
Imakönyv, 1905) hozta. A kötet három részbó1 áll: A szerzetesélet könyve, A zarándokélet könyve, Könyv a szegénységről és a halálról. A mű az
első ciklikus kötetkompozíciója. A lírai én már nem a korai versek sze-
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németajkú prágai

utazások

az Áhítat könyve
távolodás a
személyes hangtól

saját
Isten-fogalom

kisregénye

a Képek könyve

mélyes dalszerűségével beszél. Gondolati általánosításra törekszik a költő, többnyire egy-egy szerep álarca mögül szólal meg. Rilke saját mitológiát teremt, a megszólított Isten nem a hagyományos vallás istene,
hanem a világ törvényszerűségeinek az egyes ember szívében keletkező tükörképe, léte az ember eszméléséhez kötődik. „Isten a legrégibb
műalkotás" - írja.
Az Áhítat könyvében és korai kisregényében, melynek címe Rilke
Kristóf kornétás szerelmének és halálának legendája (1899-1904) teljesedik ki korai stílusának mély zeneisége, az a lefegyverző, de sohasem
üres virtuozitás, mellyel Rilke a nyelv és a vers zenei lehetőségeit kezeli.
Következő kötete, a Képek könyve (1902-6), részben egyidejű az
Áhítat könyvével, de már átmenetet jelent fejlődése következő fázisához. Megtalálhatók még benne a személyes élményt közlő versek, de
számuk kevés, és felbukkan egy új, már tárgyiasabb verstípus is.

Őszi nap
(1902)
az ima
beszédhelyzete

a beérés ideje

az ember és világa
beteljesületlen

A vers beszélője az ima hagyományos beszédhelyzetébó1
szólal meg. Az eltérés a hagyománytól abban mutatkozik, hogy
nem személyes könyörgés az ima tárgya, inkább figyelmeztetés:
itt az idő, hogy az Ur töltse be a természet törvényét. A beérés,
beteljesedés édessége azonban nem fedheti el előlünk, hogy ez az
idő az ítélet ideje is. (Rilke kulcsszava a gyümölcs, s gyakran áll
kapcsolatban a halállal.) A beérés, az idő teljességének elérkezése oksági kapcsolatban látszik lenni az emberi sorssal: aki lehetőségeit eddig elmulasztotta, annak otthontalansága és magánya már véglegessé válik, céltalan, értelmetlen cselekvések
töltik ki napjait . .A természet érett pompájával szemben az emberi világ csak mint értékhiány jelenik meg. Az első két szakasz
jobbára természeti tárgyi világának pozitív asszociációs köre ellentétben áll a harmadik szakasz jó esetben közömbös, ember
alkotta tárgyaival. Az otthonra találás, a magány feloldása tehát voltaképpen nem valóságos lehetőség a versben. A harmadik szakasz 3. személyű, általános alanyával lép az „ember" a
versbe (addig csak az Ur s a meghatározatlan beszélő volt jelen),
s ez lehetővé teszi, hogy ne csak a költői én helyzetére, hanem
általános emberi léthelyzetre vonatkoztassuk a jelentést.
Mennyiben van a tárgyaknak jelképes szerepük a versben?

Az eredeti vers utolsó sora éles áthajlással kezdődik, ez az egyetlen enjambement a versben. Miért?

Rodin és Cézanne
hatása

1902-ben Rilke Párizsba utazott, következő választott hazájába. Itt ismerkedett meg Auguste Rodinnel (e. roden;
1840-1917), a szobrásszal, egy ideig titkára volt, és fontos könyvet írt róla (1902-7). Rodin művészete és alapelve: „mindig dolgozni", erősen hatott rá, de hatott a szobrok fogható térbelisége
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is. Késóbb megismerkedett a posztimpresszionista festőnek,
Paul Cézanne-nak (e. szézánn; 1839-1906) a modern művészet
térfelfogását megújító műveivel. Ezek a hatások érnek be következő kötetében, az élménylírával végképp szakítani kívánó Új
versekben (1907-8). Rilke ezeket az objektív szándékú, leíró,
gyakran műalkotást tárgyul választó költeményeket „tárgyvers"-nek hívta. „Megfigyelhető... milyen szükségszerű volt még

objektív líra:
tárgyvers

a szeretetet is túlhaladni; természetes, hogy az ember mindezeket
a dolgokat szereti, mikor csinálja: ha azonban kimutatjuk ezt,
kevésbé jól csináljuk; megítéljük, ahelyett hogy mondanánk.
Megszűnünk pártatlannak lenni; és a legjobb, a szeretet, kívülmarad a munkán ... : így keletkezik a hangulati festészet (amely
semmivel sem jobb, mint a tárgyi). Azt festették: szeretem ezt itt:
ahelyett, hogy azt fessék: itt van ez ... " - ezek a Cézanne-ról írott
sorok Rilke új poétikáját pontosan fejezik ki.

A párduc
(1903)
Jellegzetes „tárgy-vers", Rilke e verstípusának sajátosjelképességét is példázza. Első pillantásra hasonlít a parnasszista versekhez, de egyáltalán nem szenvtelen, és csak látszólag
korlátozódik a ketrecbe zárt állat puszta leírására. A párduc öszszetett jelentéstartalmú szimbólum, nehéz értelmezni. A rácsok
ismétlődése természetesen a bezártság, rabság jelentést juttatja kifejezésre, de legalább olyan fontos az is, hogy a rab számára megszűnik a ketrecen túli világ, a teljes létezés rácsok közé
van zárva. Ebben az összeszűkült világban tétlenségre van kárhoztatva az a hatalmas erő, mely „egy pont körül" kényszerül
táncra. Ez a pont azonban nem térbeli hely, hanem belső középpont: az „ájult" akarat, amely nem irányulhat célra. Így a körbenjárás, a mozgás értelmetlen, hiábavaló. A külső világ üzenete, a beszökő kép nem hoz változást, az érzelmi élet középpontjában, a szívben hal el. A párduc ezek szerint felfogható a tétlen-

ségre kárhoztatott természeti erő jelképének, de mélyebb, az emberi sorsra utaló mellékjelentéseket is sejtet. Gondolhatunk arra,
hogy az ember egyéni tudatának zárt világából nem tud kitörni, de arra is, hogy körülményeinek meghatározó ereje bénítja
cselekvési szabadságát.
Mit sugall ember és világ kapcsolatáról a vers? Milyen tematikus
és szerkezeti párhuzam van az első szakasz 3-4. sora és a harmadik szakasz között?
Mi a kapcsolat az első szakasz első két sora és a második szakasz
között? Melyek az érzelmi azonosulás felkeltésének eszközei a
versben?

125

a

párduc-szimbólum
jelentései

Archaikus Apolló-torzó
(1908)

téma: a művészet

a szentencia
értelmezése

az idő legyőzése:
uralom a halál
felett

példázatgyűjtemények

a "saját halál"
igénye

költői válság
és megújulás

Az Új versek második részét vezeti be (mint első részét a
Korai Apolló). Ihletője egy korai görög szobor volt, a párizsi
Louvre kiállításán. Az Új verseknek abba a csoportjába tartozik
a mű, amely műtárgyat választ témájául. Rilke osztja a századvég számos művészének nézetét, miszerint a művészetnek különösen fontos világnézeti szerepe van. „Hogy érnek meg más távoli világok az istenekhez - nem tudom. De számunkra az út a
művészet." ,,A művészet az önbeteljesülés útja" is. Az utolsó sor
szentenciája egyszerre tartalmaz morális követelményt és az
élet esztétizálásának - műalkotássá formálásának - lehetősé
gét is - itt ez a kettő nem válik el. Emellett azonban a műtárgy
gyal való találkozás az idővel való sajátos szembesülés is. A mű
alkotás a maga időtlenségében az emberi lét végességével kerül
szembe. De a mű torzó: rajta az idő pusztításának nyoma. A benne felhalmozott szellemi energiák azonban legyőzik az időt (még
mindig „benne él nézése") - a mű tehát legyőzte a halált, és általa még érettebbé vált, voltaképpen ettó1 ért meg igazán. Rilke egy nagyon fontos és gyakran visszatérő gondolata élet és halál egysége, a múlt állandó szellemi létezése a jelenben is. Az
Apolló-torzó ennek az egységnek a jelképe is.
Az Új versek számos versének tárgya a mitológia, a Biblia vagy a
történelem egy-egy alakja, eseménye. Rilke számára ezek a sajátosan
és egyéni módon értelmezett jelenetek példázatok az emberi múlt, a kultúra és művészet gazdag tárházából, melyek könnyebben érthetővé teszik az emberi sorsot, a magányt és a halált, pontosabban a meghalást.
Hasonló példázatok gyűjteménye a Malte Laurids Brigge feljegyzései
(1910). Ezt a regényt töredékes előadásmódja a modern epika egyik fontos előfutárává teszi. Azzal az egzisztencialista filozófiában is fontos
gondolattal kezdődik, hogy mindenkinek saját életéhez szabott, azt beteljesítő halált kell halnia. A halál teszi teljessé az életet (erró1 szól az
Új versek kötetben Orfeusz, Euridiké, Hermész című verse is). A regény
végén a költő által kétszer versben is feldolgozott parabola áll: a Tékozló fiú, annak a története, aki nem akarja, hogy szeressék. Rilke számára a szeretet végtelenül fontos, szeretve lenni azonban nyűg, mely az
alkotó ember szabadságát és szerinte szükségszerű magányát fenyegeti. Ez a félelem volt az oka Rilke állandó utazásainak, annak, hogy nehezen talált otthonra.
1910-ben és 1912-ben a Trieszt melletti duinói kastélyban élt, és
itt kezdődött meg költészetének következő nagy fordulata, mely utolsó
otthonában, Muzotban fejeződött be. 1922-ben hosszas, de nem terméketlen alkotói válság után egy csodálatos hónap hozza meg legnagyobb
költői teljesítményét, a két késői nagy ciklus, a Duinói Elégiák és az
Orpheusz-szonettek, valamint még néhány fontos, a ciklusokhoz nem
tartozó vers befejezését.
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Rilke költői nyelve teljesen megújul: a versek az eddigieknél is
sokkal erőteljesebben közelítenek a modem költészet nyelvi kifejezésmódjához. Az Elégiákban ugyanakkor felfedezhetjük Hölderlin ihletését is, akinek művei akkoriban váltak általánosan ismertté. E nagy ciklusban Rilke visszatér a költő-vátesz, a prófétai hangvétel hagyományaihoz, és átfogó világmagyarázat igényével lép fel, s ezt összefüggő
jelképrendszer, egyéni mítosz nyelvén fejezi ki.

profetikus hang,
átfogó
világmagyarázat

„Ó melyik angyal hallana meg, ha kiáltok, az égiek
rendjeiből? és mégha szivére
vonna is hirtelen egy: viharzóbb léte hevében
égten-elégnék. Mert a Szép az Iszonynak
kezdete csak, ennyit még elviselünk és
bámuljuk közönyét, hogy össze se zuzza,
megveti lényünk. Iszonyú mindegyik angyal."
(Szabó Ede fordítása)
Ezzel a komor látomással kezdődik az első elégia. Rilke mitológiájának kulcsalakja, az angyal, nem a kereszténység angyala. A világegyetem erőinek jelképe, egyben hordozója annak a teljességigénynek,
amelynek erkölcsi parancsát mindannyian érezzük. E teljességet megvalósítani nem tudjuk, ezért az angyal, felhívó voltában, fenyegető is.
A ciklus időszemlélete kozmikus, a látható jelenségek változása
mögött a létezés örökkévalósága, örök egyidejűsége kap hangsúlyt. Az
angyal a látható és láthatatlan együvétartozásának is a jelképe.

mitológiájának
kulcsalakja:
az angyal
kozmikus
időszemlélet

Nyolcadik duinói elégia
A nyolcadik elégia ember és állat szembeállításával a sors tudatos
és öntudatlan átélésének lehetőségét ábrázolja. Az állat nem tud a halálról, önfeledt a létezése, tekintete nyílt, a mindenségre, a végtelenre
lát. Sorsa ugyanakkor öntudatlan, megalkotatlan sors. Az ember sorsa
tudatos, mert ismeri a halált, létét megformálja (mint egy művészi alkotást), s e forma lezárása a halál. Az emberi tekintet ezért„kerek": önmagára irányuló és visszafelé, a múltba forduló, s ezért korlátozott: nem
a térben-idóben végtelen mindent, hanem a konkrét világot látja, nem
a létezést, hanem a létezőket. A szerelem adhatna teljes víziót az embernek - mert ösztönös; de a másik jelenléte, az emberi kapcsolatok lehetősége a sorstalan látást meghiúsítja. Az állati létet se mutatja teljesen harmonikusnak az elégia: a születés maga kiszakadás a még bensőségesebb egységbó1, amelynek jelképe az öl. Az elégiák világában élet
és halál szerves egységet alkot. Erre utal az a hasonlat is, amely a mű
vészetet hozza be a vers világába. Az etruszkok madárfeijel és számynyal ábrázolták haláldémonaikat. Szarkofágjaik tetején elhelyezték a
halott szobrát: derűs arccal, a pihenés helyzetében mintázták meg az
elhunytat. Ezért kellene a madárnak mint etruszk léleknek magával
hoznia mindkét tudást, élet és halál ismeretét.
Az Elégiák és a Szonettek után Rilke ismét megújította költői világát. Utolsó éveinek német és francia nyelvű verseiben visszatér egy
szűkszavúan, lényegretörően megformált dalszerűséghez, legkésóbbi
fontos versei közül pedig nem egy kifejezetten avantgárd jellegű.
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tudatos és
öntudatlan létezés

élet és halál
szerves egysége

Henri Fantin Latour: Asztal sarka. 1872

A kelet-európai irodalmak
a romantika után

A romantika egységes művészeti-gondolati rendszer volt, egységes és
teljes olyannyira, hogy a megváltozott körülmények nem is tudták egy
csapásra felváltani egy másik irányzattal, mint az pedig oly sokszór elő
fordul az irodalom történetében. Csupán felbomlasztani voltak képesek: a rendszer egyes elemei kimaradtak, a hangsúlyok máshova kerültek, s így az egész irányzat kezdett lassan más jelentésre szert tenni.
Egy idő múltán azután a romantika mint irányzat megszűnt, de továbbra is éltek sok szállal hozzá kötődő elemei. A kelet-európai irodalmak
terében jó harminc-negyven évig ilyen, a romantikából így-úgy kiszakadt meteorok keringenek, annál is inkább, mert a következő irányzat,
a realizmus fejletlensége folytán tömegvonzásával nem volt képes maga
köré gyűjteni ó1rnt.
Mi volt e szellemi helyzet társadalmi háttere? Rövidre fogva a
választ az, hogy elzúgtak a lengyel 1830 és másutt 1848 forradalmai.
A romantika legfóbb követelése: a nemzeti -függetlenség nem, vagy csak
felemásan valósult meg, s például Románia megalakulása a krími háború, majd a csonka Bulgária létrejötte az 1877-es orosz-török háború nyomán is csupán azt bizonyította, hogy a térség kis népeinek sorsa: függetlensége vagy elnyomása inkább függ a nagyhatalmak egymás közti pillanatnyi erőviszonyaitól, mint saját érdekeiktó1 és törekvéseiktó1.
A polgári nemzetállam csökevényes megléte vagy éppen hiánya torzító hatással volt a felvilágosodás másik nagy eszményének, a szabad
polgári személyiségnek a kialakulására is. Annál is inkább, mivel ez az
eszmény magában a nyugat-európai klasszikus kapitalizmusban is gyökeresen átalakult.
A tömeges elszemélytelenedés, a "hangya-társadalom" irányába
hatott a városi létforma kialakulása is. Eddig- legalábbis Kelet-Európában - a vidéki, falusi élet volt a természetes, melybe mostantól kezdve már csak kirándulnak. A nagyvárosi ember elvész a tömegben, s olyan
légkör veszi körül, melyben - Girard francia irodalomtörténész szellemes megállapítása szerint - Krisztus helyett mindenki a szomszédját utánozza, s melyben nem a szabadság, hanem a személyiség önállósága, elkülöníthetősége, autentikus volta válik kérdésessé.

a romantika lassú
felbomlása

társadalmi háttér

korlátozott
nemzeti fejlődés
a szabad polgári
személyiség
kibontakozásának
akadályai
a városi létforma
hatása

A kiátkozott költó'k
A nemzeti szabadság kérdése lekerült a napirendró1. A keservesen, felemásan megvalósuló polgárosodást, a szomszédjára pislogó típusembert nem tudták a kor legjobb művészei és gondolkodói vállalni. A művészet hirtelen elveszteni látszott hivatását, feleslegessé vált,
romantika és pozitivizmus között a senki földjére került. Megjelent a
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a művészet
hivatása
problematikussá
vált

a „kiátkozott
költóm típusa

társadalomból kivonuló és kiátkozott költő típusa, akinek élete is beszédesen különc, félresikeredett, aki legfontosabb emberi kapcsolatában, a szerelemben boldogtalan, s aki annyira korán jött, hogy az utókornak kell felfedeznie.

Mihai Eminescu
(1850-1889)
nyelvteremtő
művész

élete

Eredeti tehetség volt. Színre léptéig alig tette meg első lépéseit a nemzeti irodalom; ingatag volt az irodalmi nyelv tájnyelvi alapja, szókincse,
helyesírása (például csak az 1860-as évek elején tértek át a cirill ábécéró1 a latinra). Eminescu költészete révén a román művelődés egy csapásra világirodalmi szintre emelkedett.
A költő Moldvában született tizenegy gyermekes család hetedik
gyermekének. Apja paraszti sorból kiemelkedett uradalmi intéző, majd
kisbirtokos. Eminescu Petőfihez hasonlóan, vándorszínész-társaságokhoz szegődve, egyik iskolából a másikba többnyire gyalog vándorolva,
megszakításokkal végezte tanulmányait. Leérettségiznie nem is sikerült, ezért csak rendkívüli hallgatóként járhatott Bécsben, majd Berlinben egyetemre. Mielőtt e csillogó nagyvárosokat látta volna, bebarangolta nemcsak Moldvát, hanem egész Erdélyt is, közelró1 tapasztalta a falusi nép nyomorát. Bécsben ismerte meg a 19 éves Veronica
Micle-t , egy több mint húsz évvel idősebb műegyetemi professzor feleségét, akihez egész életében marakodó szerelem fűzte. Könyvtárigazgató, tanfelügyelő, majd újságíró volt. 1883-ban megőrült, s ettó1 kezdve
már csak időnként javult annyit az állapota, hogy dolgozni tudjon. 1889ben az elmegyógyintézetben egy betegtársa megdobta kővel, s a költő
vérmérgezésben meghalt.

Az Esticsillag
(1883)
népmesén alapuló
példázat

romantikus
utalások

A vers népmesei alapú parabola, példázat, vagyis cselekménnyel
folyamatos allegória, melyben a cselekmény nem önmagában érdekes, hanem valamilyen mögöttes jelentés kiugratására szolgál.
Erró1 a jelentésró1 maga Eminescu így beszél: „a zseni nem ismer ugyan
halált, mert neve megmenekül a feledés éjétől, másrészt azonban képtelen itt a fóldön valakit boldoggá tenni, s arra sem képes, hogy önmaga
boldog legyen. Nincs halála, de boldogsága sincs. Nekem úgy rémlett,
hogy a mesebeli Esticsillag sorsa nagyon hasonlít a zseni fóldi sorsához;
ezért is adtam neki ezt az allegorikus értelmezést."
Jól példázza a vers a romantika bomlását. Eminescu kettős utalással él: az Esticsillagot egyszer Hyperionnak nevezi (a romantika kedvelt hőse, például Hölderlinnél, nevének jelentése: hüper eon = felsóbb
lény), másrészt az Esticsillag románul Luceafarul (e. lucsafarul), azonos a „fényt hozó" jelentésű Luciferrel, tehát a lázadó démonnal. Eminescu eredetileg azt is tervezte, hogy a démon fellázad Isten ellen.
A végső változatban azonban az Esticsillag engedelmeskedik urának: a
kor már nem tűrt meg romantikus hősöket.
rendelkező
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Az alkotó zseni számkivetettsége azonban a Luceafarul jelentésének csak az egyik vonulata. A másik a szerelemró1 alkotott felfogás.
Eminescut nemhiába nevezik „a szerelem költőjének". A romantikában
a szerelem érzése, a nő által kiváltott szenvedély volt a fontos, a román
költő lírájában ezzel szemben megjelenik a szeretett nő, a maga húsvér valóságában, az éteri szerelem mellett az erotika. Az Eminescu világfelfogását jellemző pesszimizmus, kiábrándult közöny egyetlen ellensúlya a szerelem. Létünk semmis voltát persze az sem váltja meg,
de földi boldogságot adhat. Ezt, a halandók egymáshoz tartozását hangsúlyozza az apród és a királylány nevének azonossága az eredetiben:
Katalin és Katalina (Áprily Lajos fordításában: Leon és Leone).

szerelemfelfogása

A vers gondolati líra és népmese ragyogó szintézise. Nem jellemek, hanem értékrendek ütköznek össze benne. Soroljuk fel a lírai-gondolati és az epikai-folklór motívumokat!

Esti kürtszó
(1883)
A vers címének pontos fordítása : Hegycsúcsok fdlött, s ez talán
utalás Goethe versének, A vándor éji dalának kezdősorára. A népdal
szerkezetét követi: bevezető természeti kép az első hat sor, s erre rímel
a lírai én hangulata, de a költő a kettőt annyira egybemossa, hogy nem
tudni, melyik melyiknek a szimbóluma, s csak homályosan sejtjük, hogy
a vers egyes elemei (esti kürtszó, álmok, erdő) mit jelentenek. A költő
a szavak jelentéskörének az egymásba olvasztásával egyúttal fel is lazítja, ingataggá teszi jelentésüket, s így azok könnyen egymás helyére
csúszhatnak. Például az „este" a „halálvágy" hatására felölti „az emberi élet estéje" jelentést is.
Eminescu a szavak jelentésének ezt a lebegő többértelműségét s
ezáltal szimbólummá növesztését a verszene segítségével éri el. A világirodalom egyik legzeneibb költője. Verszenéjébe már beépíti a csendet is.
Itt többek között úgy, hogy lezáratlanul hagyja a művet: kérdések állnak a végén, amelyek a végső csendre utalnak (,,majd valamikor"), s
szerkezete is aszimmetrikus, hisz a kürtszó első megszólalásával foglalkozik az első tíz sor, míg a jövendő utolsó megszólalásával csak kettő. Az olvasó tudatában a csend lép a hiányzó sorok helyére.

népdalszerű

szerkezet

a szavak
többértelműsége

zeneiség
a csend szerepe

Hasonlítsuk össze a tájleírás szerepét Vajda János és Eminescu
lírájában!

Cyprian Kamil Norwid
(1821-1883)
Talán a legmodernebb XIX. századi kelet-európai költő, akinek hatása
napjainkban válik egyre egyetemesebbé. 1821-ben született, szegény
nemesi családban. Korán árvaságra jutott. Varsóban járt gimnáziumba, ott élte meg az 1830-31-es felkelést követő cári terrort. Romantikus
nemzeti költőnek indult, sokan benne látták a három nemzeti bárd-Mic-
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kiewicz, Slowacki, Krasiriski - méltó folytatóját. 1842-ben nyugat-európai festészeti tanulmányútra indult, és soha többé nem tért haza. (Ez a
tény azért érdemel figyelmet, mert akárcsak az említett három, szintén emigrációban élt művészt, Norwidot sem béklyózta a keleteurópai írók legnagyobb átka, a cenzúra.) Norwid festészetet-szobrászatot, archeológiát és filozófiatörténetet tanult Rómában, Berlinben. A mélyen vallásos, hívő költő először a forradalomellenes, konzervatív katolikus emigrációval, majd 1849-tó1 Párizsban a demokratikus emigrációval
és az utópikus szocializmus eszméivel került kapcsolatba. Nyugat-Európában ismerte meg az előkelő Maria Kalergist, egy orosz csendőrtábor
nok lányát, egy görög multimilliomos feleségét, akibe egész életén keresztül szerelmes volt - viszonzatlanul, reménytelenül. 1855-ben a cári hatóságok elkobozták anyjától örökölt picinyke birtokát, s hivatalosan is
disszidensnek nyilvánították. Közben 1852-ben másfél évre Amerikába
menekült a megnemértés és a nélkülözés eló1, ebben is megelőzve a századforduló nagy kivándorlási hullámát. Fizikai munkát végezve, betegen, nyomorogva majdnem ott is ragadt. Londonon keresztül tért vissza
Párizsba, ahol haláláig élt. A nyugat-európai lengyel emigráció hamar
kellemetlen különccé nyilvánította az egyre jobban megsüketülő, egyre
rosszabbul látó, a nagyváros embersűrűjében nyomorgó, elhanyagolt külsejű költőt, aki a maga konok erkölcsösségével a világ minden kérdésébe „belebeszélt". Élete utolsó hat évét a párizsi lengyel Szent Kázmér szeretetházban töltötte, 1883-ban testét közös sírnak adták.
Irodalmi pályájának már jóval korábban vége szakadt. A fényes
indulás fokozatos agyonhallgatásba fulladt. Csak a századfordulón fedezték fel, s még az 1960-as években is kerültek elő ismeretlen művei.

Mondd, mit vétettél
(1856)
a vers írásának
indítéka

a lengyel
messianizmus
átértékelése
az értékes egyén
szükségszerű

vértanúsága

A vers megírásához az adott indítékot, hogy az Isztambulban meghalt Mickiewicz földi maradványainak Franciaországba szállítása körül viták folytak az emigrációs körökben.
Norwid egész munkásságára a köztes-helyzet a legjellemzóbb: a
nemzeti költő sikere és a közösségétó1 elszakadt művész visszhangtalansága, a Lengyelország újjáélesztését mindenekfölött elérendőnek
tartó hazafiság és a hazátlan, emigrációs tengődés. Ebben a helyzetben
kénytelen volt átértékelni az előző kor, a romantika fogalmait (minden
verse értékrendek küzdelme!). Itt a lengyel messianizmusnak ad új értelmet. Mickiewiczék felfogása szerint a lengyel a népek Krisztusa, Lengyelország vértanúsága árán érkezik el a népek megváltása, a szabadság. Norwid egyéni, individuális messianizmust hirdet: a magát értékessé kimunkáló egyén, a nagy ember, a zseni mindig vértanú, kortársai soha nem értik meg. Mivel ez az emberi világ alaptörvénye: mindenki csak önmagának lehet Krisztusa. Az értéket szükségszerűen csak a
krisztusi ember halála után ismerik fel.

Szfinx
(1860)
A vers első elolvasása után hajlamosak vagyunk igazat adni Tadeusz Miciriskinek, a századforduló lengyel költőjének, aki azt írta, hogy
Norwid művei „lengyeles hangzású kínai beszédnek tűnnek". A vers ér-
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telme fokozatosan, csak többszöri elolvasás után világosodik meg. Már
a cím is kétértelmű: vonatkozik magára a versre, melyet az olvasónak
- akár egy keresztrejtvényt - meg kell fejtenie, s jelenti a görög mondavilág különös szörnyét, aki találós kérdéseket tett fel minden eléje
vetődő vándornak, és szakadékba lökte, aki nem tudta a helyes választ.
A „dicsérjétek az Urat!", illetve a Jézus feltámadását köszöntő örömujjongást jelentő „alleluja" kijelöli, mire vonatkozik a szfinx kérdése: a
feltámadásra, s XIX. századi lengyel szerző művében ez csak egyet jelenthetett: Lengyelország feltámadását. De Norwid váratlanul nem
Krisztus, hanem egy másik, ugyancsak a rómaiak által meggyilkolt zseni, az i. e. III. században élt syrakusai mérnök-fizikus, Archimédesz feltámadását állítja Lengyelország elé példának. Archimédesz a találmányai révén támad fel. Ahogy Artur Sandauer lengyel irodalomtörténész
írja: „Felszikráznak a tükrök, melyekkel egykor a római hajóhadat gyújtotta föl; az emeltyűk, melyek egykor- az öntözővíz átemelésére szolgáltak, most a sírkamrát vetik szét, ami recsegve-ropogva beszél erejükről.
Győznek a történelem önműködő mechanizmusai, az általános és senki
tulajdonát nem képező mechanizmusok, a 'minden - senki Hatalma'.
Nem kell messiás, aki elsőnek tudatná, hogy eljött a feltámadás ideje:
elég az órára pillantani."
A verset az teszi "érthetetlenné", hogy Norwid a példázatot szokatlan módon rövid lírai versbe helyezi (ez általában is legfóbb poétikai
újítása), mégpedig úgy, hogy a cselekmény elemeit elhagyja, esetleg
egyetlen szó segítségével idéz fel egész eseménysort. Ezáltal kihagyásokkal, elhallgatásokkal többértelművé tett mű jön létre, mely inkább
hasonlít a különbözőképpen előadható zenei partitúrára, mint a hagyományos versre. Ezt a benyomást még csak fokozza a vers írásképének
szokatlan szervezése. Az íráskép Norwid kezén önálló jelentésalkotó
szerepet játszik.

a cím jelentései

a szfinx kérdése

Archimédesz
példája

tömör,
többértelmű mű

az íráskép szerepe

Meséljük el a parabola cselekményét! Próbáljuk az olvasó azon
érzelmi változásait sorban leírni, melyeket a vers írásjelei megszabnak!

Fantom
(1861)
A vers kétféle értékrend összeütköztetése. Az egyik a korabeli polgári civilizáció, a másik a keresztény erkölcs világa. E kettő viszonyát
Norwid ironikusan ábrázolja, de nem úgy, mint a romantikusok, akiknek iróniája teremtő volt, s dialektikusan látták a valóságot. A norwidi irónia a valóság és a látszat közötti ellentmondás felfedésében áll.
A valóságosnak látszó nőró1 kiderül, hogy pokolbéli kísértet, s a történelem, a társadalom a semmibe fut.
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ellentmondás
valóság és látszat
között

Magyar irodalom
a XIX. század utolsó
harmadában

A kiegyezéstó1
Tisza Kálmán bukásáig

1867-ben megszületett Magyarország és a Habsburg-dinasztia között a
megegyezés: az úgynevezett kiegyezés. A birodalom kettős monarchiává alakult át. Magyarország visszanyerte ugyan állami önállóságának
nagyobb részét, de a pénz-, had- és külügyek intézése közös maradt. Titkos egyezmény biztosította, hogy érdemi kérdésekben a magyar kormány is csak az uralkodó előzetes jóváhagyásával dönthet.
A dualista rendszer megszilárdulásához majdnem egy évtizedre
volt szükség. A kiegyezést létrehozó Deák-párttal szemben a középnemesség érdekeit képviselő Tisza-párt ellenzékbe vonult, teljes önállóságot követelve Magyarországnak, s csupán perszonáluniót Ausztriával.
A középnemesség elsősorban saját gazdasági és hatalmi lehetőségeivel
volt elégedetlen; nem jelentéktelen része a kibontakozó kapitalista versenyben tönkrement az elavult gazdálkodás és a krónikus tó1rnhiány
következtében. Az országos méretű vasútépítkezés és a többi nagy vállalkozás hatalmas befektetéseket igényelt, a panamák és a botrányok
ijesztően megszaporodtak. Az egymást követő gazdasági és politikai válságokon a kormánypárt egyre kevésbé tudott úrrá lenni. A megoldást
végül a Deák- és Tisza-párt 1875-ös egyesülése hozta - az utóbbi egyér-

Ferraris Artúr: A tarokkparti. Festmény
A tarokkparti a Szabadelvű Párt klubjában. A képen balról jobbra: Gujári
Ödön, Sváb Károly, Nedeczky István, Csernátory Lajos, Jókai Mór, Odescalchi
herceg, Beöthy Algeron, Tisza Kálmán, mögötte Podmaniczky Frigyes,
Pulszky Károly, Mikszáth Kálmán
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a kiegyezés

a kormánypárt
és az ellenzék
egyesülése

a dzsentri
életforma
és hatása

hibás nemzetiségi
politika

antiszemita
megnyilvánulások

telmű túlsúlya jegyében - s Tisza Kálmán hatalomra kerülése, aki cserében lemondott korábbi függetlenségi programjáról.
1875 után a dualista rendszer konszolidálódott, de a·zon az áron,
hogy csak felemás módon nyerhetett teret a kapitalizálódás. Az államigazgatás elsősorban a középbirtokos nemesség kezébe került, amelynek jelentős része már csak tisztségei jövedelmével tudta földbirtokosi
helyzetét megszilárdítani; egy része pedig már azzal sem. E rétegbó1
alakult ki a jellegzetes, részint birtokos, részint birtoktalan magyar
dzsentri, amely fél évszázadig meghatározta - főleg vidéken - a magyar
életforma- és ízléseszményt. A frissen születő polgárság, kivált a hivatalnok polgárság, tekintélyes hányadában hasonulni próbált a dzsentri értékrendhez. Míg 1848-ban a német polgár magyarra változtatta nevét, Halbschuh Dánielbó1 Irányi Dániel lett, a magyar nemes pedig nevének y-ját i-re cserélte, Jókayból Jókai lett, hogy ezzel is jelezze mindkettő: a magyar polgárosulás, a magyar demokratizálódás szolgálatában kíván állni, addig a századvégen a gazdag polgárok nagy összegeket fizettek egy-egy nemesi címért és címerért.
A korábban haladó jelszó, a „nemzeti jellem" védelme immár a
jogait - pontosabban előjogait - féltő magyar vezetőréteg védelmét
szolgálta, az itthoni ellenzéket pedig leszerelte az attól való ijedelem,
hogy egy radikális szembenállás felbomlaszthatja a nemzet egységét,
s alááshatja a magyarság helytállását a nemzetek közötti létharcban.
Tisza Kálmán kormánya kíméletlenül lépett fel a szlovák és a többi
nemzetiség kulturális tevékenysége ellen; kevés olyan politikus akadt,
mint a Függetlenségi Pártot alapító Mocsáry Lajos (1826-1916), aki
követelte, hogy legalább az 1868-as nemzetiségi törvénycikket maradéktalanul tartsák be. Az oroszországi üldözések eló1 menekülő s eleinte humánusan fogadott zsidó tömegek beilleszkedését is késóbb ellenséges, antiszemita megnyilvánulások kísérték, még antiszemita
párt is alakult 1881-ben. Egy év múlva pedig sor került a hírhedt tiszaeszlári perre, melyben a középkorból származó „vérvád" meséjével
próbálták kompromittálni a magyarországi zsidóságot. (Tiszaeszláron

A Ferenc József híd építése,1895
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eltűnt egy cselédlány, aki vallásos zsidó családnál szolgált. A vád szerint rituális szertartás áldozata lett. A védelem a neves liberális politikus és író, Eötvös Károly [1842-1916) vezetésével végül győzelmet
aratott.)
Erre a korra esik a magyarországi munkásmozgalom kezdete
is. A szocialista szervezkedést kezdetben a kormány rendőrségi ügyként kezelte. 1872-ben pert indított a munkástüntetések szervezői ellen, 1873-ban pedig nem engedélyezte a megalakult mpnkáspárt mű
ködését. 1880-ban már hozzájárult a Magyarországi Altalános Munkáspárt megalapításához és törvényes működéséhez. A párt 1890-ben
fölvette a Magyarországi Szociáldemokrata Párt nevet. Legfóbb fóruma az 1877-tó1 megjelenő Népszava című napilap lett. A munkásmozgalom kibontakozása sokáig - akárcsak az iparosodásé és a polgárosodásé - Budapestre és néhány nagyobb városra korlátozódott. Az ország lakosságának túlnyomó részét kitevő parasztság körében csak
a század utolsó évtizedében jelentkeztek jelentősebb politikai mozgalmak.
A nagyarányú vasútépítkezés és csatornázás átalakította a vidék
képét is, de a leglátványosabb Budapest kiépülése volt. 1873-ban egyesítették Pestet, Budát és Óbudát, az egységes városkép kialakítására a
Fővárosi Közmunkák Tanácsa ügyelt. Kórházak, egyetemek, bíróságok
és más korszerű középületek épültek, 1875-ben nyitotta meg kapuit a
Zeneakadémia, 1880-ban az Iparművészeti Iskola. A korszak végére
már villamosok jártak az utcán, és működött az első telefonhálózat.
Másfél évtized alatt több lapot alapítottak, mint a megelőző félszázadban: a Vasárnapi Újság című ismeretterjesztő hetilap 1875-ös statisztikája szerint 1861-ben ötvenkettő, 1875 első felében viszont már kétszáznégy volt a lapok száma. A fővárosba özönlő, szaktudással nem rendelkező nemesi fiatalság előtt könnyű, úrias megélhetéssel, gyors érvényesüléssel kecsegtető tevékenységnek tűnt föl az újságírói pálya. De
az olvasóközönség növekedése nem állt arányban a sajtóéval, a lapok
többsége tiszavirág-életű volt.

A millenniumi fóldalatti. Keresztmetszeti rajz
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Az irodalom elsősorban a nagyobb hetilapok, folyóiratok
köré szerveződött. A lapokon kívül még két szervezett fóruma
volt az irodalomnak: az Akadémia és az 1836-ban alapított Kisfaludy Társaság. Mindkettő a konzervatívvá váló népnemzeti felfogás szellemében tevékenykedett. Az Őszikéket (1877) író
Arany János meg tudott még egyszer újulni, de az irányzat mely őt emelte eszményévé - nem. Gyulai Pál (1826-1909) a
nagy befolyással rendelkező Budapesti Szemle szerkesztőjeként
és az irodalmi élet egyik irányítójaként rendíthetetlen konoksággal őrködött a Petőfi- és Arany-nemzedék örökségén, s szegült szembe minden újdonsággal.
Az évtized derekán, 1876-ban a fiatal írók megalakították
ugyan ellen-társulásukat, a Petőfi Társaságot, de önálló esztétikai célok és program nélkül. Jellemző, hogy a Társaság elnökének Jókait választották meg, aki bár számos jelentős művét
írta ekkor (A kőszívű ember fiai, 1869; Eppur si muove, És mégis mozog a föld, 1872; Az arany ember, 1872; Rab Ráby, 1879),
nem éppen a modern irodalmat képviselte. Egy-két esztendő
múltán a társulás már csak arra szolgált, hogy tüntetően helyet,
tagságot nyújtson azoknak, akik a Kisfaludy Társaságba nem
jutottak be.
1875 nem csak a politikában jelentett fordulópontot. A kiegyezés időpontjában az irodalmi értelmiség elitje (az egyetlen
kivételt, Jókait nem számítva) Deák Ferenc oldalán állt, és a politikai rendezéstől a magyar polgárosulás szerves fejlődését várta. Ebben a szellemben kezdték pályájukat a fiatalok legjobbjai
is: Arany László (1844-1898), Asbóth János (1845-1911) és
Toldy István (1844-1879) - valamennyien nagy név és nagy tervek birtokában. A kiegyezést követő évtized nem váltotta be ezeket a várakozásokat. Úgy tűnt, a nemzet ismét elmulasztja lehetőségét a fejlettebb országokhoz való felzárkózásra, ó'k pedig
csak tehetetlen szemlélői lehetnek az utat tévesztésnek. Bíráló
és javaslattevő magatartás, elmélyült társadalmi-lélektani
elemző módszer s ugyanakkor kiábrándult élethangulat jellemzi műveiket. A nemzedék kedvelt műfaja volt a verses regény
(Arany László: A délibábok hőse, 1873), a vallomásos, esszészerű én-regény (Asbóth János: Álmok álmodója, 1878) és az életrajzi regény (Toldy István: Anatole, 1872), s valamennyi a nevelési regény sémájára épült.
1875 után megoldást nyert a politikai és gazdasági válság,
föllendülés következett, de korántsem az értelmiségi elit elképzeléseit valósítva meg. Nemcsak az agg Arany János (1817-1882)
és az öregségére jelentős költővé érett Vajda János (1827-1897)
érezte idegenül magát ebben a világban, hanem a korszak olyan
ifjú lírikus tehetsége, mint Reviczky Gyula (1855-1889) is.
Arany László és Asbóth János szépíróként korán elhallgattak.
Az ekkor induló legjelentősebb elbeszélő, Mikszáth Kálmán
(1847-1910) pedig két nagy sikerű novelláskötetében (Tót atya-
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fiak, 1881; Ajó palócok, 1882) polgárosulatlan parasztok elmaradott, balladába illő világában mutatta fel az igazi szenvedély
és idill lehetőségét, ugyanakkor országgyűlési karcolataiban,
torzképeiben vigasztalanul kiábrándítónak írta le a korabeli
magyar politikai állapotokat. A korszak vezető műfaja immár a
novella, nem a regény.
Esztétikai szempontból kevésbé jelentős szakasza ez a magyar irodalomtörténetnek, mint a megelőző és a rá következő.
Megannyi tragikus művészi sors, igazán tragikus művészetnél
kül. Tudnak itt magasztalni és kigúnyolni, mozgósítani és elmerengeni - de a helyzettel való kérlelhetetlen szembenézés hiányzik.
Nemcsak a művészetben, hanem az értekező prózában is jellegzetes tünet a tragikum megkerülése. Ha egybevetjük Kemény Zsigmond
(1814-1875) és Gyulai Pál felfogását a tragikumról Beöthy Zsoltéval
(1848-1922), aki 1885-ben vaskos könyvet jelentetett meg A tragikum
címmel, hű képet kapunk a nemesi szemlélet változásainak irányáról
1848 és 1885 között.
A tragikum forrása Kemény szerint a szembekerülés a kiismerhetetlen világrenddel, Gyulai felfogásában az erkölcsös, Beöthyében már
a fönnálló s a Gondviseléstől irányitott világrenddel. Az elbukó egyéniség Kemény szerint vétkében végső soron bűntelen, Gyulai elméletében
már bűnös, de nagy egyéniség, míg Beöthy tulajdonképpen bűnözőnek
fogja fel. Mindhármójuk nézete a liberalizmus eszmerendszerén belül
van, de a nemesség érdekeltségének, társadalmi pozícióváltozásának
megfelelően : Keményében az elveszített szabadságharc utáni megrendülés, elbizonytalanodás, Gyulaiéban a hatalom majdani - akár kompromisszumokra is kész - megragadásának bizonyossága-hite, Beöthyében pedig a hatalmat már birtokló és azt mindenáron megtartani igyekvő nézőpontja fejeződik ki. Beöthy felfogásában a világrend egyrészt „isteni elrendeltségű", másrészt egész közönségesen a fönnálló „közmeggyőződéssel", „közérdekkel" azonos.
Beöthy tragikumkönyve vitát váltott ki, s két jelentős koncepció
létrejöttét eredményezte: Rákosi Jenőét (1842-1929) és Péterfy Jenőét
(1850-1899). Rákosi elutasította a világrend isteni eredetének gondolatát, csak ember alkotta rendről volt hajlandó tudni, amely tökéletlen
és elégtelen, ám fónntartása fölöttébb szükséges. Ugyanis a „halál az emberiség köztragikuma", a társadalom pedig „az egyén védelmére, a halál
elleni küzdelmében alakult" képződmény. A világrend alkotója és támasza a„közepes" ember, az átlagember, aki csodálattal, irigységgel és elrettenve tekint a „nagy" emberre, a tragikus hősre, mert az nem fogadja el ezt a rendet, nem mond le jogairól, s inkább vállalja a halált, elébe megy a halálnak. A „nagy" embert formátuma eleve erre a sorsra rendeli: nem bűne, hanem abszurd teljességvágya kergeti pusztulásba.
Péterfy sem a bűnben kereste a tragikus hős bukásának okát, hanem az erőviszonyokban : az értékes, erős egyéniségnél is erősebb a sors,
a „nagy" ember is csak ember - mint egyén kicsiny és tehetetlen a történelemmel szemben. A kiszámíthatatlan sorsnak mindenki-akár "nagy",
akár "közepes" - ki van szolgáltatva, de a tragikumnak feltétele a nagyság, hogy felfokozott módon, példázatszerűen álljon előttünk az ember
kiszolgáltatottsága.
Rákosi Jenő felfogása annak a polgári rétegnek volt kifejezője már,
amely elfogadta a kiegyezést, a nemesi vezetést, de tudatában annak,

141

a
tragikumfelfogás
a nemesi
szemléletváltozást
tükrözi

Beöthy elmélete
a fennálló rend
igazolása
Rákosi Jenő
felfogása: a nagy
ember tragikuma

Péterfy Jenő
ember
és történelem
összeütközése

a festészet
helyzete

hogy ez a vezetés és rend csak részben felel meg vágyainak, érdekeinek.
Péterfy koncepciója is a kiegyezés utáni időszak tapasztalatait általánosította, de a kiábrándult értelmiségi szemszögéből. Míg Rálfosi szerint a
tragédia megnyugtatja a „közepes" embert, igazolja is megalkuvásában,
Péterfy szerint éppen fordítva, a nyárspolgár "borsódzik" a tragédiától,
mert az „kicsinyes egoizmusa körét túllépi". 0 tehát nemcsak a vezető
nemesi rétegnek, hanem a friss, megalkuvó polgárságnak korlátoltságát is fölismerte. De Péterfy éppolyan hatástalannak bizonyult, amenynyire hatásosnak Beöthy, Rákosi Jenő pedig a századfordulóra felzárkózott Beöthy mellé a konzervativizmus védelmére.
Az irodalomhoz képest jóval kedvezőtlenebb volt a többi művé
szet helyzete, csak a történelmi témájú és a zsánerfestészet, illetve a
verbunkos zene számíthatott ekkor szélesebb közönségre Magyarországon. Az ötvenes évek végén induló Madarász Viktor ( 1830-1917) és Székely Bertalan (1835-1910) történeti festészetére is már fékezően hatott
a müncheni akadémizmus, de az örökükbe lépő Benczúr Gyula
(1844-1920) munkásságában végképp győzedelmeskedett. Münchenben tanult Szinyei Merse Pál (1845-1920) is, és nem élt Párizsban, mégis a francia festó'kkel szinte egy idóben jutott el a plein air problémájának megértéséhez (elsősorban fő művében, az 1873-ban festett Majálisban). De míg Benczúrt lelkesen ünnepelték, Szinyei Merse művésze
te teljesen visszhangtalan maradt, s ő kedvét vesztve visszavonult az
alkotómunkától.

Benczúr Gyula: Budavár visszavétele. 1896
Benczúr a magyar nép és a Habsburg-Lotharingiai-ház sorsközösségének történetébó1 a fegyverbarátság egyik ritka mozzanatát festette meg.
(A millenniumi kiállításon Szent István-renddel jutalmazták meg érte.)
Lotharingiai Károly alakjának kiemelkedését többen kifogásolták, jóllehet
a művész a helyzetet történelmileg hitelesen érzékeltette. Az „önzetlen" felszabadítók és „egyenrangú" segítőtársaik valós viszonyának szemléltetése
egyaránt fogható fel hódolatként és kritikaként. A festmény a századvégi
akadémizmus nagy történelmi tablóinak egyik európai viszonylatban is
legmonumentálisabb példája.
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Szinyei Merse Pál: A hinta. 1869
Szinyei képe egy idóben készült az első impresszionista festményekkel.
A témaválasztás, a természetes megvilágítás szín- és formabontó hatásának látványos érzékeltetése arról tanúskodik, hogy Szinyeit az övékhez
hasonló kérdések foglalkoztatták, mindazonáltal a stílustörténeti értékelést
megnehezíti, hogy a kép csupán vázlat.
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zenei élet

E korszakra esik a XIX. század legismertebb magyar festőjének,
Munkácsy Mihálynak (1844-1900) indulása is. Huszonhat ~vesen nyerte el 1870-ben Siralomház című képével a párizsi Salon nagydíját. Legjobb alkotásaiban hatásosan ötvözte a romantikus és a realista festészet elemeit. A hetvenes években letelepedett Párizsban, de a könnyű
sikerek művészetét konzervatív irányba fordították.
Zenei életünk Liszt Ferenc (1811-1886) és Erkel Ferenc
(1810-1893) erőfeszítései ellenére is belterjes maradt. Az új zenésznemzedék Bécs, Berlin és Párizs felé tájékozódott, például Mihalovich Ödön,
a Zeneakadémia igazgatója (1842-1929) Wagner hatása alatt állt.
A magyar közönség azonban nem volt fogékony erre a zenére. A középosztály ízlésén korlátlanul uralkodott a magyaros műzene.

Munkácsy Mihály: Siralomház (kétalakos változat). 1872
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Vajda János
(1827-1897)
Vajda János a magyar költészet fejlődé
sének átmeneti időszakában, a romantika és a szimbolizmus között alkotta életművét .

A "kiátkozott költó'k" legkiválóbb
magyar képviselője 1827. május 27-én
született Pesten. Anyja cselédlány volt,
akitó1 Vajda emiatt kezdettó1 fogva idegenkedett. (Ez valószínűleg döntő hatással volt a nó'khöz fűződő viszonyára, melybó1 mindig hiányzott a szeretet.) Apja uradalmi erdó'kerülő, majd erdész volt a Fejér megyei Válon, ahol Vajda boldog gyermekkora eltelt. Pesten és Székesfehérvárott járt gimnáziumba a piaristákhoz.
Pesten Vajda Péternél, a reformkor tiszta jellemű írójánál lakott, aki megismertette a romantikus szabadságeszmékkel,
és bevezette az irodalmi életbe. Költőnk első verse 1844-ben jelent meg.
Indulásakor tehetséges Petőfi-epigonként jellemezhető, bár ilyen, a romantikát ironikusan kezelő sorok is olvashatók egyik versében:

pályakezdés

Nem nézem én az ibolyát,
Kakukra én nem hallgatok,
S nem jóslom ebbül a tavaszt,
- Ez már igen kopott dolog.
Falunkban a zsidó fiu
Rongykérő sípja hangozik;
Ez legbizonyosabb jele,
Hogy az idő tavaszodik.
(A tavasz jelei)
A Petőfi-hatást csak igen későn vetkezte le. „Beláttam, hogy Peés az Isten versenyen kívül állanak, s abba hagytam a népieskedést"
- írja késóbb. Petőfit utánozta akkor is, mikor 1845-ben megszökvén az
iskolából, beállt vándorszínésznek, s koplalva-nyomorogva több mint
egy év alatt bekóborolta az országot. Másik nagy élménye, hogy 1847ben fél évre elszegődött József nádor alcsúti mintagazdaságába gazdatiszt-gyakornoknak, ahol láthatta az "újkori polgárosodást", vagyis a
mezőgazdaság kapitalista-iparszerű megszervezését. Saját szavai szerint „ez egy darab művelt nyugat volt Magyarország közepette, még pedig olyan darab, mely kultúrája fényével magát a nyugatot fölülmúlta".
Aztán újra Pestre ment, részt vett az 1848-as forradalom eló'készítésében, a márciusi ifjak egyik hangadója, s a szabadságharc megindulásakor nyomban beállt nemzetőrnek. Hadnagyi rangig vitte. Világos után
megtorlásul besorozták közlegénynek az osztrák hadseregbe, s egy évet
Padovában szolgált. Csak 1853-ban tért vissza az irodalmi életbe. 1856ban megismerkedett szállásadónőjének feltűnő szépségű nevelt lányával, Kratochwill Georginával, akit verseiben Ginának hív, s aki viszonzatlanul hagyva a költő érzelmeit Bécsben egy Esterházy-gróf szerető-
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je, majd késóbb cirkuszi műlovarnő lett. Vajda magánya, kitaszítottsága akkor vált teljessé, amikor 1862-ben Arisztidesz álnéven Önbírálat
és Polgárosodás címen kiadott két röpirata miatt a szellemi életet uraló népnemzeti tábor valóságos bojkottot léptetett életbe ellene. Vajda
elvesztette újságírói állását, az éhhalál eló1 kénytelen volt Bécsbe menekülni. 1866-os hazatérése után élete végéig megmaradt ember- és világgyűlölőnek, noha az 1870-es évektó1 kezdve - különösen a fiatalok egyre inkább a legnagyobb élő költőnek tartják. Magánéletének kínjait még csak fokozta, hogy 1880-ban feleségül vette Bartos Rózsát, ám
másfél év pokol után elvált a nála 33 évvel fiatalabb, félanalfabéta nő
tó1. 1897. január 17-én halt meg.

A vaáli erdőben
(1875)

bölcseleti
mondanivaló dalban

A vers kevert műfajú: filozófiai dalnak mondhatjuk. A dalt,
mely egynemű érzés, hangulat kifejezője, s mely a romantika
kedvelt műfaja volt, Vajda bölcseleti mondanivaló kifejezésére
használja. Alapvető mondanivalója az idilli állapotnak beállított halál utáni vágyakozás. Vajda felfogása szerint - az anyag
örök körforgását hirdető korabeli pozitivista elméletnek megfelelően - halál nincs, mert aki vagy ami egyszer megszületett, az
örökké van, lesz. Ahogy Kísértetek című versében szépen írja:

Nem azok az igazi holtak,
Kik egyszer itten éltek, voltak.
Nem úgy van az, mint hiszik, tartják.
A porban a halhatatlanság.
Nem vész el innen semmi, semmi,
Csak ami nem birt megszületni.
Üdvözitő csók, mely elcsattan,
Mi megesett, lett, halhatatlan.
Csak a testet nem öltött ábránd,
Be nem telt vágy, el nem lobbant láng,
Az elszalasztott meddő óra
Nem fordul itten vissza jóra;
Csak az van halva itt örökké.
A mult nem hozza vissza többé.
Soha többé!

párhuzamos
szerkesztés

Ezt az örök életű élet-halált más műveiben azonban kínszenvedésnek tartja, s az ember tragédiájának éppen azt, hogy megszületvén belekerült ebbe az örök körforgásba. A vaáli erdőben talán az egyetlen olyan verse, mely az életet-halált az idillel kapcsolja össze. Ennek eszköze a párhuzamos szerkesztés: a vers
kétszer három versszakból épül fel. Mindkét rész az élettó1jut el
a halálig, miközben mindkettő vágyott idillként jelenik meg. Ezt
bizonyítják az egyetlen - optativusban, „óhajtó módban" álló -
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igei állítmány (,jó volna'') főnévi igeneves, tehát személytelen
alanyai is (élni, éldegélni - nem törődni - meggondolni háborítlan - nézni illanó felhó'kbe - lehullani - elalunni - pihenni).
Németh G. Béla véleménye szerint „a halálhoz mint problémához kevés köze van e versnek. Nem tárgya, csak eszköze. Két
módon, mint az emberi lét egyik legintenzívebb ténye s a megbonthatatlan nyugalom örök, nagy jelképe, az idill által ígért, a
vágyott nyugalom bensőségét, biztonságát, végtelenségét hivatott
sugallni, fokozni. Mint az emberi gondolkodás egyik legsúlyosabb tétele pedig az ígért, a vágyott nyugalom mindenhatóságát,
mindent megoldó s mindent természetszerűen megoldó hatalmát.
Mögötte áll, természetesen, a halál képzete ily fólhasználhatóságának a pozitivizmus korának felfogása, mely a halált a természeti folyamat záró elemeként s az anyag más anyaggá való átalakulásaként szemlélte. S járult hozzá a romantikától átöröklött, panteisztikus hangoltság is. Mindez azonban már Vajda
szemléletének általános kérdésköréhez, nem a vers eszközeinek
megtárgyalásához tartozik."
Az idézett megállapítások ellentétesek fenti értelmezésünkkel.
Melyik álláspontot olvassa ki a versbó1?
Az 1-4., 2-5. és 3-6. versszakot párhuzamba állítva rajzolja föl a
vers gondolati ívét!
Leírás és hangulatfestés közül melyik az uralkodó?
Milyen verszenei eszközökkel él a költő (ereszkedő hanglejtés, szimultán ritmus, központozás stb.)?

Nádas tavon
(1888)
Filozófiai dal: a táj leírása csak eszköz annak a gondolatnak az érzékeltetésére, amit az utolsó versszak ki is mond. Vajda a hármas létszerkezet (örök múlt- az élet pillanata - a halál örökléte) középső szakaszát, az életet úgy gondolja elviselhetővé tenni, hogy álommá, irreálissá minősíti. A valóságos táj elsősorban a verszene (a lebegő hatást keltő háromsoros versszakok, az időmértékes és a hangsúlyos ütemek mesteri váltogatása) révén egyre inkább álomszerűvé válik.

műfaja

az élet
álomszerűvé
minősítése

Figyeljük meg, hogyan tűnik át az első három versszak leíró tárgyiassága a hangulat álomszerűségébe!
A bokorrím (a a a) alkalmazása lehetővé teszi a vers zenéjével és
jelentésével való játékot. A három rímelő sor közül kettő rendszerint közelebb áll egymáshoz, s ez a tagolás vagy megegyezik a sorok jelentésbeli tagolásával, vagy eltér tó1e. Keressük ki a háromsoros versszakok rím és jelentés szerinti tagolásának különböző
változatait!
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verszene
és jelentés

Az üstökös
(1882)
allegória

az üstökös
jelentései

A vers allegória, tehát olyan kétszintű jelentésszerkezet, ahol a
két szint közötti viszony, kapcsolat vagy eleve ismert, vagy a mű maga
ad eligazítást milyenségéró1. Az elsőre Niobe alakja lehet példa. Niobe
a halott gyermekeit sirató anya jelképe: a görög mitológiában szereplő
királynő, aki gyermekeivel dicsekedve kihívta Apolló és Artemisz haragját. A két isten lenyilazta gyermekeit, ő pedig fájdalmában kővé változott. Vajda ezt a jelentést változatlanul átveszi.
Az üstökös allegorikus jelentését ("valami, ami gyorsan fut be fényes pályát") viszont átalakítja: a megalkuvásra képtelen magányt társítja hozzá. Így jön létre a szimbólumba átvezető, többértelmű, a jelentéseit lebegtető allegória. Vajda a többértelműséget azzal is fokozza, hogy
megállapíthatatlan, minek az allegóriája az üstökös. Az első két versszakban és az utolsó két sorban mintha magával a lírai énnel lenne azonos, de egy nagyszerű hasonlat (sugár ecset) más jelentés összefüggés
felé irányítja az olvasót.
Milyen tulajdonságokkal ruházza fel Vajda az üstököst?
Értelmezzük a vers 3-4. sorát! (A nagy és a kis üstökösök közötti különbség.)

Credo
(1888)

Széchenyitó1
eredő eszmék

a kiegyezés
értékelése

Vajda maga „politikai irányzatos versnek" mondja. Az
egyetlen hatalmas körmondat végén nem véletlenül áll Széchenyi neve: Vajda hitvallását, melyet két említett röpiratában tételesen is kifejtett,„a legnagyobb magyartól" kölcsönözte, s a,jós
ige" a „Hitel" végén áll: „Sokan azt gondolják: Magyarország volt
- én azt szeretem hinni: lesz!"
Vajda a levert szabadságharc után felülvizsgálta nézeteit.
Úgy gondolta, hogy - a szabadságeszmék állhatatos megőrzése
mellett - elsősorban a polgárosodás útján nyerhető el a nemzeti függetlenség. Wesselényivel, Széchenyivel és a dunai kis népek államszövetségét felvázoló Kossuthtal egybehangzóan ezért
ő is a két nagyhatalom, a civilizáltabb Ausztria és az ázsiai
Oroszország közül a kisebbik rosszat, Ausztriát részesítette
előnyben, és szorgalmazta a kiegyezést. Annak azonban, hogy
az osztrák-magyar államban a magyarok kezébe kerüljön a
vezető szerep, feltétele lett volna a magyarság belső fejlődése,
ázsiai tulajdonságainak levetkezése. Mivel az 1867-es kiegyezés
ezt nem biztosította, Vajda - látszólag következetlenül, valójában azonban nagyon is következetesen - a kiegyezés kemény
hangú bírálójául szegődött.
A vers ellentéteken át haladó crescendo: a jelen Magyaror-
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szágának és a jövő mintaállamának ellentétei váltják egymást,
s ennek felelnek meg a gúnyos gyűlöletnek és a latin ima, a „credo", a „hiszem" pátoszának a hangnem váltásai.

jelen és vágyott
szembesítése

jövő

Magyarázzuk meg a vers következő szavait: szolgabíró, árvapénztárnok, „bogár" után keringve, Cortez Nándor, csáti bot!
Készítsünk leltárt a vers alapján a "népnemzeti" romantikus és
a felvilágosult-pozitivista eszményekró1!
Keressünk más, egyetlen körmondatból álló verset a magyar
irodalomban (pl. Vörösmarty, Petőfi, Illyés)!

Húsz év múlva
(1876)
Vajda egyik tökéletes verse. (Kevés verset írt. Az 1861-72
közé eső tíz évben az újságírói robot, politikai meghurcoltatása,
nyomora miatt jóformán felhagyott a költészettel, de 1872-tó1,
mikortól jó költőnek számítja magát, akkor sem írt átlagosan
évi három versnél többet.)
Romantikus mű, abban az értelemben, hogy magát az emlékező szerelmet, nem pedig tárgyát állítja elénk. Az első két versszak kietlen, lemondó hangulata „logikátlanul" szemben áll a
második kettő felfénylő tisztaságával. A keret a Mont Blanc-hasonlat, melynek másodszori visszatérése a vers végén megmagyarázza az első szokatlanságát (a jég ... ég). Jól megfigyelhető,
ahogy a kissé harsány allegóriából - mely ismert volt a korabeli irodalomban, Vajda közvetve valószínűleg Schopenhauertó1
kölcsönözte - szimbólum lesz: a hasonló és hasonlított egyirányú és egyértelmű jelentéskapcsolata (,,Szivem olyan, mint a
Montblanc") meglazul, többirányúvá válik, s hasonló és hasonlított önálló életre kél.

tökéletes vers

a Mont Blancmotívum
átalakulása

Hol váltja fel a jambikus ritmust valami más mérték, s mi ennek
a funkciója?
Írjuk ki a hasonló és a hasonlított jellemzőit a versbó1! Hogyan
"keveri össze" ó'ket a költó'?

Harminc év után
(1892)
Vajda gondolati lírájának egyik legszebb darabja. Bár valószía Ginával történt utolsó lehangoló találkozás (vagy legalábbis
ennek elképzelése) élményébó1 született, nem az egykor volt szerelem
a tárgya, hanem a mulandóság, az ember művének időtálló volta, a
költészet örökérvényűsége s a semminek a meg nem születettséggel
való azonosítása.

gondolati líra

nűleg
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tárgya

szimbolizmus

A képekben szinte tobzódó vers csúcspontja az utolsó szakasz,
melynek szimbolikája már köznapi nyelvre lefordíthatatlan. Ezt már
Ady is írhatta volna.
Vajda számos XX. századi lírikusra hatott. Próbáljunk Vajda-hatást keresni Ady verselésében, Kosztolányi létfelfogásában és a
kései József Attila motívumaiban!

Reviczky Gyula és Komjáthy
a modem, városi
élet kifejezésének
szándéka

a dalhagyomány
felélesztése

Reviczky
érzelmes
hangulatlíra
költészetének
feszültsége

belső

feloldás

Jenő

Vajda János a kezdeményezője a népnemzeti irányzattól a jelképes kifejezés irányába forduló magyar lírának. Törekvései azonban csak felemás módon folytatódtak.
Az új költőnemzedék az immár nagyvárosi Budapest modernizálódó életének kifejezését keresi. Ez a nyolcvanas évekbenjelentkezőköl
tészet sok tekintetben rokon vonásokat mutat a nyugat-európai szimbolizmussal. Új témák jelennek meg, s a költészet „általános emberi"
feladatai előtérbe kerülnek a pusztán nemzetivel szemben.
Vajda új mondanivalóit részben a Petőfitó1 örökölt dalformában
fejezte ki, s ez nem volt ellentmondásmentes megoldás. Az új nemzedék költői is elsősorban dalköltó'k, de másképp. Költészetükben az almanach-líra dalformái élednek újjá, s a század első felének romantikát
és klasszikát vegyítő, nyárspolgári stílusa, a biedermeier. Európai jelenség ez. Heine korai dalköltészete soha olyan népszerű nem volt, külföldön és nálunk egyaránt, mint ekkoriban. A Heine-követó'k többségébó1 azonban hiányzik elődjük finom iróniája, s a heinei érzelmesség irónia nélkül felemás eredményt hoz. Az új költőnemzedék - az „elveszett
nemzedék" - legerőteljesebb képviselői Reviczky Gyula (1855-1889) és
Komjáthy Jenő (1858-1895).
Reviczky lírájára az érzelmes hangulatiság jellemző, nem véletlen, hogy nélkülözésekben és nyomorban töltött rövid élete végén - legalább utolsó hónapjaiban - ő lett népszerűvé nemzedéke költői közül.
Versei belekerültek a Magyar Remekírók klasszikus panteonjába. Költészetében alapvető ellentmondás feszül: egyfeló1 a mohó életvágy, másfeló1 az élettapasztalatai, a filozófiai olvasmányai hatására kialakult
pesszimizmus, a kényszerűen vállalt aszkézis. A feszültség érzelemteli hangulatban oldódik fel. A világ sora elleni lázadás kiengesztelődés
hez vezet az életet az álommal felcserélhetőnek minősítő Altatóban
(1884):

Álom, álom, édes álom!
Szemem íme már bezárom.
Áldva légyen érkezésed,
Éltem álom, álmom élet.
Magamról

az ihlető mű
világképét
elégikussá enyhíti

Egyik leghíresebb költeménye, a Magamról (1883) című, Kölcsey
Vanitatum vanitasának ihletését mutatja versformájában és élettagadásában. De a híres és Reviczkyre igen jellemző zárósor: ,,A világ - csak
hangulat" elégikussá enyhíti, jelentékteleníti a romantikus költő radikális világtagadását. Kölcsey az egész világtörténelem víziójából építi
versét; Reviczky versében csak látszat a világ hangulattá válása - hiszen ez egyet jelentene én és a világ teljes eggyéolvadásával - valójá-
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ban az én és a világ megőrzi teljes különneműségét: hangulatai szerint
reagál az én a világra, amely teljesen megismerhetetlen, de mégis el
kell fogadni. A lázadás a beletörődő egyetértés gesztusában törik meg.
Reviczky írt először nagy hatású verseket a társadalom áldozatairól: a prostituáltakról. A Perdita-ciklus (1884) a részvét és szeretet
érzelmességével hatott, s verszenéjének megkapó dallamosságával,
mely egész költészetének legfóbb értéke.
Más típusú Reviczky barátjának, Komjáthy Jenőnek a költészete. A romantikus költő-vátesz szerepet újítja fel. Prófétai hangú verseiben erős indulat feszül, s legszebb soraiban és szakaszaiban az indulat
szabja meg a képek, újszerű metaforák helyét. Filozofikus hajlamú költő, „versei egy-egy filozófiai, 'metafizikai' megvilágosodás boldogságának himnikus kifejezései" - írja Németh G. Béla. E himnikus boldogság
alapvető kifejezési formája a felkiáltás. Jelképhasználata korszerűbb,
mint Reviczkyé. Adyt eló1egezi abban, hogy gyakori a nagy kezdóbetűs
elvont főnevek jelképként való alkalmazása lírájában (Ember, Kéj,
Ősúr, Vágy, Bűn stb.), s a költőt Illés próféta, és a Messiás szerepével
ruházza fel. Ha magányosan és meg nem értetten is, az istenülő embert
hirdeti, aki már teremti világát:

Perdita-ciklus
Komjáthy
vátesz-szerep
himnikus hang

jelképhasználat

Úgy érzem, új csodás világot
Vagyok képes teremteni;
Új napokat látok robogni,
Új földeket kerengeni.
S én ki e számtalan világnak
Szerzője, istene vagyok:
Meghalok minden pillanatban
S minden percben fóltámadok.
(Meg tudnék halni .. .)
A prófétai szereppel függ össze képalkotásának sajátossága: a
fény, mámor, vihar, villám képei uralkodnak költészetében. Nyelve,
mely sok elavult elemet is tartalmaz, számos képében új, „adys": „szent
árnyai a nagy Jövőnek "; „Érzékeny nagy szivemre hág / Finom lakáj és
durva cenk" stb.
Egyetlen kötetének címadó versében, A homályból (1894) című
költeményben is a tűz- és világhozó messiási szerepet írja meg. Mint
egész költészetében, ebben is érezhető Nietzsche hatása.

képalkotásának
új elemei

A homályból

Vizsgáljuk meg a vers időszerkezetét! Hogyan tagolja ez a verset?
Milyen a próféta és a tömeg, ember és közösség viszonya? A "látás" morális feladat is - mire kötelezi a költőt?
Komjáthy erénye legjobb sorainak és szakaszainak látomásos ereje, gyengéje versszerkesztésének lazasága. Költeményei gyakran hoszszabbak, mint kellene. Mégis, a Nyugat költői őt érezték elsősorban előd
jüknek.
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látomásos erő,
szerkezeti
fogyatékosságok

Arany László
(1844-1898)

sokoldalú
tevékenység

Arany János fia 1844. március 24-én született Nagyszalontán. Nagykőrösön édesatyja tanította, és a városka gimnáziumában tanító kiváló tudósok (Mentovich
Ferenc, Szilágyi Sándor stb.). Pesten jogot végzett, majd atyja barátjának, a kiegyezést eló"készítő csoport egyik legbefolyásosabb értelmiségi politikusának,
Csengery Antalnak hívására belépett az
Országos Földhitelintézethez, amelynek
Csengery halála után ő lett a vezetője.
Költői, műfordítói és tanulmányírói tevékenységét a Kisfaludy Társaság és az
Akadémia azzal méltatta, hogy tagjai sorába választotta. Költó'ként hamar elhallgatott, és kritikusi tevékenysége is
igen sokáig szünetelt. Rengeteget dolgozott, de mint hivatalnok és irodalmi, valamint tudományos társaságok
vezetőségi tagja. Röviddel azután, hogy ismét nagyobb lélegzetű munkába fogott, 1898. augusztus l-jén meghalt tífuszban.

A Délibábok

hőse

(1872)

verses regény
cselekménye

dezillúzió
eszményváltás

Egy igazán maradandó remekművet hozott létre, a Kisfaludy Társaság pályázatán nyertes és 1872-ben névtelenül megjelentetett verses
regényt, A Délibábok hősét. Gyulai Pál így foglalja össze a mű cselekményét: ,,A hős, Balázs, oly ifjú, a ki a Bach korszakban nevelkedik föl;
mint jogász szerepet játszik társai közt, de nem az egyetemen, hanem a
kávéházakban és a demonstratiók terén, bizarr lélek és jó szív, nagy aspiratiók és üres ábrándok, a tettvágy és csekély belátás keveréke, könynyen lelkesülő s hamar kihűlő természet, a ki sokba fog és semmit sem
végez. Meghasonolva tanulótársával, egy színész tanácsára dráma-írásba fog, elindul tanulni az életet, mintákat keres drámájához s belé szeret egy leányba, azonban a nemzeti demonstratiók napjaiban ország- és
világboldogító ábrándok ébrednek fól benne, Garibaldihoz szökik, részt
vesz hadjárataiban, majd csalódva, bebarangolja Európát, később viszszatér szabaddá lett hazájába, a politikai élet küzdelmeibe merül, de
megundorodva a hazafiság köpenye alatt rejtőző romlottságtól, falura
vonul, találkozik régi kedvesével, aki már férjhez ment, ittas állapotában föléled kialvó szenvedélye és egy vele szemben elkövetett brutalis tett
végre önmagából is kiábrándítja és elfásul."
Hübele Balázs annak a nemzedéknek a tipikus képviselője , amely
a passzív ellenállás esztendeiben serdült fel. E nemzedék a szabadságharcot egyre inkább mítosszá fényesítve látja, és a kor követelményeivel szemben e mítosz jegyében sorra alul marad. A magyar polgárosodás tragikomikus történetét és az eszményváltásnak dezillúziós keserű
ségét e verses regénynél méltóbb módon senki sem tudta megírni a ma-
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gyar irodalomban. Az eszményváltás; pontosabban a liberalizmus romantikus és pozitivista szakaszának egymásra következése. Az elsőnek
a vallása a forradalom, a másodiké a lassú haladás. Hübele Balázs törekvéseiben kudarcot vall mind a kettő. Lehúzza a sár, Garibaldi hajdani katonájából, az angol kapitalizmus lelkes hódolójából tipikus magyar dzsentri lesz.
„Ikarust fog, ki fölrepülne napba,
De nem szegi, mikor lehull, nyakát,
Csak elterül alant a lágy iszapba,
Mely tán kotús, de megszokjuk szagát,
Sőt benne végre ismét lábra kapva,
Az ember jól is érzi tán magát,
Nem száll biz onnan ég felé soha,
De a fekhely különben jó, puha."
A négy énekbó1 álló verses regény virtuóz módon kapcsolódik a
komikus eposz és a romantikus verses elbeszélés nagy múltú hagyományához. Versformája az ottava rima, melyet Byron nyomán Arany János használt pl. a Bolond lstókban, amely fia alkotásának is egyik legfóbb mintája. De az ihletó'k között van maga Byron (fó1eg az itáliai epizódban) és Puskin Anyeginje, amelyet nem sokkal elóbb jelentetett meg
magyar fordításban Arany László jó barátja, Bérczy Károly. A komikus
eposz műfaji hagyományainak megfelelően a modern történet hátterében ott szerepel - a költő ironikus utalásainak formájában - a hajdani
hősi nagyepika. Hübele Balázs úgy sértődik meg rendőrségi kalandja
után az őt cserbenhagyó jogászcimborákra, mint ahogyan Akhilleusz a
görögökre. Midőn eszményei válaszútra kényszerítik, álmában úgy jelenik meg neki a Dicsőség és a Gyönyör, mint Héraklésznak a válaszúton. Még sajátos mitológiája is van a költeménynek, amennyiben Balázs sorban a Múzsa, Mars és Amor katonájaként vitézkedik.
Az ironikus távolságtartást az epikus kellékek és a tényleges cselekmény között a hallatlanul heterogén elemeket egyesítő stílus hangsúlyozza. Alapja e stílusnak a művelt köznyelv, de-mint Németh G. Béla
kimutatta - ehhez válogatja a költő a népnyelv, a régiség, a nyelvújítás, a diáknyelv és az idegen szavak fűszerét. A költemény szubjektivitását ellensúlyozza az elbeszélő iróniája, de teljesen nem tudja elfedni
a fájdalmat, melyet a költő a hajdani világfordító illúziók eltűntén érez.
E fájdalmat csak felerősíti a költemény önironikus zárlata, amely a délibábokkal való látszólag józan, didaktikus leszámolásra felel. Arany
László e műve így egyedüli méltó folytatása az atyja által a Bolond lstókban kezdeményezett modornak.
Milyen hasonlóságokat és különbségeket láttunk a Bolond Istók
és A Délibábok hőse között?
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nagy múltú
hagyományokhoz
kapcsolódik

ironikus utalások
a hősi eposzra

Mikszáth Kálmán
(1847-1910)

A felkészülés évei

származása

a

pályakezdő

küzdelmei

országos hírnév

Mikszáth Kálmán 1847.január16án született Szklabonyán. Ez a falu az
lpolytól északra fekszik. Korábban Nógrád megyéhez tartozott, ma szlovák terület. Itt gazdálkodott az író apja, az evangélikus Mikszáth János, ki feleségével,
Veres Katalinnal együtt kisnemesi származású volt. Fiukat 1857 és 66 között
elóbb a Gömör megyei Rimaszombatba,
majd a Hont megyei Selmecbányára járatták _gimnáziumba.
Erettségi után Mikszáth a köznemesi ivadékok megszokott útján indult
el, jogra iratkozott be a pesti egyetemre.
1870-ben apja bejuttatta Mauks Mátyás
nógrádi szolgabíró mellé esküdtnek. Hamarosan beleszeretett főnöke lányába.
Mauks Honában szellemi ösztönzőre is
talált: ő ismertette meg Dickens könyveivel, akinek realizmust romantikával keverő művészete döntő hatást tett rá. Talán írói terveiben is
tó1e kapott bátorítást.
Lassan érő tehetség volt; művészi pályája nehezen indult. Első
cikkeit a Nógrádi Lapok közölte. 1873-ban titokban megesküdött
Mauks Ilonával. Pestre költöztek, de hamarosan kiderült, hogy Mikszáth írói vállalkozásaival nem tud eltartani két embert. 187 4 januárjától elvállalta a Magyar Néplap szerkesztését, de e jelentéktelen újság
nem biztosította megélhetését. Elbeszélések (1874) című kétkötetes
gyűjteményének kiadási költségeit csak úgy tudta fedezni, hogy eladta
a szklabonyai kisbirtokot, mely szüleinek halála után őrá szállt.
A következő évben Mikszáthné megbetegedett. Férje arra kényszerült, hogy hazaküldje a szülői házba. Sőt növekvő anyagi szüksége
miatt elkeseredett lépésre szánta el magát: újabb próbálkozásainak
csődje után levélben arra kérte feleségét, hogy váljanak el.
Gyermekmeséket adott közre, majd két kötet politikai karcolatot, de a közönség továbbra sem vett tudomást róla. Szorult helyzetében kénytelen volt elfogadni egy vidéki ajánlatot: 1878-ban az új Szegedi Napló hívta meg munkatársai közé. A következő évben árvíz pusztította el az alföldi várost, s az egyszerre az országos érdeklődés középpontjába került. Mikszáth nyíltan kormány-, azaz Tisza Kálmán-ellenes cikkeivel némi föltűnést keltett.
Döntő változás azonban csak akkor következett be pályáján, amikor 1880 végén visszatért a fővárosba, s néhány hónap leforgása alatt
két kötetet adott ki az elmúlt 6-7 évben írt rövid szépprózai műveibó1.
A Tót atyafiak (1881) és A jó palócok (1882) egy csapásra országos
hírnevű íróvá avatták szerzőjüket.
Kevésszer fordul elő, hozy az utókor ítélete ennyire egybeessék a
közönség első benyomásával. Irt mást és másként elsőrendűt Mikszáth,
de e korai történetek a maguk nemében fölülmúlhatatlanok.
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Tót atyafiak
(1881)
A Tót atyafiak négy közepes hosszúságú történetet foglal
magában. Az arany kisasszony lassan indul, hogy azután mind
gyorsabb ütemű elbeszélésbe váltson át, s végül egyszerűen megszakadjon: a befejezés legföljebb sejthető, de nem tudható. A szöveg első lapjai a Felföld középső részének, a „görbe ország"-nak
legpazarabb fekvésű városába, Selmecbányára kalauzolják az
olvasót. Aki ellátogat ebbe az egykori bányavárosba, maga is
meggyőződhet arról, hogy az író nem túloz, amikor azt állítja:
Csemez Krisztina és Mirkovszki Bohuska egymás kertjébó1 átkiabálhat ugyan a másiknak, de másfél órai gyaloglásra kell vállalkoznia, ha meg akarja látogatni a barátnőjét. A város mély
katlanba épült, s a házak lépcsőzetesen emelkednek egymás fölé.
E rendkívüli, szokatlan tér Mikszáth legjelentősebb magyar
képzőművész kortársát, a Sáros megyei születésű Csontváry
Kosztka Mihály Tivadart ( 1853-1919) is megbabonázta. Selmecbánya látképe (1902) című festményén magaslati pontról látunk
rá a völgykatlanra. A város önmagára zártsága itt is állóképszerű hatást sugall, akár Mikszáth történetében.
Csemez úr azt fogadja el vőnek, aki lánya súlyának megfelelő mennyiségű aranyat ad cserébe. Mirkovszki Miklós vállalkozik a föladatra. Amerikába utazik, hogy aranyat ásson.
Megjön-e valaha? Nem lehet tudni. Krisztina fogy s öregszik.
Csemez úr meghal, így már nincs szükség aranyra, de Mirkovszki t senki sem tudja értesíteni erró1, mivel ismeretlen a címe.
A fiú ígéretével együtt legendává merevedik. Selmecbányán a
várakozás az egyedül lehetséges állapot. Az idő múlik, de a városban semmi sem történik, a külvilág pedig annyira elérhetetlenül távoli, hogy a selmeciek számára nem is létezik. A történet nyúlfarknyi, nem több átmenetnél két időtlennek tetsző állóhelyzet között.
Az időszerkezet a következő szövegben is jellegzetes. A cím
-Az a fekete folt - a történet végpontjára céloz. Az utolsó sorok
már a „nóta" meghatározhatatlan idejébe, a „valaha" legendaszerű homályába helyezik a brezinai bacsa históriáját, ki a hiúság pillanatnyi hatására adta el egyetlen lányát, Anikát Talári
Pál hercegnek. Ha azonban a zárlatot összevetjük a fölütéssel,
rögvest szembeötlik, hogy Mikszáth a jelenben indítja a történetet. Az áttérés fokozatosan - az elbeszélő múlt közbeiktatásával - megy végbe. A történetmondó eltávolítja magától alakjait, hogy kidolgozatlanságuk ne számítson fogyatékosságnak.
Talári hercegró1, Anikáról s Matyiról alig tudunk többet, mint
a birkákról. Szerepeltetésük jelzésszerű, fontosságuk alig nagyobb, mint az akolé: föladatkörük van Olej Tamás belső összeomlásában. Matyi az együttérző, a herceg a külső hatalom, Anika a tényleges, erkölcsi, az akol a látszólagos, anyagi érték sze-
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repét látja el. Amíg hűbérura érezhetetlenül távol van, a bacsa
a maga nem létező hatalmával kérkedik, amikor szembekerül
följebbvalójával, még azt sem képes megvédeni, amihez joga van.
Látszólag belső függetlenség jellemzi, s erkölcsileg fölötte áll
urának, valójában elfogadja az általa kínált játékszabályt, sőt
megkönnyíti a herceg dolgát.
Az összes szereplő a bacsa szemszögébó1 kap meghatározott értéket; ő az egyetlen, kit a történetmondó belülró1 láttat.
Ez a belső megközelítés mindazonáltal közvetett: mindig 3. személyű elbeszélésbó1, s nem 1. személyű belső magánbeszédbó1
értesülünk Olej gondolatairól. Magyarán, még ő is alá van rendelve a történetmondó személyének.
Mikszáth szubjektív elbeszélő. A történet nála másodlagos
az elmondás beszédműveletéhez képest. Egyszerűbben fogalmazva: a beszélő hangneme fontosabb az eseményeknél. Az írott
szöveg a szóbeli előadást utánozza. Ezért folyamodik az író szünetet vagy hanglejtést jelölő írásjelekhez: három ponthoz, fölkiáltó vagy kérdőjelhez. A bacsa sorsát pl. kérdőmondattal rekeszti be. Azzal is a szóbeliség benyomását kelti, hogy előszere
tettel él közmondással vagy szólással. A herceg és Olej viszonyát
így jellemzi: „Tamás hűségesen szolgálja, mert nem okos ember
az, ki olyan fának nyesegeti ágait, melynek árnyékába húzódott."
A közmondás rendszerint általánosít, Mikszáth általánosításai azonban többnyire egy-egy szereplő belső értékrendjét
fejezik ki, s nem az elbeszélő által levont tanulságot. Ezért nem
példázat a brezinai bacsa története. Sorsából legföljebb annyi
tanulság vonható le, hogy a természettel összhangban élő ember önmagával is ellentétbe kerül, ha egyszer hagyja, hogy a természet világához képest külső tényező megzavarja ezt az összhangot. Olej Tamásnak azért kell elbujdosnia, mert egy meggondolatlan pillanatában olyan kísértésnek enged, mely egész
addigi életének, személyisége belső törvényeinek mond ellent.
Ezek a törvények a bacsa környezetébó1 is adódnak. A helyszín rajza legalább annyira fontos az elbeszélő számára, mint
Olej Tamás személye. Annál is inkább, mivel a főszereplő többnyire erdó'kkel, sziklákkal s felhó'kkel társalkodik. Mikszáth a
külső természet és a lelkiállapot kölcsönhatását hangsúlyozza,
leírásnak és tudati folyamatok kifejezésének állandó egymásbajátszatásával teremti meg szövegének különös hangnemét.
A Tót atyafiak hőseinek többsége: Olej Tamás, Lapaj Istók
és Jasztrab György magányban, természeti lényként él. Lapaj
messze földön híres dudás, de a természet talányos értelmű
hangjait többre becsüli emberi érzelmek zenei kifejezésénél.
Társadalmon kívüli helyzete okozza, hogy a mesék szereplőivel
áll rokonságban: azokhoz a siető óriásokhoz hasonlít, kik egyik
hegyró1 a másikra hágnak.
Mikszáth egyedül élő, sorsedzett hősei önmagában véve
teljes értékű világot teremtenek maguk köré, a személyiség füg-
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getlenségét és ellenálló képességét példázzák, egy polgárosultabb értékrend feló1 tekintve viszont már elmaradottnak bizonyulnak. A Jasztrabék pusztulása címszereplőjét, a rettenthetetlen rablóvezért az a megyei csendbiztos tudja elfogni, aki alkalmazkodik a zsivány észjárásához, és elhiteti vele, hogy hiába fogja rá a puskát, mivel őt nem fogja golyó.
A befelé forduló, titkát ki nem beszélő véralkatot Mikszáth
a zord éghajlattal, a Fátra környéki, Hont s Zólyom megyei táj
kietlenségével hozza összefüggésbe. A ridegség mindazonáltal
nem jelent érzéketlenséget, pusztán annyit, hogy az emberek
lassan válaszolnak az ó'ket ért benyomásokra. Ez a nehézkesség
általában mély érzelmi élet velejárója. A Lapaj, a híres dudás
címszereplője látszólag tudomást se vesz arról, hogy egy fiatal
nő a szeme előtt vízbe fullasztja magát, de amikor kiderül, hogy
a lányanya csecsemőt hagyott a juhászkunyhóban, a híres muzsikus szeme fényét, kedves hangszerét is hajlandó eladni a zsidónak, hogy a csöppségnek enni adhasson.

elmaradottság

mély érzelmi élet

Keressünk ki olyan mondatot Olej Tamás történetébó1, amelyben
az elbeszélő a történetbefogadóhoz fordul! Mit bizonyít ez az elő
adásmódra vonatkozóan?
Hogyan jellemeznénk a brezinai bacsát?
Előre látható-e vagy meglepetésszerű a bacsa döntése?
Érezteti-e az elbeszélő, hogy erkölcsileg Olej Tamás fölött áll?
Álláspontunkat igazoljuk az elbeszélés szövegével!
Milyen néphiedelemró1 esik szó a brezinai bacsa történetében?
Keressünk ki minél több tájszót ebbó1 a műbó1! Értelmezzük jelentésüket!

Ajópalócok
(1882)

A jó palócok szereplői is polgárosulatlan parasztok. Bede
Erzsi - a Bede Anna tartozása című történetben - nem kevésbé
él a régi hiedelemben, mint Jasztrab György. Úgy próbálja biztosítani elhalt nővére nyugalmát a halálban, hogy le akarja tölteni helyette az őrá kiszabott büntetést. A babonák világát az
elbeszélő mélyen átéli. Csakis így sikerül meggyőznie az olvasót
arról, hogy a hiedelem hasonló szerepet játszik a parasztok, mint
a lélekelemzés a mai városi ember életében. A Galandáné asszonyom vén boszorkányról szól, kit éjfélkor a temetóben csodálatosan szép lányként látni, amint az ördögök szelindek képében
szétmarcangolják. Az egész történetet egy fiúgyerek elbeszélésébó1 ismerjük meg, aki a lidérces históriában homályos szorongásait vezeti le, és egyszersmind a nemiség iránti nyiladozó érdeklődését éli ki.
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Az efféle hasonlóságokat nem számítva, A jó palócok parasztjai erősen különböznek a zord hegyek magányos lakóitól.
Csak a kötet egyetlen tót szereplője tart közeli rokonságot az
előző gyűjtemény befelé élő, közösségtó1 idegen hőseivel: Az a
pogány Filcsik, aki soha nem hajlandó megbocsátani egyetlen
lányának, amiért az a szolgabíró szeretője lett, pedig a lelke mélyén nagyon is képes a részvétre, hiszen féltett bundáját alvó
koldusasszonynak ajándékozza. Ettó1 a kivételtó1 eltekintve
Ajó palócok parasztjai sokkal nyíltabban fejezik ki érzelmeiket.
A néhai bárány meséjében például a Baló család nem nyugszik
bele az árvízkor ellopott javainak elvesztésébe. Amikor Sós Pál
válláról véletlenül leesik az új ködmön, s a kis Baló Borcsa fölismeri, hogy a ruhadarab keresett báránykájának bőrébó1 készült, fájdalmát nem tartja vissza.
Rövid szövegeiben Mikszáth sokszor belülró1 közelíti meg
a szereplőt. A Szűcs Pali szerencséje végig a címszereplő szemszögét követi. A megjavult korhely sikeres lánykérés után hazafelé menet leissza magát a kocsmában. Pirkadatkor hazatántorogva az ágyára terítve találja a jegykendőjét. Hírét vették
dorbézolásának, s mégiscsak kikosarazták, vagy talán el sem indult lánykéróbe? Féljózan állapotában nem tudja eldönteni, s az
olvasó is bizonytalanságban marad, hiszen végig kizárólag arról volt tudomása, amit Szűcs Pali érzékelt s gondolt, a szöveg
pedig a hős kijózanodása előtt félbeszakad.
Más esetekben az elbeszélő csak a történet csúcspontján
vált át belső nézőpontra. A Péri lányok szép hajáról írt történetben azért értesülünk csak utólag s igencsak hézagosan a Péri
Judit és Csapó Pista között történtekró1, mivel a lány nővéré
nek, Katinak a nézőpontjából ismerjük meg az eseményeket, s
ő csak annyit lát, hogy Csapó felesége bosszúból tövig levágta
Péri Judit szó1rn haját. A Timár Zsófi özvegysége tetőpontját az
a részlet alkotja, melyben a szeretőjétó1 elhagyott Péternek keresztet kell föltennie a templomtoronyra. A férfi szemével tekintünk le a falura, s pillantjuk meg a feleségét, amint megbocsátanijön hites urának. Azt is belülró1 ábrázolja az író, hogy a meglepetés hatására Péter kettőt lát. A hirtelen nézőpontváltozás
azután hihetetlen tömörséget ad a záró mondatoknak: „Egyszerre értek a torony alá, férj, feleség. Csakhogy egyik a magasból,
halva."
MikszáthAjó palócok írásakor tanulta meg a sűrítés mesterségét. A kötet 15 története kevesebbet tesz ki, mint az előző
gyűjtemény négy története. Ez a szűkszavúság két tényezőre vezethető vissza: a környezet leírásának csökkentésére és az események kihagyásos elmesélésére. Ezek a történetek már nem a
Fátra zord vidékén, hanem Nógrád megye lankásabb tájain, pontosabban az író közvetlen szülőföldjének néhány képzelettel átformált, szomszédos falujában játszódnak. A közösségi életkép
bensőségességét balladaszerű elhallgatás szakítja meg. A bágyi
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csoda elején a katonáékhoz bevonuló molnárhoz így szól a felesége: „Előbb folyik fólfelé a bágyi patak, mintsem az én szívem
tőled elfordul." A történet végén a megduzzadt víz fölfelé kezd
folyni. Csak ebbó1 tudjuk meg, mi is történhetett a malomban.
A Vér Kláráról és Gélyi Jánosról írt másik szövegben az
eseménysor vége hiányzik. Az egykori szerető, immáron a megözvegyült szépasszony második férje fölismeri, hogy ő is elődjé
nek sorsára jutott. Lagziba viszi feleségét, s menet közben szakadékba irányítja a szekerét. Az elmondottakat már az olvasónak kell kiegészítenie. A Szegény Gélyi János lovai nyitott befejezésű történet, akár a kötet záró szövege, a Hová lett Gál Magda?, melynek címszereplője közmondásos korsajának eltörése
után vándor lókupecekhez szegődik.
Ez utóbbi szöveg
majdnem jelképesen vezet ki abból a zárt
1
világból, amelynek megteremtésével Mikszáth irodalmunk élvonalába került.
A Tót atyafiak és Ajó palócok sikerét gyors társadalmi elismerés
követte. Mikszáth a Pesti Hírlap munkatársa lett, s 1882-tó1 országgyű
lési karcolatokkal növelte hírnevét. Anyagi helyzete gyorsan javult;
1883-ban újra feleségül vette Mauks Ilonát. 1887-ben bejutott a képviselóbázba a kormányzó Szabadelvű Párt tagjaként. Tisza Kálmán miniszterelnök közeli barátja s állandó tarokkozó társa lett. Nem volt tevékeny szónok: 23 éves képviselősége alatt mindössze kétszer iratkozott föl szólásra. Politikai nézeteit a félelemérzet határozta meg. 1892tó1 haláláig román többségű választókerületet képviselt, s mély aggodalommal töltötte el annak lehetősége, hogy a nemzetiségek önállósulása a történelmi Magyarország összeomlásához vezethet.
Már A politika svindlerei (1878) című röpiratában azt jelölte meg
a magyar politika céljául, hogy „biztosítsa az ország fennállását, hatalmát, erejét, függetlenségét akkorára, mikor a nemzetiségi egyesülések által előidézendő katasztrófa be fog következni". Sötétlátása és reménytelensége okozta, hogy kettős tudattal vett részt a közéletben. Elhibázottnak vélte ugyan a magyar uralkodó osztályok politikáját, de nem látott
lehetőséget a kibontakozásra. Ez az ellentmondás tükröződik az Új Zrínyiászban (1898), melyet szerzője „Társadalmi és politikai szatirikus
rajz"-nak nevezett (Mikszáth fölváltva használta a névelős és a névelő
nélküli címváltozatot).
A szigetvári hősök feltámadása eleinte csupán szellemes ötletnek
ígérkezik, a hangvétel vidám, utóbb azonban egyre komorabbá válik.
Kezdetben Zrínyi afféle szerepet játszik a történetben, mint Voltaire A
vadember című szövegében a címszereplő: a tökéletes kívülálló távlatából élesebben látja a szemlélt társadalom visszásságait, mint a benne
él6k. Késóbb azután lassanként alkalmazkodik az adottságokhoz. Fölismervén, hogy „valaki esetleg semmit se csinált a közéletben, de azért
az mégis közéletünk kimagasló alakja lehet'', elvállal egy bankelnökséget. Ettó1 fogva a magyar uralkodó osztálynak azt a részét jelképezi,
amelyik felemás módon viszonyul a megváltozott tó'kés körülményekhez: továbbra is vezetni akar, de hűbéri beállítottságán nem hajlandó
változtatni. Az elbeszélő csúfondáros megfogalmazása szerint nem vesz
tudomást arról a pár száz évró1, „mely álnokul lapul meg a ,tegnap' és
a ,ma' között".
Szükségszerűnek tekinti-e Mikszáth, hogy az idő kifusson a ma-
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gyar nemesség talpa alól? Korántsem, hiszen a reformkort úgy fogja fel,
mint kísérletet a birtokos osztályok maradéktalan és szerves polgárosítására. Hivatkozásként egy párbeszédet idézhetünk. A kérdező: Zrínyi egyik vitéze, Csáky György, kinek a Nemzeti Kaszinó egyik tagja
válaszol:

„- Kicsoda az az összevont szemöldökű úr a falon, aki úgy látszik,
mintha haragudnék rátok?
-Az Stefi Széchenyi.
[ ...]

- Mit csinált, hogy ide festették?
- Gott weiss was. Hagyta nekünk egy serleg és muszáj inni belőle. "

szerkezete

Ezt a beszélgetést érdemes összehasonlítani Kosztolányi Pacsirta című kisregényébó1 azzal a jelenettel, amelynek a sárszegi kaszinó a
helyszíne. Ott is Széchenyi arcképe emlékeztet arra, hogy a magyar történelem nem a reformkori eszményeknek megfelelően alakult. Mikszáth és az ő művészetére sok szempontból ellenhatást hozó következő
nemzedék lényeges kérdésben azonos álláspontot foglalt el. Megegyeztek abban, hogy Magyarország újkori történetében a XIX. század első
fele volt a fölemelkedő szakasz.
Az Új Zrínyiász lazán szerkesztett könyv. A külön-külön mulatságos adomák laza férceletét országházi vita torzképe követi, a karcolatok modorában. A zárlat, Zrínyiék másodszori halála az első világháború előérzetét fejezi ki. Elárulja, hogy a könyv írója a nagyhatalmakban látta Magyarország sorsának egyedüli meghatározóit, ezért tartotta értelmetlennek a magyar politika megváltoztatását.
Kik szerepelnek Mikszáth tényleges kortársai közül az Új Zrínyiászban?
Érezteti-e közvetlenül az elbeszélő a jelenlétét ebben a könyvben?
Válaszunkat szemelvényekkel bizonyítsuk!
Keressünk közmondást a szövegben, és magyarázzuk meg a jelentését!
Milyen képet fest Mikszáth a maga korának politikai viszonyairól?
Miben lát hasonlóságot Zrínyi Miklós a XVI. századi és az 1900
körüli Magyarország között?

Beszterce ostroma
(1895)

a történelmi
viszonylagosság
elégikus kifejezése

Király István Mikszáth életművét méltató könyvében azt
írta, hogy a kilencvenes években föként "a történelmi viszonylagosság", a "mindent visszájára fordító idő, az értékeket fölcserélő történelmi változás" gondolata foglalkoztatta az írót. Az Új
Zrínyiászban a szatíra keretein belül próbálta ki ennek a vezéreszmének a lehetséges következményeit, a Beszterce ostroma
írásakor az elégikus tragikum jegyében tette ugyanezt.
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Ennek a viszonylag rövid regénynek a címe elfödi lényegét, az alcím viszont egyértelműen arra ural, hogy jellemközpontú műró1 van szó. „Egy különc ember története" - ez a megjelölés egyrészt esettanulmányt ígér, másrészt fölveti a kérdést:
kihez képest különc a hős, és miért? Erre a kérdésre csakis a mű
egésze ad választ.
A szöveg általánosítással kezdődik, s a példázatos jelleg
késóbb is igen erős : az elbeszélőt gyakran váltja föl az értelmező. Pongrácz István története Zrínyiéhez hasonlóan vidámnak
indul, egy megkésett ember hóbortosságának könnyed kicsúfolását ígéri. A gróf által a bányaváros ellen vezetett „hadsereget"
a történetmondó a vígeposzok modorában írja le, s máskor is
gyakran él humoros hatású körülírásokkal. Magának Pongrácznak a megjelenítése azonban nyelvi tekintetben is elkülöníthető a szöveg tisztán mulatságos részeitó1. Tettei jelképekké válnak. Míg a többieket önző érdekek fűtik, addig ő legföljebb indulatainak rabja, de sem durvaságában, sem gyöngédségében
nem ismer kicsinyes számítást, s mély összhangban él a természettel, szeretett pókjával és kedvenc lovával. A többiek aprócseprő személyes dolgaikkal vannak elfoglalva, ő viszont Istennel kártyázik, s ábrándjai meghiúsultával maga tervezi meg átlépését az időtlenbe .
A mű időszerkezetét látszólag a történetmondó önkénye
szabja meg. Nemcsak azért, mert olykor anekdota, jellem- vagy
életkép közbeiktatásával lassítja az elbeszélés ütemét, hanem
még inkább azért, mert a Nedec várában játszódó 1. rész után
meróben új helyszínen, Zsolnán indítja a 11.-at, s a két egyidejű
eseménysor összekapcsolását csak utólag indokolja meg. A III.
részben már látszólag egyágú a szerkezet. Valójában azonban
végleg két síkon fut a cselekmény, s a XIX. század végének külső ideje minduntalan feszültségbe kerül a gróf belső idejével, egy
általa elképzelt XVIII. századdal.
Mikszáth remekül ábrázolja a későn született ember belső széthullását, aki egyúttal a magyar főnemesség eszelős maradiságát, a kiüresedett középkori szokásokhoz való görcsös ragaszkodását hivatott példázni. A nedeci vár urának lélekrajza
nemcsak új eredmény az író művészetében, hanem voltaképp
egész életművében egyedülálló teljesítmény. Élesen szembeállíthatjuk a könyv más alkotóelemeivel. A megnevezetlen szereplőkkel is tarkított életképi betétek puszta kitérők benyomását
keltik, önmagukban szórakoztatóak, de nem épülnek nagyobb
szerkezetbe. A fóbőst leszámítva egyetlen sokoldalúan ábrázolt
jellemet sem találhatunk a könyvben; a többi szereplő anekdotikus vázlatszerűségét az is fokozza, hogy ó1rnt többnyire kívülró1 látjuk. Csakis a bolond grófnak van egyéni nyelve.
Jókai meseszerű s anekdotizáló, illetve Kemény jellemteremtő hagyománya közül Mikszáth az elóbbihez kapcsolódott.
Jókai Mór élete és kora (1907) című kései munkájából kiviláglik
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ugyan, hogy pályafutása végén már belátta ennek az örökségnek elemi fogyatékosságait, de ezzel a fölismeréssel már túlzottan elkésett. A Beszterce ostomában Apolka megjelenítésének
sablonos érzelgőssége Jókai jellemzési módszerének gyengéit
idézi föl.
A mellékszereplők elnagyoltsága is okolható azért, hogy
Pongrácz halálának nagyszerűen fölépített jelenetét olvasva,
már-már azt érezzük: távozásával érték megy veszendóbe. A mű
ben egyedül neki van következetes értékrendje. Az ő belső világán kívül a sors szeszélye tombol. Apolka véletlenszerűen lesz
gazdag s szegény. Az előre láthatatlant Mikszáth hajlamos úgy
emelni kizárólagos érvényre, hogy eljárása szinte cinizmussal
határos. Jól megfigyelhető ez a zsolnai pánszlávokról írt néhány
bekezdésben.
A történet szerint Trnowszky Péter puszta sértődésbó1 fordít hátat szláv rokonainak, s magyarosít Tarnóczyra. Mikszáth
ezzel az adomával azt sugallta korabeli magyar olvasóinak, hogy
a szlovák függetlenségi mozgalom nem veendő komolyan, holott
neki magának tudnia kellett e törekvés súlyáról.
Mivel magyarázható az, hogy Pongrácz gróf, ki Zrínyinél
is inkább testesíti meg a magyar főúri osztály halálraítéltségét,
mindamellett fölötte áll környezetének? Főként azzal, hogy az
ő vágyai túlvezetnek a pillanatnyi érdekek kisszerűségén. Torz
formában ugyan, de joggal érzi, hogy földhözragadt a világ,
amelyben él. Mélyen érinti látszat és való ellentmondása: Medici Katalin után vágyakozik, de a sors Estellával ajándékozza
meg. Körülötte mindenki alakoskodik: Behenczy Károly éppúgy,
mint Estella, a lengyel, Trnowszky Péter avagy a színészek.
A gróf elavult, túlhaladott világban él, de legalább nem visel
álarcot. Az író elégikusan minősíti: torz cselekedeteit úgy fogja
föl, mint kétségbeesett próbálkozásokat arra, hogy saját maga
találjon ki lényeget a látszattól elfödött s ezért hozzáférhetetlen
való helyébe.
Mikszáth tisztában volt azzal, hogy a volt nemesség látszatvilágban élt a XIX. század végének Magyarországában.
Nemcsak a főurakra vonatkoztatta ezt az ítéletét, hanem a
dzsentri osztályra, a köznemesek földjét vesztett s ·többnyire
élősdi utódaira is. Agavallérokban (1897) ó1rnt tűzte tollhegyre.
A példázat általános törvényt egyedi esettel szemléltet. Keressünk ki olyan mondatokat a Beszterce ostromából, amelyek általánosítanak!
A XIX. század második felében nagy hatású eszmerendszernek,
a pozitivizmusnak a hívei a körülmények mindenható erejét hirdették. Érezhető-e ennek a felfogásnak a hatása a regényben?

r

Elemezzük Pongrácz gróf viselkedését az Ancsurkával folytatott
rövid beszélgetése alapján!

&

Keressünk ki
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életképszerű

részt a Beszterce ostromából!

Milyen hatást tesz Pongrácz Istvánra a Don Quijote olvasása?
Hol találhatunk a Beszterce ostromában másodlagos

elbeszélőt?

,,A Vág kéklő vizén ott szaladgál egy ezüst emberi képmás, a hold."

„Hát ki tudhatja azt, hogy a nagy fazekas, a végzet, mit miért csinál?" Mi a hasonlóság ebben a két mondatban?

Készítsen rövid értekezést ilyen címmel: Humor a Beszterce ostromában!
Magyarázzuk meg Pongrácz grófnak a regény IV. részében idézett levelét!
Pongrácz István nem veszi föl a halotti szentséget. Mivel indokolja dqp.tését? Hogyan értendők a szavai?

A gavallérok
(1897)

Ez a ragyogóan szerkesztett, rendkívül mulatságos kisregény első személyű elbeszélés. Az egyetlen beavatatlan szemével nézzük végig azt a Sáros megyei lakodalmat, melynek kápráztató pompájáról csak másnap pirkadatkor, fokozatosan derül
ki, hogy összes kelléke kölcsönzött portéka. A zöldfülű idegennek csak utólag esik le a hályog a szeméró1, későn tudja meg,
hogy az öncsalás magas művészetével vakították el. Az egyik vendég utólagos bevallása a polgárosulni képtelen dzsentri megtestesítőivé emeli a sárosi móka résztvevőit: „Itt semmi se nem úgy

van, amint látod. [. . .]Mert mi sárosiak nem érünk rá a szegénységünkre gondolni, ahelyett örökké abból tartunk főpróbákat, hogyan csinálnánk, ha gazdagok lennénk. És ha sikerül az előadás,
örülünk neki, tapsolunk magunknak, s ha látjuk, hogy valóságnak tartja az idegen, tudjuk abból, hogy hiba nélkül játszottunk."
A gavallérok elején az elbeszélő megemlít egy erdei lakot, melyró1
„három költő írt versenypoémát". Kikre vonatkozhat az utalás?

Ugyanez a történetmondó teszi a következő megállapítást: „Úgy
látszik, az Árpáddal bejött többi nemesek mind magtalanok maradtak, és csak a vezérek nejei szültek fiakat."Mitjelent ez a mondat?
A gavallérok szövegében sokszor kezdődik így a mondat: ,,Mondják, [ ... ]."Miért?

Mit jelent A gavallérok utolsó mondata?

Kései regények
A gavallérok a kisregények jellegzetes fölépítését követi: a szerepló"k útja a mindennapokból ritka állapotba vezet, majd a zárlat a fölütés létállapotát állítja helyre. Ennél nagyszabásúbb szerkezetet Mikszáth nem tudott maradéktalan sikerrel megoldani. Öregkorának há-
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rom nagy vállalkozása a művészi kivitelt tekintve ezért egyenetlenebb
alkotás, mint rövidebb lélegzetű elbeszélő művei közül a legszebbek.
A Különös házasságban a Beszterce ostromához hasonlóan megtörtént esetet dolgozott föl. Az 1810-es években Dőry István báró erő
szakkal összeeskette megesett lányát Buttler János gróffal. A szertartást az a szlovák plébános végezte, akivel Dőry Máriának viszonya volt.
Mikszáth a gróf menyasszonyának, Horváth Piroskának költött alakjával egészítette ki az alaphelyzetet. A szerkezet elnagyoltsága mellett
föként a szerelmesek: Buttler és Piroska jellemének állóképszerűsége
s kidolgozatlansága okozza, hogy ezt a regényt nem sorolhatjuk az író
legművészibb teljesítményei közé, noha az önkénynek igen éles bírálatát adja.
Mindez korántsem jelenti, hogy Mikszáth utolsó regényei nem bő
velkednek részértékekben. Különösen áll ez a humorban gazdag második műre.
A Noszty fiú esete Tóth Marival (1906-8) írásához szintén megtörtént história szolgált kiindulópontul. 1901. július 21-én Ady Endre
a következőkró1 számolt be a Nagyváradi Naplóban:

„Olvastak önök bizonyára az öreg Ungár esetéről. Kemény, öreg
bácskai zsidó. Mellékesen milliomos és egy szép leány atyja. Az öreg Ungár leányát elszöktette egy kopott férfi, egy húszéves dzsentri gyerek.
Egész Bécsig elszökött a szerelmespár. Bizonyosan jól mulattak az úton.
Tovább azonban nem mehettek. Az öreg lefülelte őket, és a leányt visszahozta. A leányszöktető ifjonc megkopott rokonai körülvették az öreg
Ungárt:
- Ezen már csak házassággal lehet segíteni.
Egyidejűleg pedig barátkozni méltóztattak az eddig lenézett «szemtelenül meggazdagodott zsidóval». Az öreg aztán kitűzte az esküvő napját. Megjelentek a leendő büszke dzsentri atyafiak, akik a milliókért hajlandók voltak egy zilált vallási viszonyokban leledző menyecskét is akceptálni. Mikor pedig már együtt volt a díszes nászkoszorú, megjelent az
öreg, kemény Ungár, s odadobta elébük a leánya gyönyörű selyemruháját, s mondta a maga paraszti nyelvén, de körülbelül ezt:
-A millióval nem vagyok hajlandó restaurálni a dzsentrit. A leányom külfóldre utazott. A kapu nyitva van ... "
Ebbó1 az idézetbó1 gyaníthatjuk, hogy a fiatal újságíró némiképp
alakított a történeten - az öreg Ungár szavait „körülbelül", tehát átértelmezve idézte. Az is világos, hogy Mikszáth lényeges pontokon megváltoztatta, kiegészítette a készen kapott anyagot. A szöveg nem a címszereplők, hanem Kopereczky Izrael Izsák báró regényeként indul. Sokáig az ő félig bugyuta, félig éles eszű, s ezért nehezen kifürkészhető
alakja áll a figyelem középpontjában, s főispánná választása olyan tetőpontként zárja le a könyv első harmadát, mely úgyszólván Noszty Feri
végső fölsülésénél is mulatságosabb. A regény mindenesetre két anekdotából tevődik össze, s ez a művészi egység rovására megy. A tót báró
diadalát az elbeszélő az olvasó figyelmét mesterien fölcsigázva beszéli
el, s közben lesújtó képet ad a millenniumi Magyarország politikai életéró1, ahol csak üres szerepek léteznek, elvek s értékek egyáltalán nem.
A főispáni beiktatás után a XI. fejezettel majdhogynem újra kezdődik a regény. Aki jól ismeri MikszáthnakAjó palócok óta írt anekdotikus műveit, néhány szereplőró1 úgy vehet tudomást, mint régi ismerősró1. Sőt olykor nem is egyszerűen önismétléssel, bevált tréfás ötletek újraalkalmazásával állunk szemben. A saját eróbó1 fölemelkedett
paraszt-nábob, Tóth Mihály ugyan alkalmat ad a történetmondónak
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A magyar közigazgatás szereplői. Karikatúra.
Bolond Istók, 1886. január 17.
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Tóth Mihály
ábrázolása

a

népszínmű

hatása

az író világlátása

arra, hogy a dzsentri romlottságát különösen erős színekkel ecsetelje,
de önmagában emberi hibák, következésképp mélység nélküli jellem.
Leszármazottja annak, akit Péterfy Jenő (1850-1899), a kornak legjelentősebb értekezője s Mikszáthnak is legszigorúbb bírálója gúnyosan
Jókai „speciális mindentudó magyar emberének" nevezett.
Németh G. Béla ezekkel a szavakkal jellemezte Mikszáth kései
műveinek hiányosságait: „nemcsak az a régmúlt, híg és hanyag Jókai
van itt jelen, akire joggal voltak oly kemény szavai Mikszáthnak, s nem
is csak korábbi önmagát másolja, vizezi fól s parodizálja itt szerzőnk.
Jelen van itt szépecskén a népszínmű is. " Ha figyelmesen olvassuk,
Noszty Feri miként évődik Tóth Marival a szüreti bálon, akkor el kell
ismernünk, hogy a két címszereplő párbeszédében valóban kísértenek
a könnyebb fajsúlyú darabokból, olvasmányos regényekbó1 ismert kellékek.
Hogyan értelmezi Mikszáth a világot ebben a regényben? Nem
vitás, hogy születésüknél fogva egyenlőnek tekinti az embereket. Ezért
háborítja föl a származással kereskedés, és ezért becsüli legtöbbre Tóth
Mihályt, aki meggazdagodása után sem változtat puritán erkölcsén.
A társadalmi előrehaladás mindazonáltal meglehetősen kétes színben
tűnik föl a könyv lapjain. Tóth Mihály elhagyja Amerikát, s nemcsak
honvágya miatt, hanem azért is, mert falusi környezetbe vágyódik viszsza. Egy szép napon Pázmár úr, az orvosa elejt egy megjegyzést a gyárak egészségromboló hatásáról, s Tóth Mihály nem talál más megoldást, mint üzemeinek bezáratását. Mikszáth elavultnak tartja a hűbé
riséget, de nem biztos abban, vajon a polgárosodás boldogabbá teszi-e
az embereket. Világképét hitelesen jellemzi fanyar humorú nyilatkozata: „Nem okos világ ez a mai, dekát istenem, a tegnapi sem volt okos. És
bizonyára a holnapi sem. Ebben van valami vigasztaló."
Keressünk ki közmondásokat A Noszty fiú szövegébó1, és értelmezzük a használatukat!
Hasonlítsuk össze Noszty Feri és Kozsehuba Tivadar jellemét!
Talált-e váratlan fordulatot A Noszty fiú III. fejezetében? Magyarázza meg, mi következik az előzményekbó1, mi nem!
A regény IV. fejezetében olvasható ez a mondat: „Noszty elvállalván a feladatot, egy úgynevezett «pokoli ötlete» támadt, melyről bajos elhatározni, az ördög súgta-e vagy egy íjas fiú, aki valamikor
Isten volt, míg az olympusi hatalmakat nem deposszedálták, de
aki legtovább uralkodik, mert a többiek, az öregek, már eltűntek,
de ő még most is intéz." Mit jelent ez a körülírás, kire utal a szöveg?
Ugyanebben a fejezetben esik szó Thököly ágyúiról. Melyik korábban tárgyalt Mikszáth-műben találkoztunk a dzsentri nagyzolás hasonló szemléltetésével?
Keressünk példát A Noszty fiúban valamely
zolására!

szereplő belső

ábrá-

Olvassuk el A Noszty fiú XI. fejezetének első bekezdését!
Akad-e benne olyan túlzás, amelyet az olvasó nem vehet komolyan?
Olvassuk el ugyanennek a fejezetnek a 3. és 4. bekezdését! Hogyan látta Mikszáth a magyar társadalmat?
Milyen erényei vannak Tóth Mihálynak?
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Pázmár doktor azt mondja Tóth Mihálynak, hogy a statisztika
azért jó tudomány, mert „mindent be lehet vele bizonyítani". Hogyan értendő ez a megjegyzés?

A Noszty fiú XXIII. fejezetében az elbeszélő azt állítja, hogy „minden hatalom a tisztesség valamelyik forrásából ered". Miként magyarázható meg ez a kijelentés?
Hasonló keserű kétely A fekete városban (1908-10) is megfigyelEbben a történeti anekdota alapján készült regényben Görgey Pál
szepes megyei alispán szarvasra vadászik, de a kiszemelt zsákmány Lő
cse város erdejébe menekül át. A lőcsei fóbíró dacból lelövi az alispán
kedvenc vizsláját, mire az hirtelen haragjában puskát fog ellenségére,
és leteríti őt. A város új vezetője, Fabriczius Antal fogságba ejti s kivégezteti Görgeyt. Ez az elsődleges história, melyhez lazán kapcsolódik
két másodlagos eseménysor: Görgey Rozália és Fabriczius szerelmének,
illetve Görgey mély apai szeretetének története. E hármasságot háttérként a kurucháború egészíti ki. A sűrűn közbeiktatott betétszerű anekdoták csak megerősítik az olvasónak azt a benyomását, hogy Mikszáth
művészete lényegénél fogva novellisztikus természetű. Ennek okát
nemcsak tehetsége jellegében kell látnunk, hanem abban is, hogy regényei többnyire a Vasárnapi Újság lapjain jelentek meg, s ő Dickenshez
hasonlóan előzetes terv nélkül, hétró1 hétre írta a folytatást.
A fekete város három fő története közül azért a legkorábban említett a legfontosabb, mivel a Noszty fiúnál is föltűnóbben árulja el az
író világképének belső ellentmondását. Görgey kétségkívül elmarasztalódik hűbéri beidegződései miatt. Ösztönszerűleg nem tesz különbséget ember és állat között, az egyén jogai ismeretlenek a számára, a személyiség önállósága s pótolhatatlansága az ő szemében nem érték. A
lőcseiek kisszerű puritanizmusa mégsem csábítóbb. Az alispánjellemébó1 nem hiányzik a mélység, látóköre tág, életszemlélete összetett, a
vele szemben álló polgárok viszont a megváltoztathatatlan elvek kétkiterjedésű világában mozognak. Jelképes értékű, hogy Görgey Rozália
és Fabriczius szerelme beteljesületlen marad. Mikszáth a nemesi életmódot idejétmúltnak, a polgárit színtelennek, elszürkítőnek tartja, és
nem lát lehetőséget a találkozásukra.

A fekete város

hető.

történeti anekdota

három történet
összekapcsolása
novellisztikus
művészet

a nemesi
és a polgári
életmód
és értékrend
minősítése

Öregkori novellák
Utolsó pályaszakaszának elégikus hangoltságát regényeinél is világosabban mutatják rövidebb művei. Közülük kettőt emelünk ki.
AFili (1902) címszereplője, Lengyel Fülöp felesleges ember, akit
az elbeszélő teljes rokonszenvvel övez. Elszegényedett rokon, akivel 45
évig semmi nem történik. Egy régi pör váratlanul szerencsés kimenetele folytán hatezer hold hull az ölébe. Más dáridót csapna örömében, ő
nekivág az erdó1mek, s többé hírét sem hallani.
Ebben a műben ismét megcsodálhatjuk Mikszáth nagyszerű
hangnemteremtő tehetségét, ezt a magyar irodalomban szinte páratlan
képességet. Az is biztos, hogy kezdeményező alkotással van dolgunk,
Krúdy művészetének egyik s talán legfontosabb forrásával.
Az alcím - „Rajz a régi világról" - azt sugallja, hogy Fili egy korábbi létforma maradványa, de a szöveg alapján éppúgy állítható, hogy
befelé élő ember, akinek végzetes hibája a túlzott igényesség. Környezetében az életrevalóság a kisszerűséggel azonos, míg ő képzelt s nem
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elégikus hang

Fili

a főhős befelé élő
ember

Mikszáthtól
idegen a
felgyorsult világ

valódi emberi kapcsolatnak él. Visszafogott lelki alkata bensőségesebb
vonzalmakra tenné alkalmassá, mint amilyeneket a megv~ltozott élet
nyújtani tud. Alakjával Mikszáth azt az érzését fejezi ki, hogy az 1900as évek fölgyorsult világa már idegen tó1e. Ezért tér vissza a falusi élet
emlékeihez, a történet elbeszélője ezért állítja, hogy a maga részéró1 az
ember számára is a természet törvényeit tartja irányadónak.
Hogyan jellemeznénk Filit?
Miért nem fogadja el Fili a neki juttatott birtokot, és miért bujdosik el?

A sipsirica

szatirikus
ábrázolás

Druzsba
felismerései

az igazmondó
bűnhődése

az öreg Mikszáth
világfölfogása

ajelenró1,
a múltról

A XX. század elején Budapest nagyvárosi életének gyors fejlődé
se az irodalmi életet is teljesen átalakította. Új nemzedék lépett föl,
mely utóbb a Nyugat című folyóirat köré csoportosult. Ebben a megváltozott helyzetben Mikszáth joggal érezhette magát idegennek. Hajlamot mutatott arra, hogy visszaemlékezéseiben éljen. Az elégikum mindazonáltal csak egyik arca az öreg Mikszáthnak. A sipsirica (1902) szatirikus elbeszélés, melynek kegyetlensége zordabb, mint akár az Új Zrínyiászé, akár a kései regényeké.
Egy szép napon eltűnik Jahodovska lánya, akit egyszerűen süldó1ánynak, sipsiricának szokás nevezni. Druzsba Tivadar, a tanár szeret végére járni a dolgoknak. Kideríti, hogy a „Fehér páva" címzetű vendéglő tulajdonosnéja tízezer forintért „piperkőc nagy úrnak" adta el a
lányát. Rádöbben, hogy az emberkereskedelem bevett szokás azoknál,
akik a törvény fölött állnak. Azt is kénytelen belátni, hogy az efféle üzlet az összes résztvevőnek örömet szerez: nemcsak az adónak és a vevőnek, de még annak is, akit áruba bocsátanak.
Ennek ellenére bántja igazságérzetét az ügy. Úgy érzi, hogy föl
kellene számolni ezt a vásárt. Beadványát a kormányhoz intézi. Hamarosan Lipótmezőn találja magát. A közvéleményt arról értesítik, hogy
azok ·a „pikáns hírek, melyek közéletünk egy tisztes, kimagasló alakját
is kellemetlenül érintették, egy megtébolyodott tanár, Druzsba Tivadar
megbomlott agyában keletkeztek, vagyis ennek jelentéséből szivárogtak
ki, s természetesen minden alapot nélkülöznek". A sipsirica - nagy szomorúságára - a zsámi kastélyból visszakerül a „Fehér pává"-ba, s a
törzsvendégek továbbra is a legjobb anyaként tartják számon J ahodovskát. Druzsbán kívül ugyanis senki sem akad, aki annak a társadalomnak a mélyére akarna látni, melyben él. A tanár kivételes, rendhagyó
ember, a társadalom feló1 nézve egyenesen képtelenség - ezt juttatja
kifejezésre a neve is, ha betűit visszafelé olvassuk.
Az idős Mikszáth világfölfogását nem könnyű pár szóval jellemezni. Csalódottságához, lemondó reménytelenségéhez az is hozzájárult,
hogy bármennyire beilleszkedett is a városi, polgári életbe, visszasóvárogta gyerekkorának faluját, a kisközösség bensőséges kapcsolatait s a
természet közelségét. A millenniumi Magyarországgal azonban kíméletlenül szembe is tudott helyezkedni. Jutalmaiból nem kért: sem az
örökös főrendiházi tagságot, sem a bárói rangot nem fogadta el. Tisza
István politikáját éppúgy támogatta, mint korábban az apjáét, de azért,
mert végveszélyt érzett, s nem látott más választást.
Borúlátása olyannyira teljes volt, hogy élete végén, mikor Az én
kortársaim (1908) címmel összegyűjtötte országgyűlési karcolatait, az
összeomlást már megtörténtnek vette: ,jött egy fóldrengés, egy roppanás hangzott, s mintha egy világrész süllyedne el, hirtelen és örökre eltűnt a szemek elől az a Magyarország s az a parlament, melynek szokásait, alakjait és levegőjét rajzoltam. Minden, ami volt, olyannak látszik,
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mint valami antidiluvialis dolog." Egy történész munkáját olvasva, így
elmélkedett az 1790-ben tartott országgyűlésró1: „Ennek az országgyű
lésnek vigasztalóbb a levegője. Jólesik előre tudni, hogy Magyarország
előtt még 118 esztendő áll, és még jönni fog Széchenyi István, megszületik egy kis zempléni kúrián Deák Ferenc ... mífJ ellenben most... de ne
gondoljunk erre." Jókai nevelt lánya, Feszty Arpádné - ki nevelőapja
Bajza utcai házában vagy svábhegyi nyaralójában gyakran találkozott
Mikszáthtal - egy ízben harmadmagával hallgatta vészjósló érvelését,
miután a vendégek eltávoztak, s a ház ura nyugodni tért;„okfejtette, hogyan, miért rohan a maga tragikus vesztébe ez az ország. Jósolt, mindent, ami bekövetkezett, mindent. A Habsburg-ház összeomlását, háborút, nemzetiségek lázadását és a legrettenetesebbet: a belső összeroppanást." Herczeg Ferenc (1863-1954), ki jó elbeszélő művekkel indult, de
utóbb fölszínes regények és drámák szerzőjeként lett népszerű, s mindvégig maradi szemléletű író volt - Emlékezéseinek II., A gótikus ház
(1940) című kötetében így jellemezte: „Összes képviselőtársam közül
Mikszáth látott bele legjobban Magyarország jövőjébe. [. . .]Mi akkor javíthatatlan pesszimistának neveztük, de az események - sajnos - őt igazolták."
1910-ben az ország nagy pompával ünnepelte pályakezdésének
40. évfordulóját. Ekkor már annyira el volt foglalva balsejtelmeivel,
hogy nemcsak baráti körben, de a nyilvánosság előtt is kifejezésre juttatta ó'ket. „Én, aki annyira szeretem ezt a nemzetet, olyan sötét színekben látom ma az ország jövőjét, hogy elmondani sem lehet" - mondta a
rahói választóknak. 12 nappal azután, hogy a Vigadóban ünnepelték,
négy nappal máramarosi választói körútja befejezése után, 1910. május 28-án egy fulladásos roham következtében beállt szívgyengeség
okozta halálát.

és ajövőró1
alkotott ítélete

A századvég novellisztikája
A magyar próza fejlődésében új fejezetet hozott a század utolsó két évtizedében föllépő novellisták művészete. Megőriztek ugyan némely vonást Jókai zsánerfestő művészetébó1, valamint Mikszáth anekdotizmusából, ennél mégis fontosabb a francia naturalizmuson és az orosz realizmuson nevelkedett újszerű látásmódjuk. Megteremtik a városias Ma gyarország hangját, és ezt akkor is érvényesítik, ha vidéki témákról írnak; egyszer s mindenkorra vége szakad a patriarkális, idillszerű felfogásnak. Noha kísérleteznek a regénnyel is, igazán jellegzetes műfajuk
a novella. Nem tárgyalhatjuk e korszak minden fontos prózaíróját, de
néhány jellemző életművön bemutathatjuk a fóbb típusokat. A naturalista témaválasztás és az oroszos lélektani szemlélet e szerzó'k művei
ben magától értetődő módon vegyül a századfordulónak Ausztria-Magyarországon különösen jellemző korstílusával, a dekoratív hatásokra
törekvő szecesszióval.
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Gozsdu Elek
(1849-1919)

életjelenség
és reflexió

a vallás
átesztétizált
megoldása
a várakozással
ellentétes
megoldás

Román, macedón, szerb és magyar eredetű délvidéki polgárcsalád sarja. Jogi pályára lépett, és néhány évtó1 eltekintve, amikor lapszerkesztéssel foglalkozott, folyamatosan haladt előre az ügyészi ranglétrán. Legtöbbet Temesváron élt. Életmódja és lassú munkatempója
eltávolították az írói köröktó1. Írt két regényt és néhány drámát, de igazán értékeset egyrészt novelláiban, másrészt egy temesvári asszonnyal
folytatott irodalmi értékű szerelmi levelezésében alkotott (Anna-levelek).
Az Una poenitentium című novellája (1889) jól szemlélteti, hogy
miképpen járt el elbeszélései szerkesztésekor. A mindennapi élet egyegy jelentéktelennek látszó darabját választotta ki, és az írói reflexió
eszközével megtette ezt az életdarabot valamely bölcseleti elv hordozójának. A kórházi kápolnában imádkozó és éneklő betegápoló apácák
nem a hagyományos keresztény gondolatkör elemeit juttatják a narrátor eszébe, hanem alkalmat szolgáltatnak arra, hogy pozitivista kora
szemszögébó1 nézve egy magasztos költői ábránd, idealista utópia esztétikai szempontú rajzát nyújtsa. Ám Gozsdu nem elégszik meg a keresztény "irgalom" újraértelmezésével, hanem megteremti az apácákhoz a kontrasztfigurát is. Ez egy „bűnös nő", „Beliál leánya", aki tudatosan vállalt szerelem-központú értékrendjével a hagyományos felfogás
szerint csak a bűnbánó Magdolna szerepét játszhatná el az apácákkal
való szembesülésben. Mégsem ez történik, mivel - a várakozással ellentétben - részesül abból a misztikus élménybó1, amelybó1 a kívülálló
narrátornak csak a száraz reflexió jutott. Az elbeszélő ezen a ponton fel
is adja tartózkodását, megpróbálna kapcsolatot teremteni a leánnyal,
ő azonban fensóbbsége tudatában elutasítja. Bűn és megtisztulás egymással szoros kapcsolatban lévő fázisok, s ennek zárt áramkörébe a kivülálló nem tud bekapcsolódni.

Petelei István
(1852-1910)

az erdélyi
kisvárosok világa

egy öngyilkosság
története

Örmény kereskedőcsalád sarja, aki élete nagy részét Kolozsváron és Marosvásárhelyen élte le. Kb. húsz évet töltött aktív lapszerkesztői és írói munkássággal, azután visszavonulásra késztette egyre elhatalmasodó betegsége. Nagyon sokat tett a századvégi Erdély magyar
kultúrájának megszervezéséért. Tragikus hangvételű novelláiban az
erdélyi kisvárosok zárt polgári világát vagy az udvarházak pusztuló
dzsentrijét ábrázolja. Különös élességgel fogalmazta meg az elszigeteltségük vagy kiszolgáltatottságuk következtében pusztulásba forduló
asszonyi sorsokat. Műfajteremtő kísérlete a Mezőségi út című szociográfiája, amely elsőnek foglalkozott Erdély egyik legelhanyagoltabb vidékének parasztságával. Tényekre támaszkodva, de írói erővel jeleníti
meg a teljes anyagi és szellemi széthullás riasztó képét. A jutalom című
novellája (az 1880-as évekbó1) egy öngyilkosság történetébe sűríti mindazt a társadalmi és pszichológiai konfliktust, amely az általa fóltárt életanyagot jellemzi. Egy öreg cseléd megmenti urasága gyermekét, és ezért
az uraság kijár neki egy miniszteri kitüntetést. Az urak és a parasztok
előtt felmagasztalják példás életéért; felesége pedig a jutalmul kapott
száz aranyért egy tehenet szeretne vásárolni, amelyre nyomorúságuk-
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ban mindig vágyakoztak. Az öreg azonban egy éjszaka elmulatja a száz
aranyat, majd szégyenében felköti magát. A fób.ős, Bogdán Gyuri olyan
ember, aki soha nem tudta megvalósítani önmagát. Ősz fejjel is iskolás
gyermekként viselkedik, mint akit megdicsér a tanító. A pap bibliai példálózását hallva, gyermekesen fogadkozik, hogy különb lesz még a példázatbeli derék izraelitánál is. Ám midőn szétoszlik az ünnepség, múlhatatlanul szükségét érzi, hogy most már ő szervezzen saját magának
ünnepet. A cigányozásban, ivásban, udvarlásban torz formában jelenik
meg ifjúsága összes elvetélt álma. A keserű kijózanodás után természetes, hogy csak az önmagával való leszámolás mellett dönthet. Peteleinek sikerült egy ig&n rövid, szuggesztív erejű képben megmutatnia azt
a hatalmas szakadékot, amely a fent és a lent között tátong. Főként pedig azt, hogy ez a külsődleges szakadás hogyan hatol a lélekbe, és hogyan nyomorítja meg végleg a személyiséget. Ami az öngyilkossági tematikát illeti, ennek a magyar „népbetegségnek" - amelyet statisztikusaink éppen a századvégen jeleztek először - első irodalmi megörökítő
je éppen Petelei.

társadalmi
szakadék

Gárdonyi Géza
(1863-1922)
Családi neve Ziegler, apja a szabádságharc idején Kossuth fegyvergyárosa volt. Gárdonyi Egerben végzett tanítóképzőt, majd a Dunántúlon tanítóskodott. Ezután Győrben, Szegeden és Aradon volt újságíró. 1897-tó1 Egerbe költözött, és csak az irodalomnak élt. 1898-banjelent meg Az én falum című novellagyűjteménye. Móricz Zsigmond méltán írta ezekró1 az elbeszélésekró1: „ő volt az első író, aki a parasztot
mint individuumot ismerte fel. A nevetés és á sóhaj, a gond és a derű a
parasztember lelkében nála szabadult fel először. Az ő parasztjai jelennek meg először a magyar irodalomban, mint lelki életet élő emberek."
Keserves dunántúli tanítóskodásának emlékei adták az anyagot ezekhez az elbeszélésekhez. Legtöbbször narrátorként szerepelteti is - harmadik személyben - a tanítót, akivel megesik, vagy akinek a tudomására jut a többnyire tragikus kimenetelű történet. Ez a narrátori szemléletmód finom távolságot teremt a nyomor és az elnyomás rabságában
vergődő hősöktó1, de csak annyira, hogy az olvasónak éppen elviselhető legyen. A legtökéletesebb darabokban azonban elhagyja ezt a közbeiktatott szűrőt, és vagy gyerekkori emlékként mondja el a félig értett,
félig sejtetett, balladás tömörségű tragédiát (Micó), vagy a direkt elbeszélést használja. Az utóbbit alkalmazza talán legtökéletesebb novellájában, az Erdei történetben. Két szegény gyermek megy fáért a téli erdóbe, eltévednek, s végül megfagynak. Tévelygésük és beszélgetésük
fölrajzolja a szegény ember boldogságról alkotott teljes elképzelését, és
lezárt kerek sorssá változtatja életüket, amely a pusztulás küszöbére
jutott. Egy-egy erőteljes jelzés elég a novella elején, illetve végén ahhoz
is, hogy történelmileg és filozófiailag minősítse a két gyermek pusztulásának vérlázító történetét. Az elején megtudjuk, hogy a falu parasztjai függetlenségi pártiak voltak, és a kormánypárti gróf ezért tiltotta ki
őket az erdóbó1; a végén pedig egy legelésző királyi szarvas bámulja meg
értetlenül a megfagyott gyermekeket.
1901-1902-benjelent meg két regénye, Az egri csillagok és A láthatatlan ember. Föltehetó1eg ezek a legsikeresebb ifjúsági regények a
magyar irodalomban. A magyar múltnak - a hun örökséget is beleért-
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ve - két olyan alaptémáját emeli ki (a végvári harcokat és Attila történetét), amely a magyar irodalom történetében többször ce~trális szerepet kapott; de a krónikás, eposzi és regényes megközelítés elemeit egyegy felejthetetlen gyermek-, illetve kamaszhős köré szervezi.
Sanyarú tanítóévei során Gárdonyi meggyűlölte mind a kormányt, mind a liberális jelszavakat hangoztató polgárságot, mind a képmutató egyházat. Autodidakta volt, aki az elviselhetetlennek érzett valóság eló1 egyre inkább az idealizált történelembe, majd a keleti vallások nyomán kialakított sajátos miszticizmusba menekült. E fordulata
előtt azonban még egy megrázó erejű kisregényben összegezte véleményét kora társadalmáról. Egy valóban olvasott újsághír volt Az öreg tekintetes című (1904) kisregény kiindulópontja. A rövid rendőri hír így
hangzik: „Életúnt öreg. Ma délután öt óra tájban a Ferenc József híd közelében egy öreg úriember vetette magát a Dunába. Csónakot későn tudtak keríteni. Este fogták ki a holttestét a Csepel-szigeten. Fábián István
Práter utcai varga fölismerte benne Csurgó Károly volt földbirtokost.
Pénzt nem találtak nála. Tettének oka ismeretlen." A hír pár adatából
kiindulva építi fel az író az öngyilkosság előzményeit. Az öreg tekintetes eladta vidéki birtokát, hogy a Pesten élő lányához költözhessen.
A pénzt bizalommal átadja orvos vejének, aki abból vízgyógyintézetet
akar nyitni. Miután azonban az orvos a pénzt elkártyázta, egyre terhesebb lesz neki az öreg, aki lassan teljesen elidegenül családjától, és minden szeretetét egy szegény rákbeteg asszonyra és annak kislányára pazarolja. Az asszony meghal, majd a kislány is az árvaházban, az öregen
lassan csöndes tudatzavar jelei mutatkoznak, és midőn veje nyilvánosság előtt megsérti, a halált választja. Az öreg tekintetes esendő, de mégis idealizált figura, aki kissé gyermeteg romlatlanságával, patriarkális
modorával a régi, vidéki magyarságot jelképezi a nagyvárosi tülekedés
nyomasztó világával szemben. Gárdonyi, akárcsak a századvég legtöbb
írója és utána is még sokan, ebben a meglehetősen sarkított, némileg
mechanikus falu-város ellentétben tudta megragadni a fő ellentmondásnak érzett értékváltást, amely a fokozódó polgárosodással járt. Sejteti ennek az ellentmondásnak késóbbi elfajulását is; az öreg tekintetes pl. csudálkozva veszi tudomásul, hogy a varga nem hajlandó a vele
egy folyosón lakó zsidó szobaúr cipőjét megcsinálni, csak azért, mert zsidó. A háttérben lévő ideológiai meggondolás azonban nem teszi tételillusztrációvá a regényt, amely így nem falu és város, hanem emberség
és embertelenség szembenállását ábrázolja.
Idézzük fel emlékeinket Az egri csillagok

című

regényró1!

Papp Dániel
(1865-1900)

életanyag
tragikus
atmoszféra

Bácskai, szerb eredetű családból származott, egy ideig görögkeleti szerzetesnek készült, majd újságíró lett. Végül Budapesten élt, naplószerkesztő volt a képviselób.ázban. Két nagy elődjének, Mikszáthnak
és Peteleinek erényeit ötvözte novelláiban. Mikszáthtól tanulta a témaválasztást, ezt azonban feldúsította az általa ismert dél-magyarországi kevert etnikumú paraszti, polgári és értelmiségi rétegek életanyagával, amelyhez sajátos egzotikumként járult a pravoszláv egyház világa.
Peteleitó1 tanulhatta a tragikus légkör, a feszültséggel teli atmoszféra
megteremtését. A novelláiban végbemenő sorsfordulatok, tragikus tör-
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ténések úgy épülnek fel, hogy sohasem egy megszerkesztettnek tűnő tétel csattanói. A nagy Jakob című novellájában (1899) Schmerz doktor
meghurcoltatását és megőrülését egy kisfiú szemszögébó1 adja elő. A fiúcska és a kisváros világára az embertelen hatalom jelképeként borul rá
a nagy Jakob, a börtönőr árnyéka. A hatalommal való megbékélés lehetőségét hordozza a novella első felének csattanója, amikor a börtönőr a kisfiú korábbi, mitikusra növelt félelmei ellenére - kedélyesen felfogható anekdotahősnek bizonyul, hiszen visszaadja a köztörvényes raboknak az elkobzott pipákat. Ám ez után a látszólagos nyugvópont után
annál félelmetesebben bontakozik ki a nagy Jakob által képviselt hatalom, büntetőapparátus, államrend valódi arca. A jámbor különc, tudós hajlamú Schmerz doktor a néhány nap alatt, amíg kénytelen a börtönben lenni, egy életre megsérül, és nemsokára megbolondul. Csáth
Géza egyes novelláira, vagy- hogy a korabeli orosz irodalomból vegyünk
példát - Csehov A 6-os számú kórterem című elbeszélésére emlékeztet
Papp Dánielnek a hatalomról adott analízise. Az író a látszólag egyéni
tragédia mögé egyébként igen erős vonásokkal odarajzolja a monarchiabeli hátteret is; a börtönben tanítják a magyar államnyelvre a sváb parasztokat, akik a jegyzőjüket agyonütötték.

a hatalom
képviselője

háttér
a monarchia

Tömörkény István
(1866-1914)
Cegléden született, elmagyarosodott német családból. Szegeden
és Makón tanult, majd Szegeden lett elóbb gyógyszerész, késóbb újságíró. 1899-tó1 a Szegedi Városi Múzeumban dolgozik, amelyet 1904-tó1
kezdve igazgat. Novelláiban kizárólag a szegedi és a Szeged környéki
nép körébó1 választ témát, ill. szegedi szerepló1rnt mutat be akkor is, ha
a cselekmény a boszniai okkupáció színhelyein játszódik (elsősorban a
Novi Pazár-i szandzsákban, ahol bő egy évig maga is katonai szolgálatot teljesített). Hatalmas etnográfiai tudással és a beszélt népnyelv néhol túl aprólékos visszaadásával írta novelláit. Az alapkonfliktust legtöbbször az archaikus viszonyok között élő paraszti világkép, munkarend, szokásrendszer és erkölcs, valamint e paraszti világot szabályozni, „civilizálni" akaró városi hatalom tragikus összeütközése vagy fanyar, értetlen találkozása szolgáltatja. A Valér a földbe megy című novellában (1898) a fiatal férj, Gergely, nemcsak feleségét veszti el hirtelen, hanem egész valójában megcsúfolják, amikor a halott asszonyt az
érvényes rendelkezés értelmében felboncolva adják ki eltemetésre. Ez
ellenkezik mindazzal, amit Gergely az egész paraszti közösséggel együtt
az élet és a halál rendjéró1, méltóságáról kialakított magának. Kibékíthetetlen ellentét mutatkozik tehát a haladás jelszavaival fellépő polgári
berendezkedés és a társadalmi piramis alján élő tömegek hagyományos
erkölcse között. Tragikomikus a novella csattanója; Gergely megbomlott lelki egyensúlyát a katonai tisztelgés állítja helyre. A temetési menetet keresztező közös hadseregbeli katonák német vezényszóra tisztelegnek. Minden eró1tetett allegorizmus nélkül sikerült az írónak egy
rajzban kifejeznie a félig független és félig civilizált ország vonásait.
Novelláinak igazi vonzerejét két olyan tényező együttes alkalmazása adja, amelyek különben eléggé eltérnek egymástól. Az egyik az a
kesernyés humor, amely mind szereplőinek, mind színhelyeinek bemutatását színezi, és amely következetesen alkalmazott lírai attitűdöt olt
a különben objektívan előadott történetekbe. A másik a pompásan föl-
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alapkonfliktus

tragikomikus
megoldás

humor és líra
felépítés,
jelenetezés

épített, nagy dramaturgiai tudással kidolgozott jelenetezés, amely mintegy felvonásokra és jelenetekre tagolja a többnyire rövid terjedelmű írásokat. Ez a drámai feszültség a legfóbb értéke többlépcsős ·c sattanókra
épített késői novelláinak (pl. A kraszniki csata). Utolsó két novelláskötetében a világháborús magyar népéletnek állít felejthetetlen emléket;
egész életműve, de fó1eg ezek a késői írások sokban ösztönzést jelentettek Móricz és a népi írók számára.

Bródy Sándor
(1863-1924)

család,
tanulmányok

pályakezdés
első kötetének

fogadtatása

merész tematika

Kisvárosi zsidó kereskedőcsalád
ból származott. Apja a kiegyezést követő
időszak gazdasági versenyében tönkrement, s a család Budapestre költözött.
Bródy mindig romantikus nosztalgiával
gondolt szülóbelyére, Egerre és általában a vidékre, de élményei (és írói témái)
már elsősorban a nagyvárossá fejlődő
Budapesthez kötődtek. Az ifjú Bródy
rajztanár, festőművész akart lenni, ekkor ismérkedett először a késóbb példaképének tekintett nagy németalföldi
mester, Rembrandt életével és művésze
tével. Anyagi gondok miatt kénytelen
volt félbeszakítani tanulmányait, s írnoki munkát vállalt nagybátyja békésgyulai ügyvédi irodájában. Itt írta első elbeszéléseit, nem kevés bátorítást merítve olvasmányélményeibó1, mindenekelőtt Zola Nana (1880) című regényébó1. Békésgyulánjelentette meg
1883-ban saját kiadásában, néhány száz példányban elbeszéléskötetét,
melynek a Nyomor címet adta.
Akár Balzac feltörekvő író-hősei, úgy indult a huszonegy éves
Bródy a fővárosba szerencsét próbálni. A Nyomor tiszteletpéldányait eljuttatta a nagyobb szerkesztőségekhez, és a lelkes recenziók egyszerre
ismertté tették nevét. A kötetet hamarosan (1884-ben) újra kiadták.
Előszavában Bródy naturalistának vallotta magát, és - Zolát követve azt írta a nagyvárosi társadalom perifériáján tengődő alakjairól, hogy
„születésükkel predestinálva lettek a nyomorra". A kortársak közül sokan (mint Gyulai Pál és köre) komolyan vették Bródy naturalizmusát,
és az - árnyat és fényt állítólag arányosan vegyítő - „realizmus" nevében támadták a rút egyoldalú ábrázolása miatt. Valójában Bródy éppolyan romantikusan - egy-két kirívó ellentétre összpontosítva, vázlatosan - ábrázolta a nyomort, mint Petőfi Az apostol című költeményében,
még az érzelmes-patetikus elemeket sem nélkülözve. De témaválasztása merészen új volt: a nagyvárosi éhezés és hajléktalanság, a prostitúció és szexuális nyomorúság.
Így kezdődött Bródy Sándor írói karrierje, Mikszáthé mellett a
legsikeresebb és legjelentősebb a magyar századvégen. Rákosi Jenő a
jól fizető Budapesti Hírlaphoz hívta munkatársnak, elnyerte Jókai pártfogását és Mikszáth nagyrabecsülését, ugyanakkor a modern szellemű
fiatalabb nemzedék fóruma, az 1890-ben induló A Hét is őt tekintette
zászlóvivőjének. A közönségsikert éppen a „botrányos" témaválasztás-
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nak köszönhette, a művésztársadalom elismerését kiváló stílusérzékének, a népdalszerűen egyszerű nyelvet újszerű argóval, a bensőséges
hangnemet groteszkkel ötvöző elbeszélő művészetének. Gyakran indít
életképpel, de ez az életkép mindig kissé elrajzolt - a szerepló1rnt mutatja fontosnak, nem a környezetet. A történet lineárisan bontakozik
ki, ugyanakkor Bródy szívesen él a kihagyással, elhallgatással. Ez magyarázza novellái vázlatszerűségét, olykor pedig balladai hangulatát,
mint a Kaál Samu című, 1894-ben írt egyik legszebb novellájában.
Bródy írt regényt is, drámát is, de a legtöbbet az elbeszéléseiben
adta. A nagyobb terjedelem felszínre hozta szemléleti és kompozíciós
bizonytalanságát. A kornak szinte valamennyi divatos eszméje hangot
kapott műveiben, az örökléstan szigorú determinizmusa éppúgy, mint
a szecesszió szépségeszménye vagy a vitalizmus életkultusza. Ezért is
volt jelentősebb kezdeményezőnek, mint kivitelezőnek. Szemléletének
össze nem hangolt sokfélesége, szeszélyessége Bródy szemében éppen
a személyiség bizonyítéka volt. A szélsőségesen egyéni, szenvedélyes
élet vonzotta. Jól példázza ezt életének egyik nevezetes epizódja: amikor 1888-ban két napra Kolozsvárra utazott, hogy lapjának báli tudósítást adjon, két évre ott maradt - egy hirtelen fellobbant szerelem ott
tartotta.
Krúdy Gyula, aki szép regényben állított emléket Bródynak
(Bródy Sándor vagy a nap lovagja, 1925-1927), így jellemezte őt: „Ha
Bródy Sándort megkérdik vala, hogy mi akar inkább lenni: jó író vagy
jó lovag - bizonyos, hogy az utóbbi életpályát választja vala a tizenkilencedik századbeli gavallér." S Bródy valóban úgy tudott élni, úgy értett az evéshez és a nó'k.höz, akár egy igazi Krúdy-hős. De ő jó író és jó
„lovag" egyszerre akart lenni. Csodálta a reneszánsz kimagasló egyéniségeit, akik a nagy művészetet „nagy élettel" egyesítették. A polgári világ ellen éppen az volt egyik fő ellenvetése, hogy ezt az egységet nem
képes megadni. Krúdy romantikusnak nevezte, az utókor inkább szecessziósnak látja Bródy egyéniség-felfogását.
A nagy vállalkozások és gyors elfáradások embere volt, lázadásra és kompromisszumkötésre egyaránt kapható. Rövid életű, egyedül
írt és szerkesztett folyóirata, az 1900-ban indított Fehér könyv után
1903-ban (Ambrus Zoltánnal és Gárdonyi Gézával közösen) megalapította a Jövendő című hetilapot, amely a progresszív irodalom fontos fóruma lett, a Nyugat egyik előfutára. Bródy ismét lelkesen fogott a munkába, a forradalom közeli kitörését jósolva publicisztikájában, de egy
év után megunta a szerkesztéssel járó gondokat- az átgondolt program
hiánya is éreztette hatását-, s a túlfeszített élet- és munkatempó felőrölte erejét. 1905 nyarán - egy szenvedélyes szerelem és a szakítás
megpróbáltatásainak súlya alatt - öngyilkossági kísérletet követett el
az ausztriai Semmeringen. Ez végképp megpecsételte a lap sorsát, 1906ban a vállalkozás csődbe jutott.
A Jövendő bukása és az öngyilkossági kísérlet után Bródy nehezen találta helyét a jelentős változásokat mutató irodalmi életben. Ady
első kötetei, az induló Nyugat és A Holnap antológia egy új, a korábbiaknál nagyobb számú és radikálisabb szemléletű írónemzedék indulását jelezte. Míg e nemzedék föl nem lépett, Bródy volt minden új jelképe, sugalmazója, pártfogója. A fiatalok vállalták is őt, Ady, Móricz méltatta jelentőségét, Kosztolányi azt írta, hogy „mindenki, aki magyarul
ír, olvas, adós Bródy Sándornak"-, de ő már nem vállalta a fiatalokat.
Megfáradt, kiábrándult lélek volt, aki elszigetelődött a progresszió táborától. Beletörődött a kényszerű megalkuvások elkerülhetetlenségébe. Így történhetett meg, hogy legsikerültebb színművét, A tanítónő címűt (1908)- amelyben egy öntudatos, művelt tanítókisasszony küzdel-
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a
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mét ábrázolta a műveletlen és tolakodó falusi urakkal - kétféleképpen
fejezte be. Először a maga művészi igénye szerint, kibékíthetetlennek
mutatva az ellentétet. Másodszor (engedve a művet színpadra állító
színház kérésének) a közönség ízlése szerint, happy enddel, a tanítókisasszonyt összeboronálva a falu leggazdagabb emberének fiával.
Bródy a forradalmak alatt nem vállalt szerepet, mégis menekülnie kellett az ellenforradalmi rend antiszemita zaklatásai eló1. Külföldró1 figyelte, mint hurcolják meg itthon a nevét, pártol el közönsége, s
maradnak ügyében némák írótársai, barátai - még Gárdonyi is, aki ifjúságától hű társa volt (neki nyílt levélben írja meg felháborodását, keserűségét) . Súlyos betegen tért haza 1923-ban, s röviddel késóbb meghalt.

Utolsó műve, az olaszországi emigrációban elkezdett és itthon befejezett, fia által összeállított és posztumusz megjelent
Rembrandt-ciklus (Rembrandt. Egy arckép fényben és árnyban,
1926) a hatalmas és egyenetlen életmű megkoronázásának készült, sikerült is beváltania alkotója reményeit. Kétségbeesett,
megrendítő vallomás és önigazolás, leszámolás és öncsalás.
A kései, halála előtti magáramaradottságában talált rá Bródy
a Rembrandt-témára - hangulata, állapota jelképére.
A németalföldi mester régóta vonzotta. Öngyilkossági kísérlete után, 1906-ban Bécsben, Hágában, Amszterdamban,
Leydenbenjárt, és végigcsodálta a Rembrandt-képeket. Legjobban az önarcképek fogták meg, a ciklus tanúsága szerint az önmagában is témát látó művész magatartása, az őszinteség, az
önirónia, a kegyetlenségig hű ábrázolás, az elpusztíthatatlan
életerő és kíváncsiság mély hatást tett Bródyra. Késóbb, 1910ben Rembrandt-fejek címmel adta ki a kortársakról írt arcképvázlatait és tanulmányait, azzal áltatva magát, hogy a németalföldi festő karakterizáló művészetéhez hasonlóan rajzolta meg
Jókai, Munkácsy, Tisza és mások portréit. A Rembrandt-fejek,
mint barátja, Hatvany Lajos már akkor megírta, „Bródy-fejek"
lettek - a modellekre önmagát festette rá.
A megöregedett, megalázott, magányos Bródy már a mester sorsával azonosította a magáét. Rembrandt is a népszerűség,
a siker magaslatáról zuhant a feledésbe és a nyomorba, öreg korában benne is keserves harcot vívott a beteg szervezet és a felfeltámadó életerő. Ennyi rokon vonás elég volt ahhoz, hogy Bródy
a hízelgő analógiákhoz újabbakat keressen, s végül ehhez a különös, vallomásos képsorozathoz jusson el. Zavarba ejtő a ciklus
műfaja - Hatvany regénynek vélte, valójában még elbeszélésfüzérnek is csak fenntartással nevezhető. A szövegek közt ritka a
lekerekített, magában megálló novella, némelyik írás nem több
egy-egy jellemzőnek érzett gesztus, mozdulat megörökítésénél.
Bródy olyan helyzetekbe állítja hősét, hogy minden magyarázkodás nélkül, közvetlenül szólhasson általa, elmondhassa félelmeit, nekibuzdulásait, a halálvárás nagy kérdéseit, kérkedhessen azzal, amire büszke volt, dühönghessen azokra, akikre haragudott.
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A ciklus egyik legsikerültebb darabja a Rembrandt eladja
a holttestét című (1923). A jelenetszerű építkezés és a terjedelmes párbeszéd ellenére is belső monológként hat, az elbeszélő oly
mértékben azonosul hősével, Rembrandttal. A novella felütése
ironikus hatású: „Egyszer a nyavalyás magánzóra, Rembrandt
régi, nevezetes műfestőre rájött a vágy, hogy cselekedjék: elment,
elindult előpénzt kérni, ebben folyt le úgyis egész élete, külön beteg volt azért, mert már régen nem uzoválta [=gyakorolta]." De
az ironikus hang elégikusba vált át, egy kilátástalan emberi sors
nyomorúságának és fájdalmának palástoló s éppen ezáltal hangsúlyos bemutatásával.
A két öregember, a műkereskedő és a festő párharcát az
utóbbi szemével látjuk. Rembrandtnak semmi esélye a győze
lemre, nemcsak szorultsága, hanem embersége is kiszolgáltatja Mosusznak. De a történet groteszk fordulatot vesz: a festőnek
nem a képe, hanem a holtteste válik alku tárgyává. Rembrandt
fölénybe kerül, az üzlet a kereskedő számára fontosabb. Fölénybe kerül - de milyen áron! Az olvasó aligha követi, aligha osztja a festő vélekedését a novella végén, hátborzongató fintorként
hat az elbeszélés csattanója. Bródy egyik nagy írói erénye, a hangnem változtatása és hatásos ötvözése avatja e művét novellairodalmunk jelentős darabjává.
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A XX. század első
évtizedeinek
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A századfordulótól
a húszas évekig

1890. március 9-én lemondott Tisza Kálmán. Tizenöt évig volt magyar
miniszterelnök, nevéhez fűződött az 1867-es kiegyezéssel létrejött kormányzati rendszer sikeres konszolidációja. Távozása egy korszakot zárt
le. Utódainak pedig meg kellett birkózniuk az elmaradott, döntően agrár ország sokasodó nehézségeivel: az iparosodás és polgárosodás, a gazdasági és politikai liberalizmus fokozódó igényeivel, a munkásságot képviselő szociáldemokrata és a különféle paraszti mozgalmak megerősö
désével, s ugyanakkor a feudális előjogokhoz, a társadalmi különbségek fenntartásához ragaszkodó hagyományos felfogás erejével is. Jellemző példa, hogy csak hosszas egyházpolitikai harcok után, 1894-ben
sikerült az országgyűléssel elfogadtatni a polgári házasságkötés bevezetéséró1 szóló törvényt, s beterjesztője , Wekerle Sándor az első polgári származású magyar miniszterelnök.
A dualista államkeret egyfeló1 túl szűkösnek bizonyult, és a Bécsnek biztosított előjogokkal sértette a nemzeti érzékenységet, másfeló1
viszont lehetőséget adott arra, hogy a „nem államalkotónak" tekintett
nemzetiségek problémáit „birodalmi öntudattal" ítélje meg a vezető
nemzet. A függetlenségi politika hívei és ellenfelei között ismételten
erőpróbákra került sor. A kényszerű kompromisszumok nem engedték,
hogy a Monarchia egységes, a magyarok pedig önálló politikát folytassanak. Tisza Kálmán jellemző módon azzal indokolta lemondását, hogy
elvetették javaslatát az ún. honossági törvény módosítására, amely
megfosztotta az önkéntes száműzetésben élő Kossuthot magyar állam-

A millenniumi kiállítás látképe a Városligetben. Korabeli rajz
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belpolitikai
problémák

a dualizmusból
származó gondok

kormányzati
válság

Tisza István
győzelme

polgárságától. De az uralkodónak, Ferenc Józsefnek is engedményt kellett tennie: amikor Kossuth meghalt 1894-ben, rendkívüli ~ászpompá
val temették el Budapesten.
A kényes egyensúlyi helyzet a kilencszázas évek elején veszélybe került, s az 1905 januárjában megtartott választáson a függetlenségi programmal fellépő ellenzéki pártkoalíció nagyarányú győzelmet aratott a kormányon levő Szabadelvű Párt fölött. A választási eredményben nem kis szerepet játszott, hogy a Szabadelvű Párt élén ekkor már
Tisza Kálmán fia, Tisza István gróf (1861-1918) állt, osztályának következetes és erőszakos képviselője. A szövetkezett ellenzék mégsem
került hatalomra a választás után, mert az uralkodó - a Monarchia és
a hadsereg egységét féltve - alkotmánysértő módon hivatalnok-, vagy
ahogy a kortársak nevezték, „darabont-kormányt" nevezett ki, mellyel
szemben országos ellenállás bontakozott ki.
A kormányzati válság több mint egy évig tartott. A helyzetet tovább élezte, hogy az orosz forradalom hírére föllendült a bérkövetelő
sztrájkmozgalom. A hivatalnok-kormány ígéretet tett az általános választójog bevezetésére, s ezzel megszerezte a demokratikus polgári értelmiség és a Szociáldemokrata Párt támogatását. Egyszersmind ráijesztett a nemesi ellenzékre, amely végül elfogadta az uralkodó feltételeit, föladta függetlenségi programját, és 1906 áprilisában kormányra került. De még kevesebbet tett, mint elődei . A nemzeti követelésekbó1 semmi sem valósult meg, csak a munkásság és a parasztság, illetve a nemzetiségekjogait korlátozó intézkedések váltak súlyosabbá. Ekkor a legnagyobb arányú a kivándorlás, közel másfél millió ember hagyja el az országot. Teljes a kiábrándulás, 1910-ben Tisza István újonnan
alapított Munkapártja éppolyan elsöprő győzelmet arat a választáson,
mint 1905-ben az ellenzéki pártkoalíció.
A századforduló a magyar kultúra olyan virágzását hozta, melynek jelentősége a reformkoréhoz hasonlítható. Csak méltányolni lehet e

Budapest 1910 körül.
Klösz György felvétele
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korszak gazdasági, sőt civilizációs eredményeit, kivált ha ismerjük késóbbi korok fejlődési ütemét. A birodalmi öntudatnak köszönhette Budapest is rendkívül gyors kiépülését, világvárosi méreteit. Az erősen
magyarosodó, de még vegyes összetételű főváros lakóinak száma 1890ben elérte a félmilliót, s e tekintélyes szám az első világháború végére
megkétszereződött. A kilencvenes évek elején tízezer lakás épült évente (a túlzsúfolt nyomornegyedek kialakulása már a századunkra maradt), a közlekedés és a szolgáltatások hálózata európai színvonalon
állt. 1893-ban indult a villamosáram-szolgáltatás, 1896-ban pedig - a
nemzet ezeréves fennállásának ünnepére - a kontinensen elsőként itt
épült földalatti vasút. Az ipari és technikai fejlődés élvonalát olyan világhírű természettudósok és műszaki értelmiségiek neve fémjelzi, mint
Eötvös Loránd (1848-1919), a róla elnevezett inga feltalálója, Puskás
Tivadar (1844-1893), a telefonközpont megalkotója, Bánki Donát
(1859-1922), a vízerőmű-építés és Kandó Kálmán (1869-1931), a vasút-villamosítás úttörője. Ekkor épül ki a közoktatási intézményrendszer is, melynek jelentőségét nem lehet elég nagyra értékelni.
A századfordulón alakult ki a Belváros mai képe, 1876 és 1906
között épült fel az Országház és sok más középület a Műcsarnoktól a
Halászbástyáig, a Posta-takarékpénztártól a New York-palotáig. Ajellegadó részeket, a körutakat, a sugárutakat és környéküket javarészt
a nagypolgárság, kisebb mértékben az arisztokrácia és az állam építtette ki a korábbi korok nagy stílusait utánzó-elegyítő „historizáló eklektika" szellemében. A városkép kialakításában nem csekély szerepet játszott a birodalom két fővárosa közötti versengés, Budapest Bécset követte és próbálta túlszárnyalni. A millenáris ünnepségeken már a historizáló eklektika is az ezeréves dicsőséget szolgálja: a Halászbástya
tornyocskáinak fiktív ősmagyar sisakformája a nemzeti lelkületet és
jelleget kívánta szimbolizálni. Új utat tört Lechner Ödön (1845-1914)
szecessziós építőművészete, amelynek célkitűzését a művész 1906-os

Művészasztal

a Japán kávéház teraszán, 1912

Az asztalnál: Szinyei Merse Pál, Rippl-Rónai József
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Budapest gyors
fejlődése

ipari és technikai
fellendülés
közoktatási
intézmények

a városépítészet
stílusa: historizáló
eklektika

a dzsentri
gondolkodásmód
uralma

a hivatalos
konzervatív és az
új városi kultúra

az új kultúra
nemzetközi
kapcsolatai

új törekvések
az irodalomban

programcikkének címe így fogalmazta meg: Magyar formanyelv nem
volt, hanem lesz.
A külsőségeket és a tényleges hatalmat még egyaránt a konzervatív erÓK testesítették meg, az ország vezetésében végső soron a dzsentri mentalitás érvényesült. A haladottabb, polgárosultabb országok életének árnyoldalaira hivatkozva, valójában a feudális értékrend átmentésének érdekében megszületett a „külön út" észménye. A hivatalos
ideológia a jellegzetes magyar életformát változatlanul falusiasnak, a
magyar életszemléletet pedig ,józanul idealistának" hitte és hirdette.
Nem akarta tudomásul venni, hogy az aránylag gyors ütemű nagyipari fejlődés és a polgárosodás újfajta városi kultúra kialakulásával jár
együtt, a városi (jelentős százalékban zsidó) értelmiség újfajta szellemi
tájékozódása a liberalizmustól a szocializmusig terjedő eszmeáramlatok
térhódítását hozza magával. A hivatalos ideológia ezek eló1 mereven elzárkózott, „idegen divatként" utasította el ÓKet. A legfóbb kulturális intézmények, az Akadémia, a Kisfaludy és a Petőfi Társaság, a sajtó jó
része és az iskolai oktatás az epigonná vált „népnemzeti" irodalmat pártfogolták. A Kisfaludy Társaság tagjai közé például a korszaknak csupán egyetlen jelentős költőjét vette fel: Kiss Józsefet (1843-1921), őt is
csak akkor -1914-ben -, amikor költészete már régen túljutott a csúcspontján, és maga is az új törekvések ellenzőjévé vált.
Ám hiába volt gondosan kidolgozott és hatásos a hivatalos ideológia, hiába működtek kifogástalanul e konzervatív szellemben a legfontosabb intézmények, a piacgazdálkodás és a kereskedő-iparos rétegek
megerősödése óhatatlanul a városi, sőt nagyvárosi kultúra kialakulását
hozta magával. A Monarchia birodalmi - azaz nemzetek fólötti - kerete is kedvezett ennek a folyamatnak, Budapest századvégi művelődése
és irodalma nem független a bécsitó1 vagy a prágaitól. Bécsen keresztüljutott el hozzánk Wagner, majd Brahms zenéjének kultusza; az
óriási költséggel épült és fönntartott budapesti opera zenekara élén
Gustav Mahler (1860-1911), a korszak kiváló osztrák-német zeneszerzője és karmestere állt évekig. Bár
az új utakat kereső művészek elsősorban Párizsra vagy Berlinre
figyeltek, Bécs kulturális vonzása
is jelentős - elég Richard Strauss
(1864-1949) szecessziós zenéjének vagy Gustav Klimt (1862-1918) szecessziós festészetének
hatására utalni. Sok esetben még
csak nem is átvételró1 van szó, hanem egymással szoros szellemi rokonságot mutató művészeti törekvések párhuzamos jelentkezéséró1.
Nálunk az új törekvések legkorábban az irodalomban mutatkoztak meg, s itt találtak a legnagyobb ellenállásra is, mert az irodalmat ellenőrzi leginkább a hivatalos ideológia. A kilencvenes
évektó1 századunk első évtizedének közepéig tartó időszak még
átmeneti jellegű: elóKészíti a késóbb bekövetkező igazi áttörést.
A Hét címlapja,
a címlapon Blaha Lujza
A századforduló legnagyobb hatá-
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sú szépirodalmi lapja, az 1890-ben induló A Hét (melynek eredetileg Az
ifjú Magyarország címet szánták alapítói) már a nagyvárossá fejlődő
Budapest folyóirata kívánt lenni, s miként a nagy nyugati irodalmi és
társadalmi revük, a polgárosult középrétegek ízlését képviselte. Jóllehet a kor valamennyi számottevő írójától közölt írásokat, A Hét mégis
elsősorban a fiatalabb, modern szellemű nemzedék fóruma volt. Legtöbbet publikáló szerzői, Bródy Sándor (1863-1924), Papp Dániel
(1865-1900), Thury Zoltán (1870-1906), Heltai Jenő (1871-1957),
Krúdy Gyula (1878-1933) és főmunkatársai, Ambrus Zoltán (18611932), Justh Zsigmond (1863-1894) mellett a szerkesztő, Kiss József
(1843-1921) valóságos öregúrnak számított.
Kiss József költői pályája még a hatvanas évek végén, a népies
irányzat - főként Arany János balladaköltészetének - hatása alatt indult. Újdonságot hoztak zsidó tárgyú balladái és költeményei. Késóbb Reviczky jelképies-impresszionista stílusa felé közeledett. Poétikai jelentő
ségét verseinek zeneisége adja, a különféle ritmus- és sorfajták vegyítése: ezzel Ady ritmikai újításait eló1egezi. Túl sokáig kellett várnia az áhított elismerésre, a kilencvenes évek végén már megfáradt, elkeseredett
ember. Összes versei első kötetében arcképe alá ezeket a sorokat írja:

A Hét

Kiss József
jelentősége

„Az én mezőmön nem értek kalászok,
Az én aratásom egy marék virág,
Az én gyönyöröm az álomlátások,
Az én világom egy álomvilág."
(Tüzek, 1896)
Megbántottsága, elégedetlensége az oka, hogy „álomvilágában" forradalmi álmok is helyet kapnak (mint ez megmutatkozik egyebek közt ebben a versében), de hasonló okból fakad féltékenysége is, amely szembefordítja őt a század első évtizedében a Nyugat nemzedékével.
A Hét legkevesebb újdonságot a líra, legtöbbet a publicisztika terén hozott. Itt vált a korszak legjelentősebb kritikusává Ignotus
( 1869-1949), aki az új, városias kultúra (és életérzés) jogáért szállt síkra a konzervatív, népies és „perzekutor" (=csendőri) esztétikával szemben. A magyar közvéleményt elsőként Ignotus ismertette meg az impresszionizmus és a szecesszió olyan alapvető fogalmaival és értékeivel,
mint az egyéniség, a tehetség, az tzlés és a hangulat. Az esztétikai küzdelem nem korlátozódott az irodalom területére. A Hét elégtételt próbált adni az impresszionista festészet hazai úttörőjének, a méltatlanul
visszhangtalan Szinyei Merse Pálnak (1845-1920), és lelkesen támogatta az első magyar impresszionista művészcsoportosulást, a „nagybányaiakat". Hollósy Simon (1857-1918), akinek festőiskolája volt
Münchenben, 1896-ban Nagybányán létesített nyári művésztelepet. Itt
gyülekeztek a „plein air" hazai meghonosítói (Ferenczy Károly,
1862-1917; Iványi-Grünwald Béla, 1867-1940; Réti István, 1872-1945;
Thorma János, 1870-1937 és mások). A Hét csak a Nyugat megjelenése, 1908 után vesztette el irodalom- és művészetszervező szerepét (de
még sokáig, egészen 1924-ig megjelent).
Az igazi áttörés, az irodalmi és művészeti forradalom véghezvitele a kilencszázas évekre maradt. 1906-ig a magyar író általában jogot
végzett vagy jogi tanulmányokba belekezdett újságíró. (Így indult Ady
is, jogi tanulmányait az újságírás miatt hagyta abba.) A többi művésze
ti pálya már „szakosított" volt: a zenész zeneakadémiát végzett, a festő Hollósy müncheni iskolájában tanult. (Még a századforduló magányos tehetsége, a jórészt autodidakta Csontváry Kosztka Tivadar is
megfordult Hollósy iskolájában.) Az 1906 körül jelentkező művésznem-
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új kritika:
Ignotus

az impresszionista
festészet
támogatása

új
művész

nemzedék
jelentkezése
1906 körül

Ferenczy Károly: Márciusi est. Festmény, 1902
A nagybányai művésztelep vezető festője, a francia impresszionistákhoz
hasonlóan, nem részletez, hanem a színek összhangulatára figyel - ahogy
az alkonyati meleg narancssárgák és lilásbarnák néhány pillanatra hatalmukba kerítik a kisvárosi utcát.

a Huszadik
Század jelentősége

zedék már nem a jogon kezdte tanulmányait, hanem a bölcsészeten.
A pesti bölcsészkaron Négyesy László (1861-1933) stílusgyakorlati szemináriumán került össze először Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Csáth Géza, Tóth Árpád és Balázs Béla; a bölcsészhallgatók számára létesített Eötvös Kollégiumban pedig Szabó Dezső, Kodály
Zoltán és Horváth János (1878-1961), a kiváló irodalomtörténész.
A századelő radikális nemzedékének, a „második magyar reformnemzedék" -nek mindenekelőtt a két korszakos jelentőségű folyóirat, a
Huszadik Század (1900-1919) és a Nyugat (1908-1941) adott fórumot.
A Huszadik Század az 1900-ban megalakult Társadalomtudományi
Társaság szemléjeként indult. Igen felkészült, politikailag független értelmiségi csoport (Jászi Oszkár, 1875-1957; Somló Bódog, 1873-1920;
Szabó Ervin, 1877-1918 stb.) fejtette ki nézeteit itt a kor legfontosabb
társadalmi problémáiról: a nemzetiségi politikáról, a zsidókérdésró1, a
falusi egyke és a kivándorlás okairól, a művészet és a társadalom ellentmondásos kapcsolatáról, az általános, titkos választójog és a földreform szükségességéró1. Egységes táborrá szervezte ó1rnt a feudális állapotok elleni küzdelem, de ez korántsem jelentett nézetazonosságot.
Például Jászi Oszkár polgári radikális elveket vallott, reformer beállítottságú volt, míg Szabó Ervin éppen reformizmusa miatt kritizálta a
Magyar Szociáldemokrata Pártot, s lett baloldali ellenzékének vezető
je. A Huszadik Századnak nagy szerepe volt az 1918-as polgári demokratikus forradalom eszmei előkészítésében.
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1908. január l-jén jelent
meg a magyar irodalom XX.
századi története legjelentő
sebb folyóiratának, a Nyugatnak első száma. Főszerkesztő
je Ignotus, szerkesztői Fenyő
Miksa (1877-1972) és Osvát
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Osvát szerepe

Ernő(?l876-1929).Afolyóirat

arculatát

elsősorban

Osvát
tevékenysége alakította ki. A kilencszázas
években induló nemzedék kiváló érzékenységű, fáradhatatlan szervezőjeként Osvát
kizárólag a művészi színvonalat tartotta szem előtt, és hitt
az alkotói tehetség mindenhatóságában. Igen nagy tehetségeket fedezett fel (Babits Mihályt, Móricz Zsigmondot,
Füst Milánt stb.), 1911-ben
pedig Hatvany Lajos javaslaA Nyugat címlapja.
tával
szemben -hogy a már is1. évfolyam, 4. szám
mertté vált szerzó1rnt részesítsék előnyben, s így biztosítsanak a lap számára nagyobb közönséget - Osvát kitartott korábbi gyakorlata mellett, vállalta a kísérletezéssel járó kockázatot. (Osvát öngyilkossága után, 1929ben Babits Mihály és Móricz Zsigmond vette át a Nyugat szerkesztését, majd 1933-tól Babits és Gellért Oszkár [1882-1967].
Babits halála 1941-ben pontot tett a folyóirat történetére is, a
hatóságok nem engedélyezték további megjelenését.)
A Nyugat néhány sikertelen folyóirat-kísérlet (Jövendő,
Figyelő) után és csaknem egy idóben Ady Endre nagy visszhangot kiváltó köteteivel (Új versek, 1906; Vér és arany, 1907 decembere) jelentkezett. Ady nemcsak első munkatársa volt a lapnak, hanem példaképe, lobogója és reklámja is. Csak egy ponton nem követte a folyóirat Adyt: politikai és társadalmi radikalizmusában. Az irodalmi érték volt a lap egyedüli szempontja, a költészet forradalmasítását tűzte ki célul - s ezt sikerült is
megvalósítania. Különösen az első évekre jellemző a politikai
óvatosság; forradalmi verseinek Ady a Nyugaton kívül keresett
fórumot. De késóbb, a világháború éveiben az „apolitikus" Nyugat egész gárdája védelmébe veszi a háborúellenes versei miatt
támadott Adyt és Babitsot. Nem egészen alaptalanul vádolta a
lapot politikai „megbízhatatlansággal" a forradalmak bukása
után a győztes ellenforradalom.
Akárcsak a Huszadik Század, a Nyugat is rendkívül széles és változatos szellemi mezőnyt képviselt. Ott a különféle po~ '""""'""' - ~· ~ l "' ........_-. - &1,,.,,, e.-~
K.TUN-....~(W.lo. ·- ~)".... .; A.--..~- .44"1itlt •

a Nyugat
megjelenése

szerkesztői
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zitivista-evolucionista áramlatok hatottak elsősorban (a marxizmus is az emberiség történelméró1 sajátos fejlődésképet felvázoló evolucionista elméletként), itt ezek mellett az életfilozófiák is: mindenekelőtt Nietzsche énközpontú, a „felfokozott élet"et hirdető tanítása, Bergson elmélete az intuícióról, melyet a dolgok lényegének felfogására alkalmatlan értelmi megközelítés
helyébe javasolt s végül - a tízes-húszas évektó1 - Freud mélylélektani felfogása az emberi pszichikum elfojtott, tudattalanba
süllyedt rétegeiró1. (A neves Freud-tanítvány, Ferenczi Sándor
[1873-1933] 1912-tó1 publikált a Nyugatban.) Az új felfedezések
nyomán a századfordulón megrendült a szigorúan értelmezett
oksági elven alapuló természettudományos világkép, s ennek
hatása is számottevő az irodalmi életre - még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy a relativitás-elméletet és a többi felfedezést divatként, felszínes társalgási szinten ismerték meg.
A felsorolt szellemi áramlatok sikerét az magyarázza, hogy
a Nyugat művésznemzedékének alapvető élménye a világ titokzatossá válása és a költői alkotás eredendően paradox jellege tehát az, hogy a felfoghatatlant kell kifejeznie. A nehézségek
még jobban ösztönözték: a személyiség és a költészet rendkívüliségét bizonyították számára. A magyar irodalomban - igen hoszszú idő után - most ismét a líra kerül előtérbe. A szimbolizmus
válik uralkodóvá, mely szerint a műalkotás nem képe, hanem
jelképe a világnak, és a szecesszió, mely szerint a műalkotás egyszerre életminta és életpótlék, mert a személyiség általa teremti és fejezi ki önmagát. De a szimbolizmus és a szecesszió mellett a Nyugatban helyet kaptak impresszionista és naturalista
törekvések is (az utóbbi természetesen csak a prózában). Ha fellapozzuk az első évfolyam számait, a szerzóK. között találjuk Ady,
Babits és Móricz mellett Balázs Bélát, Csáth Gézát, Juhász Gyulát, Kafika Margitot, Kosztolányi Dezsőt és Tóth Árpádot.
A Nyugat legjelentősebb alkotóinak munkásságát késóbb részletesen ismertetjük. Itt három olyan művészegyéniségre hívjuk fel a figyelmet, akik könyvünkben nem kapnak önálló fejezetet.
Kaffka Margit (1880-1918) pályája röviddel a Nyugat előtt indult, kezdetben verseket és elbeszéléseket írt. Regényeivel emelkedett
a magyar irodalom élvonalába. Fő művében, a Színek és évek (1912)
című regényben egy elszegényedett dzsentri családból származó aszszony beszéli el élettörténetét: házasságainak kudarcát és teljes kiszolgáltatottságát-mert a hagyományos női szerep lehetetlenné teszi, hogy
megfelelő munkát vállaljon, a saját lábára álljon. Életrajzi élményeit
dolgozta fel Hangyaboly (1917) című regényében is, amely egy apácazárda - immár végképp anakronisztikussá vált- zárt, hideg világát mutatja be, feszültségeit és konfliktusait: egyrészt a falakon túli élettel
szemben, másrészt a falakon belül, a konzervatív és a reformista eró'k
összecsapásában. Kaffka művei sok szereplőt mozgató, jellegzetes típusokat felvonultató realista alkotások, amelyek ugyanakkor sokat megőriznek századvégi prózánk hangulatiságából.
Molnár Ferenc (1878-1952) pályája korábban indult, és csupán
érintkezett a Nyugatéval. Művészi látásmódját elsősorban a szecesszió
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határozta meg. Világhírét A Pál utcai fiúk című regénye (1907), ifjúsági
irodalmunk örökzöldje hozta meg számára, majd az elbűvölően
könnyed, brilliáns színpadi technikájú vígjátékai állandósították (Az
ördög, 1907; Liliom 1909; A testőr, 1910; Játék a kastélyban, 1926; Egy,
kettő, három, 1929), melyekkel iskolát teremtett. Talán ő volt a
századforduló legzseniálisabb magyar írója (pl. ő volt egyik „atyja" az
ún. pesti humornak), ám egy jó poénért képes volt eladni a lelkét.
Színház és élet: merő szemfényvesztés itt is, meg ott is - vélte Molnár
-, csakhogy a szerepeket a színpadon jobban játsszák, lévén a színészek
(és a színpadi szerzők) mégiscsak szakemberek. A világot jelentő
deszkákon bármi eljátszható és elhitethető: az elhidegült feleség
szerelmét a férj (mindketten színészek) visszaszerezheti, csupán délceg
testőrt kell alakítania (A testőr); a hűtlenségen rajtakapott menyasszony (aki primadonna) ártatlanná nyilvánítható, csupán a kíhallgatott szerelmi légyottról kell kideríteni, hogy közönséges színházi
próba volt (Játék a kastélyban). Molnár Ferenc színháza megnyugtató
biztonságot sugall, minthogy bármi bármivel behelyettesíthető: nincs
komolyan vehető különbség látszat és valóság között, az élet pedig
sokkal jobban tenné, ha úgy működne, mint a színház.
Balázs Béla (1884-1949) pályája együtt indult a Nyugattal, s rendszeresen közölte műveit a lap, de nem tartozott igazán szerzőinek táborába. Elégedetlen volt a folyóirat - szerinte domináló - impreszszionista és naturalista törekvéseivel. Verseiben, meséiben és színdarabjaiban a szecessziós jelképiség új, az ősi folklórból és a századforduló filozófiai áramlataiból egyaránt táplálkozó, végletekig egyszerűsített-stilizált változatát próbálta megteremteni. Művei közül A kékszakállú herceg vára (1910) és A fából faragott királyfi (1912) vált ismertté Bartók zenéje révén. Balázs Béla világa reménytelenül tragikus. A kékszakállú
herceg hiába remél megváltást a szerelemtó1, mert nem adhat oda érte

Jelenet Molnár Ferenc
Liliom című darabjából.
Pesti Színház, 1948
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mindent, nem szolgáltathatja ki valamennyi titkát, új asszonyát, Juditot pedig éppen a titkai érdeklik. Férfi és nő sohasem lehet egymás igazi társa - sugallja a mű-, mert forma és élet kizárja egymá:st: a férfilélek önmagából építkező, zárt világa csak addig szilárd, míg megközelíthetetlen - akárcsak a Kékszakállú vára.
A kor haladó kritikusai, Ignotus, Hatvany Lajos (1880-1961),
Schöpflin Aladár (1872-1950), Lukács György (1885-1971) és mások
egyaránt írtak a Huszadik Századba és a Nyugatba. Tanulmányaik, bírálataik a két folyóirat törekvéseinek rokonságát, a társadalmi haladás
és a modern irodalom összetartozását tudatosították az olvasókban.
Nem volt egészen zavartalan a kapcsolat: 1912-ben egy nyilvános vitán
a tudományos és az irodalmi progresszió hivatott képviselői leszögezték, hogy útjuk párhuzamos ugyan, de nem azonos. Jászi Oszkár felhívta a figyelmet a Nyugat körében kialakult egyéniségkultusz negatív következményeire: alábecsülik az irodalom társadalmi funkcióját, és tagadják a művészet tudományos vizsgálatának lehetőségét.
A két meghatározó szerepű kulturális mozgalom harcát más törekvések egészítették ki, fejlesztették tovább. 1904-ben alakult a Thália Társaság, mely a színházak műsoraiból kiszoruló modern külföldi
drámairodalom megismertetésére vállalkozott; 1904 és 1908 között elő
adta Ibsen több darabját, Strindberg, Hauptmann és Gorkij színpadi
műveit. A Nyugattal csaknem egy idóben jelent meg 1908-ban N agyváradon A Holnap nevű irodalmi csoportosulás versgyűjteménye (többek
között Ady, Babits, Balázs Béla és Juhász Gyula verseivel), amely országos vitát váltott ki, s elsőként irányította széles közönség figyelmét
a modern irodalomra.
A századelő progresszív zenéjét Bartók Béla (1881-1945) és Kodály Zoltán (1882-1967) neve fémjelzi. A fiatal Bartók lelkes hazafi,
akit mélyen megrendít a függetlenségi célok alárendelése és föláldozása kicsinyes pártérdekeknek. A magyar zenekultúra megújításának útját Kodály 1906-ban írt értekezése jelöli ki, mely szerint a verbunkos
és a népies műdal divatjának igazi ellenszere a valódi magyar népdal. Bartók és Kodály népdalgyűj
tő utakat tesznek, s a magyar mellett a szomszédos népek zenéjével
is megismerkednek. Bartók kutatásai nemcsak a magyar zenei hagyományok tisztázásához vezetnek. Zeneszerzó'ként közel került
az avantgárd törekvésekhez is (elsó'ként az 1911-ben komponáltAllegro barbaro című zongoradarabjában). Bartók korai művei a kísérletezés jegyében születtek, Richard Strauss és Debussy mellett
a kései Liszt zenéjébó1 merítette a
legtöbb ösztönzést. Színpadi mű
vei közül kettőt már említettünk,
a harmadik- utolsó - színpadi zenéje, a Lengyel Menyhért (1880197 4) szövegére írt A csodálatos
mandarin (1918-19) című táncjáték már lezárja kísérletező korszakát, s művészetét a zenei világ
élvonalába emeli.
A Thália Társaság plakátja, 1905
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A századelőn felgyorsult az idő. A nagybányaiak fellépése után
néhány évvel már az expresszionizmusba hajló, nagy mitikus-szimbolikus képeit alkotta meg Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919), a modern magyar festészet legeredetibb alakja. Az 1909-ben megalakuló mű
vészcsoport, a „Nyolcak" tagjai (Kernstok Károly, 1873-1940; Pór Bertalan, 1880-1964; Czigány Dezső, 1883-1937; Czóbel Béla, 1883-1976;
Tihanyi Lajos, 1885-1938 stb.) pedig programszerűen fordultak szembe a nagybányaiak impresszionizmusával, s mindenekelőtt Cézanne
példája nyomán, a látvány mértani átszerkesztésével próbálták kialakítani a korszerű stílust.
A Huszadik Század pozitivista és a Nyugat impresszionista beállítottságán akart túllépni a rövid életű, 1911-ben megjelenő A Szellem
című művészetfilozófiai folyóirat alkotógárdája, amely a háború éveiben szűk körű, de hatását tekintve késóbb igen jelentőssé váló elméleti vitaklubként működött. (Az. ún. „ Vasárnapi Kör" tagjai közé tartozott Lukács György, Balázs Béla, Fülep Lajos, 1885-1970; Mannheim
Károly, 1893-1947 és mások).
Kassák Lajos (1887-1967) expresszionista-aktivista művészcso
portja (Komját Aladár, 1891-1937; Lengyel József, 1897-1975; Barta

Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus. 1907
A különös részletekkel teli évezredes faóriás képmását Csontváry "önarcképének" szokás tekinteni. Festőóriásunk csakugyan magányos volt, és örök
érvényűt akart alkotni- nehezen is sorolható be a századforduló akármelyik
művészeti mozgalmába, pedig a posztimpresszionista színkeverési elmélet
ismerete, a szimbolizmus mögöttes tartalmakra utaló formavilága vagy a
szecesszió vonalimádata egyaránt kimutatható képén. Ami nehezen felfejthető jelképiségét illeti, a bibliai cédrus-hasonlatokra, a különböző népek
„életfáira" vagy a pszichológusok személyiségvizsgáló „fa-tesztjeire" gondoljunk. Vagy a magyarság rokontalanságára a nemzetek körében, ami a századvég magyar közgondolkodásának vezérmotívuma.
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Sándor, 1897-1938; Sinkó Ervin, 1898-1967 stb.), illetve az általuk írt
és szerkesztett, irodalmi és képzőművészeti szempontból egyaránt újat
hozó folyóiratok, A Tett (1915-1916) és Ma (1916-1925) már a Nyugat
szimbolizmusát támadták és próbálták meghaladni.
Az irodalmi és művészeti forradalom háttere 1914 nyarán hirtelen elkomorult: kirobban az első világháború. A hazafias jelszavak szinte mindenkit megtévesztenek, a háborús hangulatnak még a szociáldemokraták is behódolnak. De a kezdeti lelkesedés nem tart sokáig. Az
író- és művésztársadalom színe-java - ki nyíltabban, ki kevésbé nyíltan
- szembefordul az elhúzódó háborúval. Az óriási anyagi és erkölcsi veszteség hatására az értelmiség legjobbjainak politikai szemlélete radikalizálódik, s így valóságos felszabadulásként élik meg az 1918. október
30-i polgári demokratikus forradalmat.
Az „őszirózsás" forradalom elsősorban a háborúba belefáradt katonatömegek forradalma. A köztársaság gyors kikiáltására is a közakarat készteti az új kormányt. A hatalomra került polgári radikális és
szociáldemokrata erők a magyar társadalom és politikai berendezkedés demokratikus átalakítását tervezik. Károlyi Mihály, a kormány elnöke saját birtokain kezdi el a földosztást. Megkezdődik az oktatás és
a művészeti élet átszervezése is. Egyetemi tanárrá nevezik ki többek
között Jászi Oszkárt és Babits Mihályt, Bartók és Kodály- Dohnányi
Ernő (1877-1960) s késóbb Reinitz Béla (1878-1943) társaságában - a
zenei életet szervezik. Az irodalom konzervatív fórumai helyébe új társulás jön létre, a Vörösmarty Akadémia, melynek Ady az elnöke, Babits és Móricz az alelnökei.
A független és demokratikus magyar nemzetállam úgy született
meg, hogy a történelmi Magyarország szétesett. A nemzetiségek az újonnan megalakult államokhoz csatlakoztak, melyek magyarlakta területeket is magukhoz csatoltak. Sőt a győztes antanthatalmak ígéreteire
hivatkozva az utódállamok további magyar területekre tartottak igényt.
A honvédő háborút csak a dolgozó tömegek vívhatták meg. Ezért a szociáldemokraták döntésének megfelelően 1919. március 21-én a kommunistákkal együtt megalakított Nép biztosi Tanács vette kezébe az ország
irányítását.
A Tanácsköztársaság kulturális politikája részben folytatta a
megkezdett változtatásokat, de jóval kedvezőtlenebb körülmények között. Visszaesett a nyomdák teljesítőképessége, kevés volt a papír, ezért
jelentős mértékben csökkenteni kellett a kiadványok számát. A publikálás korlátozása, a diktatórikus intézkedések és egyes vezető politikusok türelmetlen megnyilatkozásai riasztóan hatottak az írók és mű
vészek nagy részére. Nem volt idő a nagyszabású tervek megvalósítására, ami igazolhatta volna az alkotók és a szélesebb közvélemény előtt
az új kulturális politikát. 133 nap után a honvédő háború s vele a Tanácsköztársaság elbukott - román megszállással, majd ellenforradalmi terrorral vette kezdetét az újabb korszak.
A századelő a magyar irodalom- és művészettörténet egységes
és kiemelkedő jelentőségű szakasza. De hiba volna nem látni az előz
ményeket és a folytatást, mereven kezelni a korszak határait. Elég
talán, ha arra utalunk, hogy Ady Endre, Kaffka Margit és Csáth Géza
kivételével a Nyugat első nemzedékének pályája átnyúlik a két világháború közötti időszakba, sőt néhányuké az 1945 utáni korszakba is.
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Ady Endre
(1877-1919)

Élete, egyénisége
Erdély északi részén, a Szilágyságban született, Érmindszenten, melyet ma Adyfalvának neveznek. Öntudatos, kálvinista kisnemesi családból származik, amely eredetét hét évszázadra vezette vissza (a költő a honfoglaló „Ond vezér unokájá"nak mondta magát a naiv, családi etimologizálás, az Ad-Od-Ond
állítólagos azonosságának alapján). De Ady családja már teljesen elszegényedett, s rangját a fiak hivatali pályafutása útján
remélte visszanyerni. Az apa, Ady Lőrinc, paraszti sorban élt,
szívós gazdálkodással próbálta megszilárdítani anyagi helyzetüket; az anya, a papleány Pásztor Mária, féltő szeretettel gondoskodott két fiúgyermekük neveléséró1. Mindkettőt gimnáziumba, főiskolára járatták, különösen az elsőszülött Endrével
voltak nagy terveik.
„Édesapánk már látta bennem a família becsületének restaurálóját - írja Ady. -Látta, mint végzem el kitüntetéssel a kálvinisták valamelyikjogakadémiáját, s mint választanak meg lelkesedéssel a mi nemes vármegyénk
valamelyik járásának szolgabírójává." Becsvágyó család, mely mintha
egyszerre fogadná el s vonná kétségbe a fennálló hierarchia értékrendjét: általa akar felemelkedni, de nemességét régibbnek tudja azokénál,
akik az országot uralják. A kisúri öntudat fontos családi útravalója Adynak, s meghatározó szerepet játszott
politikai és művészi magatartásának kialakításában.
Középiskolai tanulmányait a
nagykárolyi piarista gimnáziumban
és a zilahi református kollégiumban
végezte. Zilahon írja első verseit,
prózai kísérleteit, Kossuth-ódája meg is jelenik a helyi lapban.
Érettségi után a debreceni jogakadémiára iratkozott be, de nem
fejezte be jogi tanulmányait. 1899 áprilisában a függetlenségi
párti Debrecen című lap munkatársa lett. Itt jelentette meg első
verseskötetét Versek címmel 1899 júniusában. A nagy példaképnek, Csokonainak tulajdonított „garabonciás", bohém élet vonzotta, s ehhez az újságíró pálya alkalmasnak mutatkozott. Csakhamar szűkösnek érezte Debrecent, a„Maradandóság városát",
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ahogy késóbb nevezte. (A magyar elmaradottság egyik jelképe
lett költészetében.) Nagyváradra szerződött, a szaba,delvű párti Szabadsághoz. Ekkor döntötte el végképp - a család tiltakozása ellenére-, hogy szakít a jogi pályával, és újságíró, író lesz.
Nagyváradot már igazi városnak látta. Vérbeli hírlapírók
és szerkesztó'k közé került, friss szellemű, tájékozott, de a körülmények szorításában kibontakozni képtelen tehetségek és
féltehetségek társaságába. Sokat tanult új barátaitól, mindenekelőtt a Párizst megjárt, művelt, radikálisan gondolkodó és
nála is fiatalabb Bíró Lajostól (1880-1948). Könyvek helyett túlnyomórészt emberektó1 szerezte - kávéházi s egyéb beszélgetések során - széles körű ismereteit. És az újságokból: szokásává
vált, hogy a fontosabb lapokat naponta végigolvassa. Kiváló érzékkel, ösztönösen rátalált a hiteles hírforrásra; gyorsan és biztonsággal tájékozódott a kor politikai erőviszonyaiban.
A századelőn újságírónak lenni hivatást és életmódot
jelentett. Ady teljes hévvel vetette bele magát az újságíráshoz
akkor mintegy hivatásszerűen hozzátartozó bohém életvitelbe
is, az állandó éjszakázás, mulatozás, a kávéházak, az orfeum és
a nyilvánosház világába. Nem véletlen, hogy Nietzsche mellett
és előtt a másik legfóbb példaképe: Heine. Az egyház és a többi
megkövesedett tekintély ellen sorompóba lépő lázadót tisztelte
Heinében; rá hivatkozott, amikor az újságírókat a „szentlélek
lovagjai" -nak nevezte. Hogy mit jelentett a századfordulón az
újságíró ethosz és mit Heine, jól érzékelteti Molnár Ferenc 1901es regényének, A gazdátlan csónak történetének egyik részlete.
A regény a modern újságíró egzisztenciával próbál számot
vetni, s hősét, Tarkovics Endrét, a tehetséges és lump újságírót
úgy mutatja be, mint az egy személyben profán és hívő, cinikus
és naiv Heinrich Heine szellemi utódát: „Tarkovics is imádta
Heinét. Ha verset írt, szándékosan utánozta. Ennek az embernek
a lelkét ez a hatalmas tehetségű csirkefogó nevelte, aki éppúgy,
mint ő az életben, az egyik versében leköpte a szerelmet, pofon
verte a tekintélyt, megcsiklandozta az isteneket és szívből kinevetett mindent, amit csak valaha szentnek vallott az emberiség,
s a másikban egy tizenhat éves fiú tisztaságával sírva vallott
szerelmet egy szűznek. Így élt Tarkovics, s így él az igazi újságírók
legnagyobb része, amely talán nem is tudja, hogy utolsó csepp
véréig a Heine nevelése."
Szerb Antal találóan állapította meg Adyról, hogy az ő
„újságíró-volta egyáltalán nem véletlenszerű. Ő nem úgy került
a sajtóhoz, mint Petőfi ... költői tehetségénekjutalmaképp, és hogy
megélhetéséről valamiképp gondoskodjanak. Ady előbb volt jó
újságíró, mint jó költő, és mindvégig megőrizte újságíró természetét." Ezzel függ össze, hogy verseit is, miként a cikkeit,
könyörtelen pontossággal szállította a napilapok és folyóiratok
számára, tehát nem fordított valami sok időt érlelésükre; valamint az is, hogy költó'ként elsősorban„emberi dokumentumokat"

194

kívánt adni, nem hitt semmiféle elefántcsonttoronyban, s állandó aggodalommal figyelte: mit szól verseihez a publikum; végül
pedig, hogy belemerülve a napi politikába, némelyik verse úgy
hangzik, mintha vezércikk volna.
Már családi hagyománya és neveltetése, a kuruc idóK. emlékét őrző, szabadságszerető környezet is az ellenzék soraiba állította Adyt. Méginkább odavitte temperamentuma; a tekintélytiszteletet csak önmagát illetően tűrte, akkor volt igazán elemében, ha ellentmondhatott. Nagyvárad kitágította látókörét:
bevonta őt az országos politika küzdelmeibe, és megismertette
vele az új idóK. új tanait, a polgári radikalizmus és a szocializmus
eszméit. Már ekkor nagy reményeket fűzött a magyar szociáldemokráciához, de egyúttal bírálta is a nemzeti kérdés iránt
mutatott közömbösségéért. 1903 májusában pedig Váradon túl is
ismertté tette Ady nevét bátor kiállása aHuszadik Század köréhez
tartozó, darwinizmusa miatt támadott Somló Bódog jogtudós
mellett. Szerencséje volt: a századforduló liberális légkörében
jóval nagyobb volt a politikai nyilvánosság, mint a megelőző vagy
a késóbbi korszakokban. Újságírói sikerei csak növelték öntudatát, és csakhamar Nagyváradot is kevésnek érezte.
Élesen támadta a magyar feudalizmust konzerváló eróK.et.
1901-benjelent meg az Egy kis séta című cikke a nagyváradi ún.
„kanonok sor" „legmihasznább, legingyenélőbb" lakóiról, amiért
a káptalan pert indított ellene, és Adyt háromnapi fogházra ítélték. A kormánypárti Szabadságtól átment az ellenzéki szellemű
Nagyváradi Naplóhoz, s kialakította saját, „radikálisan liberális" álláspontját. Hirdette, hogy a liberalizmus megújítása a
cél, s ezzel szegülnek szembe a kormánypártot megosztó konzervatív és a kormányon kívüli álhazafias eróK.. 1902-ben Ady
így üdvözölte március 15-ét: „... nincs mit ünnepeljünk [. . .]
A haladás törvényei szerint már túl kellene lennünk az 1848-ik
év márciusának a vívmányain is. Mi ellenben tűrjük, hogy ez az
ország állandón 1847-nél tartson."
Publicisztikája jelentősebb ezekben az években, mint költészete. 1903 szeptemberében jelenik meg új verseskötete, a Még
egyszer, s majdnem olyan visszhangtalan marad, mint a korábbi kötet. Pedig néhány vers már előlegezi a későbbi Adyt, így pl.
az első igazán rá jellemző szerelmes verse, a Fantom (1900; Az
én menyasszonyom címmel bekerült az Új versek kötetbe is) jelzi az újfajta, megbotránkoztatásul hirdetett női eszményt: erkölcsi magaslatra helyezi a perditaszerelmet. Ennek az eszménynek jegyében éli Ady az életét is, egy futó kapcsolatának
következményét, vérbaját úgy tekinti késóbb - már csak Friedrich Nietzschének, a felsóbbrendűség prófétájának nyomán is-,
mint a zseniális embert az átlagostól megkülönböztető kiváltságot.
Valóban a megváltást hozta el számára, hogy találkozott
a romantikusan elképzelt, nagy szerelemmel. 1903 augusztusá-
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ban megismerkedett Diósy Ödön (a Balkánon, majd Párizsban
letelepedett kereskedő) feleségével, a Váradra hazalátogató
Brüll Adéllal, akit utóbb - nevét megfordítva - Lédának nevez
verseiben. Találkozásuk fordulópontot jelent Ady életében és
művészi pályáján: célt adott elvágyódásának, nagy álmú terveinek. Imádatát szinte rákényszerítette az asszonyra, 1904 februárjában utána utazott Párizsba. A Léda-szerelem érzelmi földrengése és a „szép ámulások szent városá"-val való ismerkedés
fölszabadította költői tehetségét.
Adél asszony művelt, érzékeny, büszke, szeszélyes és feltűnő jelenség, aki szabadon gondolkodik a szerelemró1, de ragaszkodik házasságának kereteihez. A kölcsönös anyagi függés
is együtt tartja férjével, aki ugyancsak bizalmába fogadja Adyt.
Amikor kiújul a költő betegsége, s halálfélelem gyötri, Diósyék
páratlan emberséggel ápolják és kezeltetik őt. A modern francia költészet ismeretébe Léda vezeti be a nyelvben még eléggé
járatlan költőt, segít neki a Baudelaire- és a Rictus-versek fordításában is. Baudelaire s még inkább Verlaine ettó1 fogva hat
ösztönző eróK.ént költői hangjának megváltoztatására.
1904 és 1911 között hétszer járt Párizsban, hosszabb-rövidebb ideig tartózkodott ott. Budapestet megkerülve érkezett
oda; a magyar fővárost nem szerette - ha Pesten él, félreeső
szállodákban lakik, késóbb már színházba és kávéházba sem
igen jár. Párizsban sem keresi a művészkörök ismeretségét, a
társasági életet Léda sem kedveli. Bölöni Györgytó1 - a közeli
baráttól, a költő párizsi életének szemtanújától - tudjuk, hogy
Ady szokásaiban, életmódjában a „Fény városában" is falusi
maradt: „Szerette megőrizni vidéki emlékeit, falusi voltát, földből
jövő gyökereit. És mert örök falusi, ezért érdekelte elsősorban az
ember... ezért üldögélt el órákig kocsmai asztaloknál különben
jelentéktelen emberekkel, akikben felfedezett valami eredetiséget."
Alighanem Szerb Antalnak sikerült elsőként megfejtenie
Ady Párizs-élményének igazi indítékát: „Nem a francia szellem
váltotta ki azt a mély megrázkódtatást, amit Ady számára Párizs
jelentett. · Párizs neki elsősorban a Nagyváros volt ... A polgárosztály újonnan felszentelt bajnokát semmi sem igézte meg anynyira, mint a nagyváros nagyvárosiassága. Ha a sors történetesen New Yorkba vetette volna, még fehérebben izzott volna lelkesedése az >>embersűrűs gigászi vadon« iránt. És azután megfogta ... ami a nem-latint mindig magával ragadja, ha a latin
világgal először találkozik: az élet meghatározhatatlan könynyebbsége, édessége, szabadsága ... Mint Goethe Rómában, Ady
Párizsban szabadult meg északias-protestáns bátortalanságától.
Itt vált világnézetté benne, hogy az élet szép, itt nőtt bátorsága
vállalni önmagát fenntartás nélkül, hibáival együtt és bátorsága
kimondani az új szavakat, új képeket, új ritmusokat ... Párizs
nem adott hozzá sokat, de önmagára ébresztette."
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Csaknem egy évig tart első francia útja. A „Fény városa"
elmélyíti politikai és művészeti ismereteit, immár polgári radikális álláspontot foglal el. Mire hazaérkezik, az 1905-ös választás megbuktatja a kormányon levő Szabadelvű Pártot. Ady a
liberális szellemű Budapesti Napló munkatársa lesz, másfél év
alatt csaknem ötszáz jelzett cikke jelenik meg a lapban. Ekkor
itt publikálja legtöbb versét is; a főszerkesztő Vészi József egyik
első felfedezője Ady költészetének. Miután az uralkodó nem
hajlandó a választáson győztes ellenzéki koalíciót kormányalakítással megbízni, és inkább hivatalnok-, illetve a korabeli gúnyos elnevezéssel „darabontkormányt" nevez ki, a Budapesti
Napló ennek lesz félhivatalos lapja, Vészi sajtófőnök, Ady pedig
a sajtóiroda tagja.Úgy látja, hogy az ellenzéki koalíció valójában
a liberális elveket és eró1rnt támadja, függetlenségi programja
pedig demagóg. Magyarország-vagy ahogy az Ismeretlen Korvin-kódex margójára című nagy, összefoglaló cikkében (1905) oly
találóan nevezte: az álmaiban Kelet és Nyugat két partja között
hánykódó „Komp-ország" fejlődése vagy visszasüllyedése a tét.
Ekkor került személyes kapcsolatba Jászi Oszkárral és a
Huszadik Század körével, melynek hatása Nagyvárad óta számottevő Ady nézeteinek alakulásában. A „magyar Messiások"
reménytelen helyzetét Ady pontosan látja: a progresszió táborának és a modern költőnek elszigeteltségét azonos állapotként,
mintegy belső emigrációként éli meg. 1906 februárjában jelenik
meg a harmadik és egyben az első „igazi" Ady-kötet, az Új versek:
ehhez szokás kötni a modern magyar költészet születését.
Valójában a következő - nem kevésbé jelentős - verseskötet, az
1907 decemberében megjelenő Vér és arany győzte meg végképp
a kicsi, de lelkes progresszív tábort, hogy megérkezett Ady Endre
személyében az új idó'k új dalosa. Móricz Zsigmond a felszabadítóját látta benne: a Vér és arany kötetet egyetlen éjszaka
alatt olvasta el s a megvilágosodás erejével hatott rá. Hatvany
Lajos pedig a Huszadik Században publikálta hódoló vallomását
„ megtéréséről" Adyhoz.
Amikor 1906 áprilisában megbukik a darabontkormány és
a koalíció kerül hatalomra, hajsza indul a volt darabontok ellen,
s Ady feldúltan menekül Párizsba az„úri fóldrengés", a dzsentrihad bosszúja eló1. Második francia útját a szakirodalom szembeállítja az elsővel: emigrációnak látja, míg a másikat „tanulmányút"-nak. De Ady már 1904-ben ezt írta Párizsban: „Szent
Napkeletnek mártírja vagyok, / Aki enyhülést Nyugaton keres"
(Egy párisi hajnalon), 1906 januárjában pedig (fél évvel a Páris,
az én Bakonyom megírása előtt) az Új versek című kötetró1 a
következó'ket mondta: ,,A modern magyar lelkek pedig fólkerekednek, s megenyhülnek Párisban, Rómában, Berlinben, másutt ...
Nagy a mi bűnünk, mert azok merünk lenni, amik vagyunk."
Párizsból is a magyar politikai és irodalmi élet újabb fejleményeit kíséri aggódó vagy éppen ujjongó figyelemmel, s vá-
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laszol szinte minden otthonról jött híradásra. 1906 őszén lelkesen üdvözli a radikális értelmiségi szárny győzelmét a Társadalomtudományi Társaságban (e társaság fóruma a Huszadik Század). 1907 elején pedig az Áchim András vezette parasztmegmozdulások hatására megírja első forradalmi verseit (Dózsa
György unokája, január; Csák Máté földjén, május), melyek a
szociáldemokrata Népszavában jelennek meg. Hittel vallja ekkor: „ ... a forradalmi megújulás kikerülhetetlen Magyarországon. Itt van már a csodálatos, áldott vihar az ő hírnökeivel, szent
sirályaival. Társadalomban, politikában még csak a nyugtalanság sikoltoz. De irodalomban, művészetben, tudományban már
itt van a villámtüzes bizonyosság." (Válasz Tóth Bélának, 1907)
Anyagi helyzete 1907 végén megrendül: megválni kényszerül a Budapesti Naplótól, annak irányváltása miatt, s hiába
ajánlkozik fel A Hétnek, a benne költői vetélytársat látó szerkesztő, Kiss József nem látja szívesen. 1908 áprilisában egy elkeseredett pillanatában Ady levéltárosi állás lehetőségéró1 érdeklődik Szilágy megye főispánjánál.
1908 januárjában indul a Nyugat (első számában Adytól a
Sion-hegy alatt című versét hozza és A magyar Pimodán című, esszévé formált vallomásának bevezető részét). Ady haláláig főmunkatársa a folyóiratnak, amely 1912-tó1 szerkesztő
ként is feltünteti nevét. 1908 tavaszán Nagyváradon részt vesz
A Holnap nevű irodalmi társaság megalapításában, amely hét
költő - közöttük Ady, Babits Mihály, Juhász Gyula és Balázs
Béla - verseibó1 antológiát jelentet meg szeptemberben. A versgyűjtemény felér egy hadüzenettel, s a konzervatív irodalmi fórumok kíméletlen támadását váltja ki.
Adyt nemcsak az ellenfelek értetlensége bántja, hanem a
szövetséges társaké is. Ignotus a Magyar Hírlapban és a Nyugatban úgy veszi védelmébe költészetét, hogy nem tartja fontosnak:
megértik-e vagy sem. A fekete zongora (1907) című versró1 ezeket a híressé-hírhedtté vált szavakat írja: ,,Akasszanak fel, ha
értem. De akasszanak fel, ha hat-hét irodalomban, melyet nyelvtudással megközelíthetni: sok vers akad ilyen egész értelmű, ilyen
mellet és elmét betöltően teljes kicsengésű." Ignotus nem azt akarta ezzel mondani, hogy Ady verseiben nincs értelem, hanem azt,
hogy még a hangzásában (,,kicsengésében'') is van - tehát fogalmilag nem fejezhető ki maradéktalanul. De túlságosan kiélezve, szerencsétlenül fogalmazott. „Ignotus kritikája megvadította ellenségeimet" - panaszolja Ady Lédának.
Büszkeségét sérti, hogy A Holnap többi - pályakezdő - költőjével együtt emlegetik az ő költői forradalmát. A magyar Pimodán egyik folytatásában hangot ad félelmének, hogy mint faltörő kost használják ki őt mások. Elégedetlen a Nyugat szerkesztőinek kompromisszumos törekvéseivel is. Mindez magyarázza, de nem teszi menthetővé, hogy a konzervatív Új Idők
1908. november 15-i számában A duk-duk affér címmel gúnyos-
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epés cikket jelentet meg, amelyben közvetlenül Hatvany Lajost
és Ignotust - közeli barátait, híveit-, közvetve pedig sajáttáborát támadja meg. „Nincs közöm az úgynevezett magyar modernekhez... Nevemben és mellettem egy csomó senki mozog, dúl-fúl,
harcol és ír, akikhez semmi közöm" - határolja el magát a többiektó1. A cikk megdöbbenést és zavart kelt, Juhász Gyula és
Ady között pengeváltásra kerül sor, késóbb azonban Ady visszakozik, és kiengesztelni próbálja barátait.
1909 januárjában újabb vita indul körülötte -ezúttal a szociáldemokrata Népszavában. Csizmadia Sándor (1871-1929), a
magyar szocialista munkáslíra egyik megteremtője, tiltakozik
Adynak a lapban való szerepeltetése ellen: „polgári nyafogásként", „tébolydaköltészetként" utasítja ki a munkásság fórumáról. Csizmadia kirohanását ugyan fölényesen veri vissza a Népszava irodalmi szerkesztője, de a szerkesztőség megosztott és tanácstalan, s még hetekig vitáznak azon, hogy a modern költészet távol áll-e vagy sem a munkásság lelkivilágától. Ady Párizsból válaszol a - prófétai gesztussal, szerelmi vallomásként
megírt -Küldöm a frigy-ládát (1909) című verssel.
Az, hogy ismételten viták középpontjában áll, még inkább
megerősítette a kortársakban azt a vélekedést: Ady totális lázadó, aki kedvét leli a normák fölforgatásában. A Nyugat előtt
és a Nyugattal együtt mindenekelőtt ő jelentette a századfordulón a lázadást irodalmunkban. Ady nemcsak első munkatársa volt a lapnak, hanem példaképe, lobogója és reklámja
is. 1909. június l-jén a Nyugat külön Ady-számot jelentetett
meg, benne Ady önéletrajzával. Ám az ő vezér szerepét
korántsem mindenki fogadta el, s Ady ambícióját (a politikába
való beleszólásra) sem elégítette ki a politikától magát tudatosan távol tartó Nyugat. Ezért más lapokba is szívesen dolgozott:
1910-tó1 a szabadkőműves Világ, 1912-ben átmenetileg a Népszava munkatársa.
Ady polgári radikális nézőpontjából megmérettetve a
korabeli magyar állapotok szükségképpen könnyűnek találtattak. Jól példázza ezt Kiké legyen Budapest című cikke (1907):
„Nem kellene Budapestről kisöpörni minden budapestit, csak ki
kellene cserélni őket. Mágnásai, hivatalnokosított dzsentrije, gazdag zsidói, agyvelőtlen polgársága, hatalmas iparlovag-kasztja,
írói és művészei például undorítók." A magyar kormánypártok
nacionalista politikáját élesen támadta, ugyanakkor kifogásolta
a szociáldemokraták antinacionalizmusát is, s miközben polgári
Magyarországot hirdetett, a magyarországi polgárságot útonútfélen gyalázta. Így pl. amikor 1912-ben szakított a Világgal,
a Népszavába cikket írt ennek okáról, a Világ és az általa képviselt polgárság politikai gyávaságáról, megalkuvásáról.
Cikkében (melynek címe: Bejelentés és rövid elmélkedés a
magyar polgárságról) ilyen keserű-gúnyos megállapításokat
tett: „Hiába, Magyarországon a polgárságot is úgy kell kinevezni,
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mint a tudományt, mint a nemzetiségi törvényt, mint az általános
tankötelezettséget, mint ezer fundamentumtalan kulturális
intézményt: nincs polgárságunk."
Ellentmondásos politikai pozíciója mindenekelőtt abból
következett, hogy mélyen megélte a magyar megkésettség valamennyi traumáját, ugyanakkor az áhított nyugati modell árnyoldalaival is tökéletesen tisztában volt. Elvbarátjához, Jászi
Oszkárhoz hasonlóan elégedetlen volt a magyar polgárosodás
ütemével, ám a finánctó'ke mohósága, profitéhsége fölháborította. Különutas álláspontjukkal teljesen egyedül voltak a korabeli magyar politikai palettán. Jászi kénytelen-kelletlen maga
próbált intézményes hátteret teremteni platformjukhoz, Ady
pedig követte Jászit, így lett tagja 1912-ben a szabadkőműves
Martinovics páholynak, 1914-ben pedig (mint utóbb kiderült, a
legszerencsétlenebb történelmi pillanatban) ő is ott bábáskodott
a Polgári Radikális Párt alapításánál.
Az 1900-as évek vége, tízes évek eleje ismétlődő remények
és kiábrándulások közepette telt el. 1909-tó1 Ady egyre gyakrabban szorul szanatóriumi ápolásra, hogy rendbe hozzák kimerült idegeit, legyöngült fizikumát. A szertelen életmód, a narkotikumok és kicsapongások felőrlik erejét. Ady életének legjellemzóbb színtere a kávéház mellett a kocsma; az Andrássy úti
Három Holló vendéglő a kedvenc törzshelye, ahol napról napra
folyik a dáridó, s valóságos fejedelemként veszi körül udvartartása - amiró1 Révész Bélától Fülep Lajosig számosan írtak,
Krúdy Gyula egész könyvet szentelt ,,Ady Endre éjszakái" -nak.
S megviselik az állandó izgalmak is: Tisza István diktatórikus
intézkedései, az ismétlődő hajszák, gyakori pénzgondok. Részben a saját képére rajzolja meg a nagy költőelőd alakját Petőfi
nem alkuszik című tanulmányában (1910). ,,Az a lekicsinyelt ifjú
ember - írja Ady-, az a Petőfi Sándor, az a zenebonás népköltő,
tízmillió embernél tisztábban látott, jobban látott. Persze, hogy
az ember századok számára lehessen bölcs, okos, ahhoz nagyon
ugrifülesnek, csacsinak, rajongónak, szeleburdinak, megbízhatatlannak kell lennie."
Amikor csak történik valami, nyomban föltámad Ady forradalmas hangja. 1911-1912 a politikai ellentétek kiéleződé
sének évei. 1911-ben meggyilkolják Áchim Andrást, akivel Ady
személyes barátságban volt. A kormányon lévő Nemzeti Munkapárt - Tisza István gróf vezetésével - diktatórikus rendszabályok bevezetését szorgalmazza, ez a parlamenti ellenzék tiltakozását és a pesti munkásság tüntetését váltja ki. E feszült légkörben írja meg Ady a harc vállalására biztató A Tűz csiholója
című versét, amely a Népszava 1912. május l-jei számában
jelenik meg. Május 22-én Tisza Istvánt megválasztják a képviselóbáz elnökének, hogy letörje az ellenállást. Másnap százezres tömeg tüntet a Parlament előtti téren, barikádokat emelnek, s összetűzésekre kerül sor. Hasonló méretű megmozdulásra
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korábban nem volt példa. Sokan várják ekkor a forradalom
közeli kirobbanását, Ady is. Rohanunk a forradalomba - hirdeti
egyik versének már a címe is.
Időközben magánélete is válságba jut. A Léda-szerelem
mind terhesebb, már úgy érkezik meg az asszonyhoz, mint aki
a„poklok fenekére szállott". Kapcsolatuk romlását sietteti, hogy
Léda fokozatosan elveszti fölényét Adyval szemben, s most már
kétségbeesetten kapaszkodik szerelmébe, szemrehányásaival,
örökös féltékenységével zaklatja. Ady évekig halogatja a döntést, majd 1912 áprilisában - egy újabb heves összecsapás után
- szakít Lédával. Két verssel is búcsúzik tó1e: egy elégikus, tű
nődő, fájdalmas vallomással (Valaki útravált belőlünk) és egy
patetikusan átkozódó, kegyetlen leszámolással (Elbocsátó, szép
üzenet).
A hirtelen szabad emberré vált költő körül rajzanak a nóK.
Úgy érzi, ideje lenne már megállapodni, sőt az is lehetséges, hogy
elkésett vele. Öregedő szülei is elkeseredetten látják, hogy acsaládnak magva szakad. Több meghiúsult házassági terv után Ady
1914 áprilisában meglátogatja Csucsán a kastély fiatal, romantikus, egzaltált kisasszonyát, Boncza Bertát, akivel 1911 óta leveleznek. Az apa, Boncza Miklós, régi erdélyi birtokos család
sarja, Tisza-párti képviselő, Jókai-regénybe illő különc, aki unokahúgát vette feleségül. „Dekadens hajtás" - írja egy levélben
Bertukáról Ady, talán ezért is találhatnak egymásra. A lány
előtt George Sand és Szendrey Júlia példája lebeg, irodalmi halhatatlanságra áhítozik. A költő új nevet „adományoz" neki: önmagát tréfásan Csacsinszkynak, Bertukát Csacsinszkának nevezi, s ez utóbbiból lesz a Csinszka.
Június 26-án Ady megkéri a lány kezét apjától. Kétségek
gyötrik: harminchét évével, „rongyolt" egészségével szabad-e a
húszéves Csinszkát magához kötnie? Az egyre aggasztóbb politikai helyzet, a háború sokasodó előjelei növelik házasulási vágyát. Június végén Nagyváradon - éppen a Polgári Radikális
Párt alakuló gyűlésén - éri a hír Ferenc Ferdinánd meggyilkolásáról. Válságos időszak következik a költő életében. A liberálisok és a szociáldemokraták fellépne.k ugyan a fenyegető háború ellen, de a hadüzenetet belenyugvással, azzal a reménnyel
fogadják, hogy a háború végül a legreakciósabb európai hatalom, a cári Oroszország megdöntéséhez vezethet. Akkor kevesen mérték fel úgy, mint Ady, hogy világkatasztrófa készül.
A költő fájdalmát még fokozza, hogy egyedül marad, legközelebbi harcostársai sem osztják félelmeit. Ilyen lélekállapotban veti papírra: „No és velem - ámbár nekem mindegy: vagy
megházasodok vagy elzüllök vagy meghalok." Boncza Miklós
megtagadja apai beleegyezését, s Ady most már dacból is a nő
sülés mellett dönt. Hosszas utánjárással megkapják az árvaszéki engedélyt, és 1915 márciusában megtartják az esküvőt. A csucsai kastély menedékében szenvedi át a „nagy tivornyát", ahá-
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ború „véres, szörnyű lakodalmát". Jóllehet súlyosan betegember, ismételten katonai sorozással zaklatják, sőt egy alkalommal be is kell vonulnia, csak a laktanyában kapja meg a fölmentését. A soviniszta sajtó útszéli hangon támadja.
Iszonyú megpróbáltatást jelent Ady számára az Erdély elleni román támadás 1916 augusztusában.„Dunának, Oltnak egy
a hangja" - hirdette már 1908-ban (Magyar jakobinus dala),
mindenkor szót emelt a magyarok „ázsiai" nemzetiség-politikája ellen, tüntetően barátkozott román értelmiségiekkel. S most
meg kell érnie, hogy a régi barát, a kitűnő költő, Octavian Goga
(1881-1938) gyűlölködve uszít a magyarok ellen, és Erdély elszakítását sürgeti. Jogos önérzettel üzeni Bukarestbe:„Nem vagyok büszke arra, hogy magyar vagyok, de büszke vagyok, hogy
ilyen tébolyító helyzetekben is megsegít a magam letagadhatatlan magyar magyarsága... Egy nemzet, aki súlyos, shakespeare-i helyzetben legjobbjai valakijének megengedi, hogy embert
lásson az emberben, s terhelt, teli magyarságával a legszigorúbb
napokban is hisz a legfólségesebb internacionalizmusban, nem
lehetetlen jövőjű nemzet. Amelyik nemzet ma internacionalista
fényűzéseket engedhet meg magának, nyert ügyű. Igazán nem jó
magyar poétának lenni, de higgye el nekem, domnul Goga [= Goga
úr], hogy lelkiismeretet nem cserélnék vele. (Levél helyett Gogának, 1915).
1917 elején Boncza Miklós meghal, s Adyék szeptemberben Budapestre költöznek. A költő korábbi elszigeteltsége oldódik. Az elhúzódó háború terhei, a Monarchia tehetetlen hadvezetése és a növekvő német befolyás veszélye szinte az egész értelmiséget kiábrándítja. Adynak 1914 óta nem jelent meg verseskönyve, most Hatvany Lajos biztatására és az ő támogatásával újabb verseinek válogatott gyűjteményét készíti elő. A halottak élén 1918 augusztusában jelenik meg. Az őszirózsás forradalom Budapesten éri. Már halálos beteg, amikor utolsó versét írja - mély aggodalommal a magyarság jövőjéért (Üdvözlet
a győzőnek). A Nemzeti Tanács küldöttsége lakásán keresi fel,
és köszönti benne a „forradalom viharmadarát". A haladó írók
új szervezetének, a Vörösmarty Akadémiának alakuló ülésére
még elmegy, elnökké választják, de ünnepi megnyitóját nem képes elmondani. 1919. január 27-én reggel meghal. A nemzet halottjaként temetik el.

Indulása

a korai kötetek
még nem
önállóak

Ady első két verseskötete még nem lép túl a századforduló átlagköltészetének dekadens, szenvelgő érzésvilágán. A Versek (1899) kötet
Petőfi, Vajda, Ábrányi Emil, sőt Szabolcska Mihály utánérzésekkel van
tele. A Még egyszer (1903) már a nagyváradi tájékozódás eredményeként Reviczky Gyula sejtelmes, elégikus, a költői ént előtérbe állító lírájának és a Heltai Jenő-Makai Emil-féle könnyed, poénra törő, eroti-
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kus sanzonköltészetnek hatását mutatja (bár Ady verseibó1 éppen a
könnyedség hiányzik).
Költői forradalmának jellegzetes stílusbeli eszközeit- különös módon - elsőként publicisztikájában teremti meg. A ,,feszültség publicisztikája" ez, mint egyik méltatója (Pór Péter) mondja. Cikkei nemcsak fontos felismerésekró1 szólnak, hanem témájuknál nagyobb, már nem is a
tárgynak szóló feszültséget árasztanak. A végletekig élezett, sokszor
nagybetűs ellentétek, kihagyásos mondatok és felkiáltások, a szeszélyes ritmusú pátosz - az írások hangsúlyozott politikai tartalma ellenére - a megnyilatkozó személyiség jelenlétére irányítják az olvasó figyelmét. Nietzsche példája és a századvég személyiség-kultusza inkább
csak megerősítették Ady egyéniséghitét, elhivatottságtudatát. A családi hagyomány mellett elsősorban a komolyan vett újságírói feladat, a
politikai élet befolyásolásának lehetősége és joga növelte meg öntudatát. S az a tapasztalat, hogy ő gyorsan és biztonsággal képes felismerni azt, amit a politikusok nem: a kor forrongó erőit.
Ady öntudata kellett ahhoz, hogy valaki túltegye magát az uralkodó lírai konvenciók tematikus és nyelvi megkötésein. Az ezeréves
haza rendíthetetlen dicsőítésén, a magyar föld tájegységek szerint változó méltatásán, a gyöngéd szerelmi érzés tartózkodó megvallásán. Ady
a döntő pontokon támadott, amikor gazzal benőtt, elvadult ugarként
mutatta fel a magyar tájat, és nyíltan kimondva merte kívánni, „nagyon kívánni'', sőt „beszennyezni" is az imádott asszonyt.
Már a Nagyváradon írt versei között is van egy-kettő, amely a késóbbi költőt eló1egezi. A Fantom (1900)jóval a Léda-szerelem előtt utasítja el indulatos, kihívó gesztussal az általánosan elfogadott értékrendet. Egyenetlen vers. A Reviczkytó1 örökölt perdita-téma utóbb elkoptatottá vált, a sanzonszövegbe illő érzelmes sorok és a didaktikus-érzelgős zárlat sem teszik éppen hibátlanná. De már itt érvényesül Ady ellentétező és halmozó-fokozó művészete s az a képessége, hogy tetőpon
ton indítsa a verset. El lehet képzelni, hogyan fogadhatták a kezdő sorokat azok, akik Petőfi házasság-idilljét, Arany János szemérmes sejtetését hitték kötelező normának.
Ady fellépésének jelentőségét jól érzékeltethetik egy olyan fiatalabb kortárs emlékező szavai, akire - mint egész nemzedékére - felszabadítóan hatott ez a költészet. Sinkó Ervint (1898-1967), az 1918-1919es forradalmak regényíró krónikását idézzük:
„S zegeden, egy orvosi rendelőben [. . .] soromra várva az előszobá
ban, a könyvek és folyóiratok közt egy kis asztalon többek között egy puha
kötésű, zöld fedelű könyvet lapozgattam. Nem tudom pontosan, miféle
könyv volt, de arra emlékszem, hogy Makai Emil verseiről volt szó ebben
a könyvben, és egy Makai-vers előtt a könyv jobb sarkában mottóként két
sor állt: Mit bánom én, ha utcasarkok rongya,/ De elkísérjen egész a síromba. A két sor alatt pedig ... akkor olvastam először ezt a nevet: Ady
Endre.
[. . .] A könyvből semmi másra sem emlékszem, de ez a két sor mintha először nyílt volna rá a szemem elementáris hatalmakra, új világokra, arra, hogy mi a vers és mi a szó. Soha semmi hasonlót nyomtatásban addig nem olvastam ... Addig a vers vagy ünnepi szavalat, vagy
pedig nóta volt. Egyszerre valami egészen más lett. Viaskodás magával
az élettel, égiháború és vallomás, kihívás, ujjongás, hadüzenet és sírás.
A hőfoka miatt."
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A fiatal Ady - ellentétben elmélkedóbb hajlamú, új hangjukat tudatosabban kereső-kísérletező pályatársaival, Babits
Mihállyal vagy Kosztolányi Dezsővel - a közéleti feladatot vállaló lírai hagyomány felől indult el. Költészetének jelentős része
egyenesen publicisztikai ihletű és célzatú. Első nagy hatású kötetének, az Új verseknek (1906) nyitó darabjában, a Góg és Magóg fia vagyok én kezdetű versben (1905) nemcsak az új költészet-eszmény nevében lép fel (mint a másik, a kötetet záró ars
poetica, az Uj Vizeken járok, 1905), hanem jogot formál arra is,
hogy a Kárpátok alatt elzárkózó ország közállapotait ostorozza.
Az első sor hivatkozása Góg és Magóg népére előfordult már
korábbi cikkében (Bilek, Nagyváradi Napló, 1903), és valamenynyi szimbólum (Verecke, Dévény, Pusztaszer) megtalálható prózai írásaiban. A négyszakaszos verset talán túlságosan is megterheli a jelképes értelmű tulajdonnevek halmozása, mivel jelentésük korántsem magától értetődő (nem volt az a megírás idő
pontjában sem). Például Vazul szerepeltetése külön gondot jelentett az értelmezó'knek: hogyan képviselheti a pogány lázadó
az újat - érveltek-, mikor Szent István király ellen lázadt, akinek a magyarság fönnmaradását köszönheti? De Adyt nem a történelmi szerep érdekelte, hanem a XX. század eleji következményei. A Szent Istvánra hivatkozó állam és egyház rendíthetetlennek látszó, elnyomó hatalmával szemben önmagát is pogány
- az ősi, romlatlan magyarságot képviselő - lázadónak érezte.
Határozzuk meg a vers szimbólumainak jelentését!
Bizonyítsuk, hogy a költői én ősi jogaira hivatkozik! Miképp egyeztethető ez össze az új képviseletével?

A vers programot ad, mégsem kiáltványszerű, mert a kölEgyszerre kihívó, támadó, küldetésében bizonyos és ugyanakkor a küldetés sikerében nem
bízó: a „hiába" és a „mégis" meghatározó szavai a versnek. Király István találóan nevezte e költői magatartást „mégis-morál"-nak. A küzdésvágy és a reménytelenségérzet kettőssége állandó és alapvető élménye Ady költészetének. De a hangsúly
hol az egyikre, hol a másikra esik. A Góg és Magóg fia vagyok
én ... kezdetű versben a roppant akadályok csak növelik a költői én elszántságát; nemcsak a szerep, a küzdelem látszik elrendeltnek, hanem a küldetés végső sikere is G,mégis győztes"
a dal).
tői magatartást állítja előtérbe.

mégis-morál

A magyar
Messiások

Más versekben a küldetés teljesíthetetlensége kap hangot.
A magyar Messiások (1907) már címében jelzi, hogy a megváltók sorsa magyar földön más, mint a világ többi részén. A többszörös ismétlés monotóniát, változatlanságot sugall: minden ál-
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dozat hiábavaló. Egyetlen sóhajnak hat a vers. Az alany többes
számú ugyan, de a szöveg nem hagy kétséget afeló1, hogy a messiás-sors magát a költőt is sújtja. Ady Ének a porban című
versében (1905) még ki volt emelve az egyéni sors, amely mintegy
besorolódik a közös fátum alá:

a költő is
messiás-sorsú

„Nagy rokkanásom kinek se fájjon,
Nem első hullás ezen a tájon:
Ki magyar tájon nagy sorsa vágyik,
Lalla, lalla,
Rokkanva ér el az éjszakáig. "
Itt azonban a közös sorsot hangsúlyozza, az általánosítás
gesztusa a meghatározó. Mindkét versben átfogó szerepró1 van
szó: a mozdulatlan magyar világ mozdulni akaró, nagyálmú
hőséró1, akinek küzdelme eleve bukásra van ítélve. De A magyar
Messiásokban mögötte, mellette ott feszítenek a társak és elődök
- s ez még nyomatékosabbá teszi szerepe reménytelenségét.
S ha már az áldozat elkerülhetetlen, akkor legyen rendkívüli:
„Ezerszer Messiások
A magyar Messiások. "

az általánosítás
gesztusa

Az Ady-versek lírai hőse igazában sohasem szenved teljes kudarcot, ha más nem, a tét nagysága vagy a kifejezés bátorsága túlemeli a tragikus helyzeten. Tragikum és fenség találkozik itt, s a kifejezés erejének nem annyira örömét, mint inkább

a tragikum
túlhaladása: a
kifejezés ereje

teremtőhatalmátésöntudatáthangsúlyozzaaköltő.„Mígnem

jöttem, koldusok voltak, / Még sírni sem sírhattak szépen. /
Én siratom magam s a népem" - e sorok érzékletesen foglalják össze a lírai hős alapvető gesztusát (Beszélgetés egy szekfűvel, 1907).
A küldetéses ember gőgje fejeződik ~A muszáj Herkules
(1908) című versben is. A megszaporodó támadásokra Ady Petőfiéhez hasonló megvetéssel válaszol. Mitikus arányok jellemzik a szereplőket is, az idóbeli kereteket is: „Dőltömre Tökmag
Jankók lesnek ... / S meg kell maradnom Herkulesnek", illetve
„S késik az álom s a halálom... / Így nem fogok sohse meghalni". A cím különös jelzője kényszerűséget jelez. Nemcsak a herkulesi nagyság és a hígfejű kicsinység, a költői én és a „sok senki" között feszül ironikusra hangolt ellentét, hanem magán az
énen belül is - kötelesség küzd hajlammal:

„Szeretném már magam utálni.
De istenem, ők is utálnak:
Nem szabad, nem lehet megállni. "
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A muszáj
Herkules
a küldetéses
ember gőgje

A harc tehát kényszerű, s hiába van terhére, része a szuverén
személyiségnek. A „muszáj" Ady szövegeiben többnyire roszszalló értelemben szerepel. Petőfi nem alkuszik (Í910) című
írásában éppen abban látja a nagy előd egyik legvonzóbb tulajdonságát, hogy „mértéktelen volt az utálata a muszáj-szelidekhez".
Milyen nyelvi eszközök teszik állapotszerűvé A magyar Messiások, és mozgalmassá A muszáj Herkules című verset?
Felfogható-e helyzetdalnak az

első,

ars poeticának a második?

Bizonyítsuk más Ady-versekkel, hogy a lírai hős a kilátástalan
küzdelem ellenére sem szenved teljes kudarcot! Akad-e ellenpélda?

Hunn, új legenda

új és ősi
képviselete

egyéni és
közösségi
egyszerre

"életes" esztétika

A költőnek némelykor a baráti kör értetlenségével is meg
kellett küzdenie. Legjelentősebb költői számvetését, a Hunn, új
legenda című verset válaszképpen írta Hatvany Lajosnak, aki
1913 áprilisában - Ady márciusban megjelent új kötete, A magunk szerelme elolvasása után - azt vetette (nem egészen alaptalanul) a költő szemére, hogy „hiányzik" beló1e „a concentratio
[=a figyelem összpontosítása], a nagyszerű tehetség megmunkálása", s Arany János és Flaubert művészi gondját ajánlotta követendő példának.
Kérdéssel indul s vitázó-perlekedő beszédhelyzetre utal a
Hunn, új legenda. A Góg és Magóg fia vagyok én ... kezdetű versre emlékeztet a jelképes értelmű tulajdonnevek szerepeltetése,
s még inkább az érvelő álláspontja: itt is egyszerre lép fel az ősi
és a legújabb képviseletében (mint azt a cím is jelzi). De most jóval konkrétabb és szélesebb körre hivatkozik: a magyar történelem tiltakozó és lázadó erői ebben a versben szinte folyamatos hagyományként kerülnek össze. Nemcsak az egyéni mítosz,
a hatalmasra növesztett én-tudat kap reprezentatív kifejezést,
hanem a költészet klasszikus hivatása, a közösségteremtés is. Az
alkotó egyéniség belső megvilágosodásának története egyszersmind külső - az egyénen túli - eró'k, az élet és halál titokzatos
játékának s az emberi sors remélt nemzeti és forradalmi megváltásának története is.
A Hunn, új legenda mintegy foglalata Ady esztétikájának.
Elutasítja a „beszédes költő-példákat" és a „tolakodó Gráciát":
nemcsak a költői minták követését, hanem az önállónak képzelt
irodalom hagyományát és szépség-eszményét is elveti. Korábban, egy bírálatában, melyet Kosztolányi Dezső Négy fal között
(1907) című verseskönyvéró1 írt, Ady olyannak látja magát - az
„irodalmi író"-ként jellemzett Kosztolányival szemben -, mint
aki elsősorban „emberi dokumentumokat" kínál, „csak szükségből verses" módon.
Különös ars poetica ez. Ady „életes" esztétikája magától ér-
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tetődően rendel egymáshoz igen különböző, egymást sokszor ki·
záró gondolati-szemléleti elemeket. Már a kiinduló fogalom, az
„élet" is egyszerre jelentette számára a külső és belső történés
világát, a pozitivista módon felfogott esemény-valóságot és az
életfilozófiák által leírt élmény-valóságot. Ady küldetéstudata
éppúgy táplálkozott Nietzsche felsóbbrendű ember mítoszából,
mint a magyar társadalom átalakítását sürgető polgári radikális és szocialista törekvésekbó1. Ady mélyen átélte a nagy kollektív mítoszok válságát, mégis vállalta a költő-váteszi szerepet
a megkésett magyar fejlődés miatt.

egymással
ellentétes
szemléletek
egyesítése

a költő-vátesz
szerep vállalása

Mi a cím jelentése? Hogyan függ össze az utolsó szakaszban megképpel? Hol hivatkozik még a költő ősi jogcímére?

jelenő

A vers szállóigéket is szimbólummá emel. Melyek ezek, és mi a
jelentésük a szöveg egészében?
A költő egy helyen nem magyar példára is utal - mi ennek a funkciója?
Hasonlítsuk össze Ady
ars poeticáival!

költői

számvetését a francia szimbolista

költők

Szecessziós-szimbolista látásmód
Ady költői forradalmát a szimbolizmus jegyében vitte
végbe, jóllehet - szigorúan véve - szimbolista verset viszonylag
keveset írt. A szimbólumalkotás önmagában ugyanis még nem
jelent szimbolizmust. Az Asszony és a Csók, a Pénz és az Átok
jelentése Ady verseiben aligha okoz gondot többértelműségével;
szimbólummá nyilvánításuk alapja kizárólag az, hogy a költői
én számára fontosak.
A disznófejű Nagyúr (Harc a Nagyúrral, 1905), az ős Kaján (Az ős Kaján, 1907), a fekete zongora (A fekete zongora, 1907)
vagy a fehér kendő (A fehér kendő, 1908) jelentése már jóval öszszetettebb. Értelmüket hiányosan adjuk vissza, ha a megszemélyesített aranybálvánnyal, az élet, a mámor és a költészet ősi istenével, a szeszélyes sorssal, illetve a poéták, álmodozók, értelmiségiek csábító és csalóka jutalmával azonosítjuk ó'k.et. A szimbolista jelkép akkor hiteles, hogyha többértelmű, mivel a lényeget ragadja meg, s csak a dolgok „felszíne" egyértelmű. A szimbolizmus elutasítja a pozitivizmus egysíkúnak, naivnak érzett
oksági magyarázatát, de magát a létezést éppúgy adottságként
fogja fel, s így olyan világot mutat fel, amely- okok, előzmények
híján - titokzatos és elrendelésszerű.
E felfogás nem áll távol Adytól- ennek köszönhetjük a kifejezetten szimbolista verseit -, de az ő művészi érzékenysége
és magatartása kezdetben inkább a szecesszióhoz kapcsolódik.
A szecessziós művészetet nemcsak különös, bizarr, egzotikus és
erotikus témái, virág-mintái, dekoratív vonalai jellemzik, ha-
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költői

forradalom
a szimbolizmus
jegyében

összetett jelentésű
szimbólumok

kapcsolata a
szecesszióval

a személyiség új
kultusza

szereplíra

romantika és
szecesszió,
párhuzam és
különbség

nem a személyiség új kultusza is, amely párhuzamosan jelentkezett és össze is függ a századvégen uralkodó pszichologizmussal - azzal a szemlélettel, amely minden emberi és társadalmi
probléma mögött lélektani okokat keresett. Az Új versek (1906)
és a Vér és arany (1907) kötetek vitális-organikus szimbólumkincse a romantikusan fölértékelt „én", yontosabban az én
hiábavaló küzdelme köré szerveződik. Az Elet a legfóbb vonatkozási pont (még akkor is, ha a vers az elmúlásról szól), és örökös létharc adja a szcenikus keretet, amelyben csak az ellenfél
változtatja arcát újra meg újra - egyszer Léda, másszor a disznófejű Nagyúr vagy az ős Kaján és így tovább.
Az én a végeérhetetlen oppozíció egyik - méghozzá
állandó - tagja, aki szívesen rejtőzik különféle maszkok mögé.
Olykor a nyomaték kedvéért egyes számról többes számra vált:
mögötte, mellette ott feszítenek a társak és elődök, a magyar
Messiások. De valamennyi maszk mögül ő kandikál ki, s minél
elszántabb a küzdelem, annál inkább ő. Ady költészetében az
„én": igazi lírai hős. S nemcsak az oppozíció állandó tagjaként
biztosítja kitüntetett szerepét, aki ha elbukik is az egyik versben, újrakezdi a harcot a másikban, s a szövegek egymásutánjában akár azt a benyomást is keltheti, hogy ő kerekedik felül,
hanem azáltal is, hogy ő a szimbólummá nyilvánítás letéteményese: csak az ő úri kénye-kedvén múlik, hogy mit avat szimbólummá. Mert bármit azzá tehet. Nemcsak az Élet és a Halál,
a Nyár és az Ősz, Párizs és Hortobágy, hanem bármelyik
névszó, ige vagy egyéb szófaj a jelkép szintjére emelkedhet
(mint Az ős Kaján című versben a „bizony" határozószó, főnévi
funkcióval).
Valamennyi szimbólum - közvetlenül vagy közvetve - a
középpontban álló személyiségre utal. A névszók és igék megkettőzése vagy éppen halmozása pedig azt érzékelteti, hogy ezek
külön-külön, sőt együtt sem képesek maradéktalanul kifejezni
az alanyt. Minél több a jelző, annál bizonytalanabbak a körvonalai, és minél beláthatatlanabb, annál inkább hatalmasnak
érezzük. Ady költészete örökös szereplíra. Egyik versében a barbár hortobágyi táj elvetélt bajnoka (A Hortobágy poétája, 1905),
másikban saját - elképzelt vagy valóban létezett - őse, a magyar nyelvű versírással küszködő diák (Mátyás bolond diákja,
1906), harmadikban az Úr kiválasztottja, Illés próféta, akit tüzes szekér röpít a mennybe (Az Úr Illésként elviszi mind .. „ 1908).
Igen sok a nyílt vagy burkolt helyzetdal.
A szecessziós szerepjátszás emlékeztet a romantikusra: a
költői én most is mintegy megsokszorozza önmagát a képzelet
segítségével, s a szegényes valóság fölé próbál kerekedni. Az átlagostól, banálistól a különöshöz, ismeretlenhez menekül - végső soron saját egyéni világát keresi-építi. De a romantika mű
vésze egységesnek és szilárdnak tudta azt, amit tagadott, s ez
kijelölte az alkotás lehetőségeit, a személyiség méreteit. A sze-
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cesszió művésze széthullónak és bizonytalannak érzi azt, amit
tagad, s így szinte megfoghatatlanná válik a különbözés - tehát
az eredetiség, az egyéniség - alapja.
Szükségképpen jut el ahhoz a gondolathoz, hogy az egyéniség velünk született, titokzatos adottság; ahogy Ady írta:

„ Vagyok, mint minden ember: fenség.
Észak-fok, titok, idegenség.
Lidérces messze fény"
(Sem utódja, sem boldog őse ... , 1909)
A műalkotás - mint a századvég egyik meghatározó tekintélye,
Dilthey mondja-: „írásban rögzített életmegnyilvánulás", melynek segítségével - sőt, egyedül a műalkotás segítségével - hozzáférhető az önmagából építkező és önmagába záruló személyiség. „De, jaj, nem tudok így maradni, /Szeretném magam megmutatni, /Hogy látva lássanak" - hogy ismét a költő szavaival
éljünk. Ady költészetének (egészen a tízes évek végéig) alapvető gesztusa a szecessziós önfeltárulkozás.
Különös egyéniségnek mutatja magát: őszintének és titokzatosnak, érzékinek és mindentudónak, állhatatos bajvívónak
és a halál rokonának. A Búgnak a tárnák (1905) című verse egyenesen a személyiség meghasonlását mutatja be: a léleknek gondolat-manókat táncoltató, tiszta és emelkedett tetője s az álmok,
kínok, bomlott ingerek vájta, rémekkel teli mély tárnái között
feszülő roppant ellentétet. Az értelmezők joggal vontak párhuzamot e vers és a kortárs lélektudós, Sigmund Freud (e. frajd)
akkoriban teljességgel új, a tudat és az ösztön világát állandó
harcban látó lélektana között.
Ady költészetét - a szecessziós vonásokat elismerve - szimbolistának kell tartanunk. Igaz, nem a Mallarméval reprezentált
francia szimbolizmus értelmében; Baudelaire-t is inkább
Verlaine szemével olvasta, mint Mallarmé-ével; a romantikus
érzelmességgel éppúgy nem szakított, ahogy Verlaine sem. Ady
költészete mindenekelőtt azért szimbolista, s azzal hoz újat a
magyar líra történetében, hogy a lírai hős köré épített szimbólumrendszer segítségével egyéni mítoszt teremt. A lírai történés
színhelyét a főszereplő én belső, hangsúlyozottan fiktív terébe helyezi:
,,A lelkem ódon, babonás vár,
Mohos, gőgös és elhagyott"

a személyiség
megnyilatkozása
a műalkotás

a személyiség
feszültsége

belső

egyéni mítoszt
teremt

(A vár fehér asszonya, 1905)
A héja-nász Lédával vagy a birkózás a disznófejű Nagyúrral
éppolyan látomásszerűen jelenik meg, mint a Gangesz- és a Tisza-parti táj. A vershelyzet eleve jelképes értékű. Így minden tárgyi elem ebbe a térbe kerülve kezdettó1 jelképes funkciót kap, s
a történés belső folyamatot jelöl. (A szimbolikus vers nem for-
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jelképes
vershelyzet

dítható le egyértelmű fogalmak nyelvére, mint az allegorikus,
amely vagy hagyományos jelentésű kép kibontásával,yagy teljes
metafora részletezésével építkezik.)
Temetés a
tengeren

Olvassuk el a Temetés a tengeren

című

verset!

Jellemezzük a vers kiinduló helyzetét! Milyen nyelvi eszközökkel
éri el, hogy a megjelenő táj valószerűtlennek hat?
Mi a szerepe a „majd" idóbatározószónak a látomás megteremtésében?
Kiket jelöl a többes szám első személy? Kik a további szerepl6k?
Milyen ellentét van közöttük?
Szimbolikus-e a vers? Válaszunkat indokoljuk!

élet-halál
összefüggése

végzetes szerelem

Kocsi-út az
éjszakában
benső táj

zaklatott
lelkiállapot

A Temetés a tengeren (1906) látomásában végső soron az
élet és halál kerül szembe egymással, s tűnik egymásba a költemény végére. Elsőként Horváth János figyelt fel arra, hogy
Ady költői világában mintha a halál is élet lenne, szendergés,
amelybó1 nem keltenek fel, csak titokzatos erők ragadnak magukkal, ahová kell. A lírai történés két szélső állapot G,S alszunk
fehéren és halottan", illetve „S futunk fehéren és halottan") között ível. A vers nyugvópontról indul, és mind mozgalmasabbá
válik: a méltóságteljes szertartásba bekapcsolódnak a zord természeti eró'k is. De nem jut el a vers újabb nyugvópontig, a titokzatos vörös bárka mozgása a végtelenbe fut. A Temetés a tengeren hangsúlyozottan stilizált színhelye, a „breton part" kísérteties és fenséges tája, valamint az ott élő legények és leányok
rituálékhoz szokott élete nemcsak baljós hátteret ad a sírba
hanyatló szerelemnek, hanem egyúttal éles kontrasztban áll
annak síron túl is érvényesülő vitalizmusával.
Akár a Léda-versek ciklusába is illeszthető, hiszen középpontjában a végzetes szerelem áll. Nem keveset köszönhet a századforduló Wagner-divatjának: itt is - mint a Trisztán és Izolda legendájában - a szerelem a halálban teljesedik ki. A végzet
nemcsak a szerelmesek egymásratalálását írja elő, hanem elválásukat is - s csak a pusztulásban hagyja jóvá frigyüket.
A Kocsi-út az éjszakában (1909) címében is jelölt vershelyzete kötöttebbnek, valószerűbbnek látszik. Valójában a szokatlanul csonka hold és a sivatag éj látványa is a költői én belső,
képzeletbeli táját jeleníti meg. A megnyilatkozás rendkívül feszült, zaklatott lélekállapotban történik, s ez rávetül a megjelenített helyzetre. A korábbi verssel szemben itt nincs történés,
kizárólag az én belső monológját halljuk. Minden jelképes értelmet kap: a hold töredékes fénye, a tájat beborító éj és a kocsiút
is - mintha az életbó1 vezetne kifelé.
Az első két szakaszt rövidebb, szentenciaszerűen ható
sorok vezetik be és zárják le. Ismétlésük révén a középső sorok
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értelmezhetó'k következményként is, okként is. A szentenciózus
állítások pedig fellebbezhetetlennek mutatják a látvány (,,Milyen csonka ma a Hold''), majd a látvánnyal metonimikusan társítható megállapítás (,,Minden Egész eltörött'') igazságát. Az első
versszak is reflektív, de a második már oly mértékben az, hogy
hiányzik az én grammatikai jelölése - csupán mint a reflexió (jelöletlen) alanya szerepel. A harmadik szakasz visszazökkent a
(föltételezhető) kiinduló helyzetbe, de az én auditív tapasztalatait annyira bizonytalanként írja le - éles kontrasztban a
korábbi állítások határozottságával -, hogy a „rossz szekér" jelentése is elveszíti konkrétságát, mélyebb értelemre tesz szert.
A Kocsi-út az éjszakában Ady egyik legtökéletesebb alkotása. A nagy, bölcseleti érvényű tudatversek közé tartozik. A töredékesség vigasztalan éjszakája alapvető élménye a túlvilági
és evilági értékek biztonságát nélkülöző XX. századnak. A személyiség csöndbe vesző jajkiáltása ez a vers; egyszerre mutatja
egyéni sorsnak és egyetemes törvénynek a beteljesülés lehetetlenségét. A lélekállapotot az általánosítás létállapottá emeli.
„Minden szerelem darabokban", „Minden Egész eltörött". Mire
való az élet, ha nincsen nagy és teljes szerelem, nagy és teljes
igazság?- ezzel a felismeréssel végződik a költemény. Ady magányosságélménye nemcsak az igazi társ hiányát jelenti, hanem
az emberhez méltó, tartalmas élet lehetelenségét is.

bölcseleti érvény

létállapot
a töredékesség,
a beteljesülés
lehetetlensége

A szakaszokat rövidebb, szentenciaszerűen ható sorok vezetik és
zárják le. Mi a szerepe ismétlésüknek?
A középső szakaszban nem jelenik meg a költői én. Miért nem?
Miben különbözik a középső szakasz a másik kettőtó1?

Milyen párhuzamot mutat az első és a második versszak első sorainakjelentése? Milyen hasonló párhuzamok vannak még a versben?

A versritmus megújítása
Vizsgáljuk meg a Góg és Magóg fia vagyok én kezdetű vers ritmusát! Kötött-e a sorok szótagszáma és ütembeosztása? Milyen a
verselése: hangsúlyos, időmértékes vagy mindkettó'? (Ha az utóbbi, hogyan nevezzük ezt, és hol találkoztunk vele korábban?) Ha
a vers időmértékes: jambikus vagy trochaikus a lejtése? Válaszunkat indokoljuk!

Ady nemcsak a magyar irodalomszemléletet újította meg,
hanem a verselést is. Ignotus már 1906-ban felfigyelt arra, hogy
Ady ,jambusait főképp a magyar ritmusra való ügyeléssel osztja
be; nyugati sorai egyben hangsúlyos sorok, melyeknek szakaszai
és hullámzásai egybeesnek a mondat tagozódásával, a szók hangsúlyának elhelyezkedésével, s ahol ezt nem engedi meg a jambus,
annál rosszabb ajambusra nézve". Sokan osztják ezt az álláspon-
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az egyik
álláspont:
szimultán ritmus

más felfogás
szerint:
tagoló vers

a Tisza-parton
ritmusának
magyarázata

tot, Ady verseinek túlnyomó részét szimultán ritmusúnak fogják
fel, melyben a hangsúlynak és az időmértékes lejtésne.k egyaránt
szerepe van: a versben kétféle ritmus érvényesül.
Ám lehetségesek másfajta magyarázatok is. Németh László
1939-ben új elméletet állított fel az ősi magyar tagoló versró1, s
úgy látta, hogy Ady költészete ezt a hangzásformát újítja meg. Az
elnevezés is jelzi, hogy a tagoló versben a ritmusnak a természetes szólam- és mondattagolás az alapja, és csak a metszetek helye
kötött, a szótagszám bizonyos mértékig változó lehet. (E felfogás
nem zárja ki az időmértékes lejtés egyidejű érvényesülését.)
1979-ben tudományos vitát rendeztek A Tisza-parton (1905) cívers ritmusáról. A résztvevők többsége szimultánnak fogta fel,
melynek hangsúlyos rétegét az 5+4 osztású kétütemű sorok képviselik:
mű

Jöttem a Gangesz / partjairól
Hol álmodoztam /déli verőn
Kivételt csak az első versszak utolsó sora és a második versszak
sora képez, melyek két-két metszete - egymáshoz képest szimmetrikusan - 2+4+3, illetve 3+4+2 szótagos egységekre osztja a sort:
első

S finom / remegések: / az erőm.
Gémes kút, / malom alja, / fokos
E két sor eltérésének nem nehéz jelentésbeli magyarázatot adni,
mivel itt van a vers fordulópontja.
Az időmértékes réteg megítélésében már megoszlottak a vélemények. Volt, aki a vers hangzását daktilikusnak, mások jambikusnak,
ismét mások kétfélének tartották. Példaképpen idézzük az első sor néhány értelmezését:

Jöttem a Gangesz / partjairól

-uul--11-uul-uu--l l-uu-u lu -1-11-luu-uu- J- l l- luu-

daktilus, spondeus
adóniszi kolón, csonka adóneus (choriambus)
jambusi sor hagyományos metszettel, az elején trocheus, a végén anapesztus
metszetes jambusi sor, az elején choriambussal,
a végén anapesztussal

Míg az egyik értelmezés a choriambusnak még a jelenlétét is tagadta, a másik egyenesen átvezető funkciót tulajdonított neki - a kétféle környezetben való előfordulása miatt - a daktilikus és jambikus metrumú
sorfaj között. Érdemes felfigyelni arra is, hogy a hangsúlyos és időmérté
kes verselés metszetei egybeesnek, s ez a kettő szoros összhangját, a szimultán ritmus új típusát eredményezi a magyar vers történetében. (Előz
ményként Arany János és Kiss József kísérleteit tartjuk számon.)
Talán e példa érzékelteti, hogy mennyi nehézséggel jár Ady metrikai újításainak pontos számbavétele. Az értelmezés bizonytalansága
csak részben magyarázható a ritmusérzék eltéréseivel (amit még tovább élezhet az egyes verstani elméletek iránti elfogultság). A fő ok magában a szövegben rejlik: túl sokat bíz az olvasóra (hallgatóra). Ady verseinek meghatározó építőeleme a hangulat, ami nem kevéssé függ a
vershangzástól: olykor a hangok és szinte mindig a sor- és mondatszerkezet s a ritmus játékától.
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Kötet- és cikluskompozíció
Az Új versektó1 (1906) a költő életében utolsóként megjelent
A halottak élén (1918) című kötetig Ady mindenkor nagy gondot
fordított arra, hogy ciklusokba rendezze verseit és megszerkessze
verseskönyveit. A példát föltehetően Baudelaire-tó1 kapta, a kötet
élén elhelyezett bemutatkozó vers ötletét is: A Romlás virágai
(1857) költője is az olvasóhoz fordult kötete bevezető versében. Az
Új verseket Ady Lédához írt ajánlással látta el, s a kötetnek külön nyitó- és záróverse van. Az egyes ciklusok- melyek tematikus
egységet alkotnak - itt még önálló címet kapnak: Léda asszony
zsoltárai, A daloló Páris, Szűz ormok vándora. (Valamennyi kötet
és ciklus címét megtaláljuk a 214. oldalon!)
A magyar Ugaron ciklus címadása válik késóbb általánossá: a kötet- és cikluscímek - két kivétellel - azonosak egy-egy
vers címével. Földessy Gyulától tudjuk, aki az 1912 és 1914
között megjelent kötetek összeállításában segédkezett, hogy a
költő nemcsak arra ügyelt: a ciklus (és a könyv) élére kerülő cím
- eszmei és hangulati szempontból - átfogó legyen, hanem arra
is, hogy a címadó vers a ciklus közepe táján kapjon helyet. Az
Új versektó1 kezdve minden verscím - a kereszténység (illetve
még korábbi mítoszok s a folklór) misztikus-szent számának
megfelelve - három szóból áll (a névelőt, névmásokat és kisebb
határozószavakat Ady nem mindig számítja külön szónak).
Ha szigorú értelemben nem is egységesek minden alkalommal a
ciklusok, csoportosításuk jól fölismerhető rendteremtő szándékot jelez.
Az egymással ellentétes életérzést, magatartást vagy akár csak vezérmotívumot előtérbe állító ciklusokat a költő lehetó1eg szimmetrikusan
helyezi el: A magyar Ugaron -A daloló Páris (Új versek), A halál rokona -A Holnap elébe (Vér és arany, 1907), A vén komornyik -Áldott, fa lusi köd (Szeretném, ha szeretnének, 1909), Az Isten Titkai-Az Élet-Halál Titkai, A Szomorúság Titkai -A Dicsőség Titkai (A Minden-Titkok
versei, 1910).
Az Illés szekerén (1908) című kötet kompozíciója a következő szigorúan szimmetrikus fölépítést valósítja meg (a középső, kiemelt helyzetű ciklus, Az utca éneke a forradalmi verseket tartalmazza):

1

2
1

1

3

4

5

6
1

ciklusokból épült
kötetek

tudatos
szerkesztés,
címadás

ellentétezés és
szimmetria

7

1

A ciklusok összeállításakor és elrendezésekor elsősorban teljességre törekedett Ady. (E szándékra közvetlenül utal A Minden-Titkok
versei kötetcím, de mindenütt kimutatható.) Az egymást követő verseskönyvek újabb és újabb tematikus rétegeket vontak be költői világába,
így jelent újdonságot a Vér és arany kötetben az élet-halál versek ciklusa (A Halál rokona), Az Illés szekerén kötetben az istenes (A Sion-hegy
alatt) és a forradalmi (Az utca éneke), a Szeretném, ha szeretnének kötetben a kuruc versek ciklusa (Esze Tamás komája).
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teljességigény,
tematikai
gazdagodás

a témák
összefüggése

Ugyanakkor a különféle tematikus rétegek oly mértékben összefüggnek egymással, hogy minden felosztás csak fölöttébb viszonylagos és önkényes lehet. A költőtó1 származó „Minden-Titkok" felosztása is, mivel a
„Szerelem Titkai" egyben a „Szomorúság Titkai" is, a „Dicsőség Titkai"
egyszersmind a„Magyarság Titkai"-nak is bizonyulnak.„Óh, örök titkoknak szomorú, / Borzasztó, egységes világa" - mondja maga a költő A csodák esztendeje (1910) című versében. Akárhonnan indulunk el, ugyanoda
érünk. A költői én elrendelésszerű és hiábavaló küzdelméhez - az Aszszonnyal, a fajtával, Istennel. És saját nem csillapuló szornjúságával:

„Óh, csodálatos Azur-ország
Óh, Élet, milyen nagy és szép
Minden tájad, melyet el nem érünk"
(Bolyongás Azur-országban, 1906)
ADY ENDRE VERSKÖTETE! ÉS VERSCIKLUSA!
(1906-1918)
Új versek
(1906. február)

Léda asszony zsoltárai
A magyar Ugaron
A daloló Páris
Szűz ormok vándora

Vér és arany
(1907. december)

A Halál rokona
A magyar Messiások
Azős Kaján
Mi urunk: a Pénz
A Léda arany-szobra
A Holnap elébe

Az Illés szekerén
(1908. december)

A Sion-hegy alatt
A téli Magyarország
Léda ajkai között
Az utca éneke
Halálvirág: a Csók
Hideg király országában
A muszáj Herkules

Szeretném,
ha szeretnének
(1909. december)

A Minden-Titkok
versei
(1910. december)

A Magyarság Titkai
A Dicsőség Titkai
Az Élet-Halál Titkai
A menekülő Élet
(1912. január)

A szűz Pilátus
Asszony és temető
Istenhez hanyatló árnyék
Harc és Halál
Szép, magyar Sors
Szomorú ódák valakihez

A magunk
szerelme
(1913. március)

A visszahozott zászló
Imádság, a csalásért
Hát, imígyen sírok
Ifjú karok kikötőjében
Szent Lélek karavánja

Ki látott engem?
(1914. február)

A kényszerűség fája
Sípja régi babonának
Az elveszett családok
Véres panorámák tavaszán
Őszi, piros virágok

Esze Tamás komája
Két szent vitorlás
A vén komornyik
A harcunkat megharcoltuk A halottak élén
A Hágár oltára
(1918. augusztus)
A Jövendő fehérei
Áldott, falusi köd
Rendben van, Úristen
Egyre hosszabb napok
Az Isten Titkai
A Szerelem Titkai
A Szomorúság Titkai
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Ember az embertelenségben
Mag hó alatt
Az eltévedt lovas
A halottak élén
A megnőtt élet
Ésaiás könyvének margójára
Ceruza-sorok Petrarca könyvén
Tovább a hajóval
Vallomás a szerelemró1

Verstípusok
Ady verseinek egyik jellegzetes csoportjáról már esett szó:
a költői én szerepét, művészi hitvallását kinyilatkoztató verstípusról. A továbbiakban sorra vesszük fontosabb verstípusait.
Ady ciklusainak rendjét követve most a verstípusok elkülönítését - korábbi gyakorlatunktól eltérően - nem a szerkezeti,
hanem a tematikus sajátosságok alapján végezzük el. (Más kérdés, hogy a tematikus különbségek a legtöbb esetben eltérő szerkezeti megoldásokkal járnak együtt.)
Látomásszerű

verstípusok tematikai alapon

tájversek

Az Új versek legnagyobb visszhangot kiváltó ciklusa A magyar Ugaron volt. Nemcsak a konzervatív eró'k elképedését és
dühét váltotta ki, hanem a progresszív irodalom olyan, rövidesen pályájukra lépő tehetségeinek fölháborodását is, mint a fiatal Babits és a fiatal Kosztolányi. Érthetően. Ady nemzetet ostorozó indulata Széchenyiét idézte, a műveletlen magyar Ugar
képe a nagy Parlagét - de mintha közben megállt volna az idő!
Verseiben a táj, az ország: elátkozott föld, amelyben minden és
mindenki pusztulni kárhoztatott (A Hortobágy poétája, Ének a
porban, A Tisza-parton, A lelkek temetője - valamennyi vers
1905-bó1 való). Petőfi„arany kalásszal ékes rónaság"-ából- amit
a népies-nemzeti ízlés normává emelt és banalitássá koptatott
- Ady lírájában „halálszagú, bús magyar róna" lett (A lelkek temetője), az otthon és a szabadság jelképébó1 az otthontalanság
és a lehúzó kötöttség jelképe (A magyar Ugaron, 1905).
Ady versei nem leírják, hanem látomásszerűen megidézik
a tájat: így pl. a magyar Ugar látványa néhány, erősen értéktelített, túlzásig ismételt-fokozott metaforára szorítkozik (elvadult táj, ős, buja fóld, dudva, muhar, égig-nyúló giz-gazok, vad
indák). A szöveg egyszerre képtelenségig túlzó (hiperbolikus) és
példázatos (parabolikus). A versbeli táj már csak ezért sem anynyira a természeti, mint inkább a kulturális környezetet jelöli.
A Tisza-parton terpeszkedő világot minősítő sorokjól érzékeltetik ezt:
„Gémes kút, malom alja, fokos,
Sivatag, lárma, durva kezek,
Vad csókok, bambák, álom-bakók."

A magyar Ugaron

túlzó, metaforikus
példázat

(A Tisza-parton)
Mintha leltár készült volna a magyar elmaradottság jellegzetes
kellékeiró1.
A gémeskút Petőfi leíró és Arany János elbeszélő költeményeiben a pusztai táj természetes tartozéka. Ady versében a ci-
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a képek jelentése

vilizálatlanság jelképe. A malomalja, ahol a legtekintélyesebb
gazdák vitatták meg a falu ügyes-bajos dolgait, itt a provinciális, felelőtlen politizálgatás szimbóluma lett. A fokos a betyárromantika kelléktárából került ide a nyers brutalitás kifejező
jeként. A Tisza-part, a magyar Ugar világa fantomszerű, mert
jóllehet képtelenül idejétmúlt, mégis - érthetetlen módon - életképes, sőt harsányan öntelt.
Rákosi Jenő
kritikája

Hogy mennyire öntelt volt ez a világ, azt valamelyest érzékelteti
következő részlet a nagy befolyással rendelkező Budapesti Hírlap fő
szerkesztőjének, Rákosi Jenőnek (1842-1929) hírhedt cikkébó1, melyben A Holnap költőit támadta meg. A Tisza-parton című Ady-verset
"elemző" soraiból idézünk:
„ Természetesnek kell vennem, hogy a költő ismeri a Tiszát. Hiszen

a

valahol a kanyargásai közt vagy közel oda született. Sok magyar vers
énekel erről a folyóról. Mind reszkető, ábrándos szeretettel. [ ..]Azért,
amit Ady Endre ott meglát, Ady Endrének nem érdemes odamenni, vagy
kínos ott lenni. Petőfinek testi-lelki gyönyör volt, amit a Tisza partján
látni tudott. [ .. ]
De volt-e valaha Ady Endre a Gangesz partján? Nem tudom, hogy
lett volna.[ ..) Mit gondol vajjon magában Ady Endre? Azt-e, hogy a Gangesz partján nincsen fokos, bamba, durva kéz és álombakó és a Tisza
partján nem lehet nagy harangvirágot látni? Nem tudja Ady Endre, hogy
a Gangesz partján néhány ezer angol ül zsarnokul sok millió bennszülöttön, kik közt a lepra és pestis és az éhhalál krónikusan pusztít és osztozik az angollal a zsarnokságban? Hej, micsoda úri nép, testben és lélekben a tiszamenti halász, csikós és földműves ez indus rabnéphez
képest!"
A cikk 1908 decemberében jelent meg, igen nagy hatása volt, sokan üdvözölték. Rákosi Jenő pedig egyik legelszántabb ellenfele maradt
Ady költészetének.
a költői én és a
külvilág sorsszerű
ellentéte

szembesítés
Párizzsal és a volt
őshazával

A Gare de l'Esten

Ady tájverseinek alaphelyzete a költői én és a külvilág feloldhatatlan ellentéte: a magyar Ugar vegetációjával, mozdulatlanságával szemben az én képviseli a változást, pontosabban a
változás vágyát. S a szembeállás kiélezettségét csak fokozza,
hogy a változásvágy, a küldetéstudat éppúgy sorsszerű adottságként jelenik meg az én számára, mint a magyar Ugar mozdulatlansága. Nem is tájversek ezek- a szó szoros értelmében-, hanem inkább térbe vetített, helyszínhez kötött értékleírások (értékek hiányáról vagy meglétéró1). A kulturálatlan magyar világot két másfajta világgal szembesítik. Egyfeló1 - a történeti térben - a művészet és a kultúra "fővárosával": Párizzsal (Egy párisi hajnalon, 1904; A Gare de l'Esten, 1905; Páris, az én Bakonyom, 1906). Másfeló1 - a mitikus idóben - a költészet és a magyarság föltételezett keleti őshazájával, a legendás Gangeszparti tájjal (A Tisza-parton).
Mi jellemzi A Gare de l'Esten című vers beszédhelyzetét? Melyik
szó szerepel (származékaival együtt) legtöbbször a szövegben?Miért? Mi a két helyszín szembeállításának alapja? Az ötödik szakasz megszorítással él Párizs dicsőítésében - mi ennek a jelentő-
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sége? A költői én végül melyik tájat választja? A zárlat halál-ábrázolásához hasonlóval már egy másik Ady-versben találkoztunk
-mi a címe?
A Páris, az én Bakonyom című vers - címében is jelzett - színhely-azonosításának mi a jelentése? Értelmezzük ezt a sort: „Hitszegő vagyok Álmos fajából"!

Páris, az én
Bakonyom

A Tisza-parton című vers mely soraiban szerepel a költői én, és
mely soraiban nem? Miért alakul ez a két szakaszban annyira eltérően? Az első versszakban megjelenő táj különösségét jelzik az
egzotikus név és a szokatlan szavak, a fölösleges többes szám és
a furcsa egyeztetési hiba - keressük meg ezeket! Mi a jelentése
az „álom-bakók" összetételnek, és mire utal vissza a vers szövegében?

A Tisza-parton

A Gangesz-parti őshaza már egy 1902-es Ady-versben is megjelenik:
„Én siratom a napkeletet,
Siratom a Gangesz partját,
Honnan romlásra elkerültünk."
(Lótusz)
Hasonló elképzeléssel (a romlatlan ősiró1) hol találkoztunk korábbi tanulmányainkban?
Olvassuk el újra a Rákosi Jenő bírálatából idézett részletet! Indokoljuk meg, miért nem lehet elfogadni szempontjait! Találkoztak-e már olvasmányaikban hasonló érveléssel?

Létharc-vers~k

A tájversek statikus - értékeset és értéktelent szembesítő
-helyzetével szemben nagyfokú dinamizmus jellemzi a létharcverseket, Ady egyik legjellegzetesebb verstípusát:

„Ezer este múlt ezer estre,
A vérem hull, hull, egyre hull,
Messziről hívnak, szólongatnak
És mi csak csatázunk vadul."
(Harc a Nagyúrral, 1905)
„Szent Kelet veszte.tt boldogsága,
Ez a gyalázatos jelen
És a kicifrált köd-jövendő
Táncol egy boros asztalon
S ős Kaján birkózik velem."
(Az ős Kaján, 1907)

„Meghaltunk, de fóltámadtunk érte,
Fojtjuk egymást, rongyolt a mezünk.
Lobog felénk az a fehér kendő
S evezünk, evezünk."
(A fehér kendő, 1908)
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dinamika

kozmikus méretű
küzdelem
balladaszerű

történés
tragikus
pátosz

Nietzsche és
Bergson hatása

Az idézett szövegrészekbó1 is jól kivehető, hogy e versekben a költői én (vagy a többes szám első személyű alany) kozmikus méretű küzdelem hőseként jelenik meg. Nem túlzás hősró1
beszélni: a rendszerint erősen dramatizált, sokszor balladaszerű verstörténés során az én szükségképpen kudarcot szenved s fölmagasztosul. Tragikus pátosz uralja e verseket; mintha a
művészettó1 elvárt, „felfokozott élet" nietzschei programját valósítanák meg. Elérhetetlenek a célok, rendkívüliek az akadályok.
Az ellenfelek a mítoszok világát idéző istenségek. A disznófejű
Nagyúr: a magyar Mammon (a pénz és a bőség istene). Az ős Kaján: a magyar Bakkhosz (a bor és a mámor istene), aki egyúttal
a költészetnek is pártfogója (,,korhely Apolló''). Mitikusak a küzdelem arányai: az idó'k kezdetétó1 tart a harc az idó'k végezetéig - még a halál sem akasztja meg az idő és a harc folytonosságát.
Szerb Antal hangsúlyozta elsó'ként, hogy Adyra Európa
gondolat-áramlatai erősebben hatottak, mint Európa költői:
Nietzsche és Bergson erősebben, mint Baudelaire és Mallarmé.
A német életfilozófia és a francia vitalizmus formálta leginkább
szemléletét: ,,Az értékek nagy átértékelésekor - írja Szerb Antal-, amikor évszázadok kételkedése kirágott mindent, ami a keresztény-európai kultúrában valaha örökérvényűnek látszott,
egyetlenegy metafizikai valóság maradt meg, amiben hinni lehetett: az élet, mely megszakítatlan kontinuitásban ömlik le az első egysejtűtől mihozzánk, és amelynek jegyében mégis-mégis halhatatlanok vagyunk, mert a bennünk lévő életlendület nem vész
el, hanem tovább él, mint minden energia."

Léda-versek
A Léda-versek szerelmük

megrendítő,

nagy érzelmi

zűrzavarát állítják elénk. Nem lehet pontosan tudni: az Asszony
teremtette-e meg őt, ő az Asszonyt, vagy mindkettőjüket az a
végzetszerű elrendelés, amit csak elfogadni lehet, felfogni sem-

ambivalencia

miképp sem. Csupa rejtély, csupa bizonytalanság ez a szerelem.
Elválások és egymásratalálások sorozata: menekülés Lédához,
menekülés Lédától. A távolság és közelség játékától nyeri érzelmi hőfokát és ambivalenciáját:
Őrjit ez a csókos valóság,
Ez a nagy beteljesülés,
Ez a megadás, ez a jóság.

Meg akarlak tartani téged,
Ezért választom őrödül
A megszépítő messzeséget.
(Meg akarlak tartani, 1904)
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A Léda-versek gyakori
gesztusa a hódolás, a könyörgés, a fenyegetés, az átkozódás
és a megbánás - de az együttlét
öröme hiányzik beló1ük. Az idill
vagy múltbeli emlékként jelenik meg (Egyedül a tengerrel,
1906), vagy jövóbeli lehetőség
ként (Így szaladsz karjaimba,
1909). A„megszépítő messzeség"
kell ahhoz, hogy Lédát a Szajna-part sejtelmes, finom fényei
közt idézze föl, önmaga jobbik
részének társaként (A Szajna
partján, 1906). Az együttlét
azonban - mint azt Ady egyik
versének (1906) címébe foglalta
- „örök harc és nász": két érzéLéda. Székely Aladár fényképe
keny, hiú, büszke ember megmegújuló küzdelme egymással.
A Héja-nász az avaron (1905) a létharc-versek dinamizmusával írja le szerelmi csatájukat. Csupa disszonancia ez a költemény. A szerelmesek jelképe: a ragadozó héja pár. Útjuk a Nyárból az Őszbe tart: az életbó1 a halálba. A mozgás egyre gyorsabb,
egyre féktelenebb tempójú (útra kelünk - megyünk - szállunk űzve szállunk), míg sor kerül az utolsó nászra: az egymás húsába
beletépő, halálos ölelésre. Sorsuk elrendelésszerű, a természet
rendjét követi. Kegyetlen törvény ez: már másoké a Nyár, „csattognak az új héjaszárnyak". A szerelem csak előzménye a halálnak.
A Lédával a bálban (1907) című vers vidám báli forgatagba helyezi, a szerelemnek még örülni tudó, boldog, gyanútlan mátkapárokkal szembesíti a különös, baljós hangulatú,
halál-arcú „fekete pár"-t. Nem lehet tudni: a másvilágról hazajáró lelkek-e, vagy még át sem költöztek a másik életbe, csak
azt élik már a jelenvalóban. A környezettel való ellentétnek
itt talán még nagyobb a szerepe, mint a Temetés a tengeren
vagy a Héja-nász az avaron című versekben. Akár a korábbi
költeményben, itt is a rendkívül mozgalmas, harsány igék dominálnak; nem túlzás, ha e stílust expresszíunek nevezzük.
A baljós, nyugtalanító hatás keltésének eszköze az enjambement-ok (az áthajlások) Ady más verseihez képest szokatlanul magas száma is.
A Léda-versek visszhangja alig volt kisebb, mint a magyar Ugart megjelenítő verseké. A közvélemény joggal látott
nemcsak botrányt, hanem lázadást is szerelmükben: hiszen
Léda zsidó volt, férjes asszony, s idősebb Adynál. Mégis - vagy
talán épp a botrány miatt - ezekkel a versekkel barátkozott
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Héja-nász az
avaron
szerelmi csata

Lédával a bálban

a baljós pár
és a környezet
ellentéte

expresszív
stílusjegyek

meg az olvasóközönség a leghamarabb. Reinitz Béla (18781943) és mások kifejező, érzelmes zenéjével népszerű, sanzonok
lettek a szecesszió divatjára fogékony, kabaréműsorokat látogató pesti polgárság körében. Nemcsak az elégikus, diszkrét
Egyedül a tengerrel vagy a megvesztegetően érzelgős Egy ócska konfiisban (1904) vált slágerré, hanem az ambivalens érzelmek nagy verse, a Meg akarlak tartani és a kegyetlen Hiába
kísértsz hófehéren (1905) is.
Milyen ellentét(ek) képezi(k) alapját a Héja-nász az avaron és a
Lédával a bálban című verseknek? Egységes-e a hangnemük? Melyik a leggyakoribb szófajuk, és mi ennek a szerepe?
Ady szerelem-élményének mintegy összegezése A Szerelem eposzából (1910) című költemény. A vers egyik szakaszát idézzük:
Nekem a szerelem nem volt víg ajándék,
Lovagi birkózás, tréfás kopja-játék,
De volt ravatalos, halálos-víg torna,
Játék a halállal, titkos élet-forma.
Értelmezzük e sorokat! Ady költői vallomását alátámasztja-e az
olvasott Léda-vers? Válaszunkat indokoljuk!

Élet-halál versek

haláltudat

a halál
megszépítése

a létharcversek
ellentéte

Párisban járt
az Ősz

Az eddig tárgyalt versekben is fel-feltűnt a halálvágy motívuma (A Gare de l'Esten, Páris, az én Bakonyom), a Léda-versek állandó témája a halál. Az ismételten kiújuló betegséggel, a gyakori egzisztenciális bizonytalansággal és a megsokasodó politikai támadásokkal
küszködő költőnek alapélménye az elmúlás közeli lehetősége. Talán
helyesebb, ha úgy fogalmazunk: költészetének java része a halál közelségének tudatában született (ezzel függ össze -vagy legalább ezzel
is magyarázható - állandó magas fokú pátosza, emelkedett hangneme). Nem egy verseskönyvét állította össze abban a hitben, hogy ez
lesz életében az utolsó. Földessy Gyula, aki számba vette Ady költészetének valamennyi motívumát, kimutatta, hogy az Élet-Halál
kettőse, illetve szembesítése a leggyakoribb és a legváltozatosabb
egész életművében.
A halál "megszelídítésének" költői módja az is, hogy az élet folytatásának látja (Temetés a tengeren). Másik lehetőség, hogy megszépíti, vonzónak érzi: a fáradt, beteg, menekülni vágyó lélek menedékének,
otthonának. „Én a Halál rokona vagyok, / Szeretem a tűnő szerelmet, /
Szeretem megcsókolni azt, /Aki elmegy. [ .. ]Szeretem a fáradt lemondást, / könnyetlen sírást és a békét, / Bölcsek, poéták, betegek / Menedékét" - mondja A Halál rokona (1907) című versben. Az elmúlás iránti vágyakozás versei először a Vér és arany (1908) kötetben kapnak önálló ciklust, s végigkísérik Ady egész pályáját. Mintegy a létharc-versek
alaphelyzetét fordítják visszájára: a megnyugvást hirdetik, a küzdelem
teljes hiányát.
Néhány különösen sikerült verset találunk ezek között. A Párisban járt az Ősz (1906) rendkívül finom eszközökkel teremti meg a
közelgő halál elégikus - egyszerre tragikus és idillikus - hangulatát.
Már az alaphelyzet is ellentétre épül: a jövő jelenik meg a múltban, az
ősz a nyárban. Az első szakasz lassító hangzása mintegy előkészít a ta-
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lálkozásra, amely egyfeló1 lokalizált térben történik (Párizs olyan nevezetes pontjai szerepelnek név szerint, mint a Szajna és Szent Mihály
útja), másfeló1 a lélekben (sőt annyira ott, hogy az Ősz kizárólag neki
mutatkozik meg). A második szakasz szinesztéziája is jelzi, hogy a lélek
színpadán egységbe olvad minden, s az emlékezet egyszerre nyi1ik meg
múltra és jövőre. A halál tudata olyan mértékben fokozza föl az érzékenységet, hogy a különben észrevehetetlen tapinthatóvá, illetve
hallhatóvá válik: Szent Mihály útja„beleremeg", a falevelek hullása hangot ad. A két középső szakasz viszonylagos mozgalmassága után a negyedik versszakban ismét lelassul a tempó, a nyitó ellentét is visszatér,
visszazökkentve az indító helyzetbe.
A Három őszi könnycsepp (1906) a népdalokra emlékeztető módon, a kapcsolatok és ellentétek finom fokozásával s egyúttal a népdalok egyszerűségével fejezi ki a tehetetlen vágyakozást. A Sírni, sírni,
sírni (1906) monoton főnévi igenév-halmozása - melynek fontos előz
ménye Kölcsey Ferenc Elfojtódás és Vajda János A vaáli erdőben című
verse - és nem kevésbé monoton tiszta rímelése egy ősi siratóének fájdalmával képes érzékeltetni a halál okozta megrendülést: másokat temetve magunkat temetjük.
Élmény- (vagy ha tetszik: "alkalmi") líra ez, még ha voltak is mintái. Az elmúlás (és a betegség) iránti érzékenység és nosztalgia alapvető
témája a századvég irodalmának. Hozzátartozott a közönséges,
gyakorlatias, egészséges, gyanútlan, öntelt és korlátolt nyárspolgári
élettel szembeállított eló1rnlő, kifinomult, beteges, érzékeny, önmarcangoló és megvilágosodott Művész eszményképéhez.

a századvég
életérzésével
rokon

Istenes versek
Értelmetlen, kilátástalan életével számot vető, fásult, rezignált lélekállapotot rögzítő versében, a Sötét vizek partján címűben (1907) merül fel először az Isten-hit motívuma:

„Néhányszor, már-már, szinte hittem,
Néhányszor megjelent az Isten."
1908-tól megszaporodnak az istenes versek, elsőkéntAz Illés szekerén (1908) című kötetben alkotnak önálló ciklust, s 1912-ig
minden verseskönyvében helyet kapnak.
Ady nem hitt a tételes vallásban, de a dogmatikus álláspontot az ellenkező oldalon sem fogadta el. „Szabadgondolkozó vagyok - nyilatkoztaAz Isten az irodalomban (1910) című írásában.
- „.De nem ismerek szebb szabadgondolkozást, mint az Istennel
való nyugtalan és kritikus foglalkozást. Vagy-vagy: végre valaki
vagy megtalálja, vagy véglegesen leszámol vele az emberi élet gyönyörű, elképzelhetetlenül nagy megkönnyebbülésére." Ő maga habozott eldönteni, mert azt is érezte, hogy „„.szörnyűséges, lehetetlen, / Hogy senkié vagy emberé / Az Élet„." (Menekülés az Úrhoz,
1917). Mégsem Isten léte az igazán fontos számára, hanem saját
támaszkereső lelki szükséglete:
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az istenes versek
megjelenése

„Nem bírom már harcom vitézül,
Megtelek Isten-szerelemmel:
Szeret kibékülni az ember,
Mikor halni készül"

támaszkeresés

(Álmom az Isten, 1907)
„Hiszek hitetlenül Istenben,
Mert hinni akarok,
Mert sohse volt úgy rászorulva
Sem élő, sem halott"
(Hiszek hitetlenül Istenben, 1910)
ambivalens
viszony

ellentmondásos
Isten-kép

A Sion-hegy alatt

a kapcsolat
lehetetlensége

Ezek a versek épp olyan személyes kapcsolatként mutatják
Isten és az ember összetartozását, mint a nagy előd, Balassi Bálint vallásos lírája. De a modern ember racionalista kételkedése és egyéniség-központúsága is szerepet kap benne, s még bonyolultabbá teszi e kapcsolatot. Hívő és hitetlen, keresztény és
panteista, misztikus és ateista beállítottságok metszéspontján
emelkedik Ady Isten-mítosza. Menekülne hozzá, áhítozik szeretetére, magasztalja hatalmát - s ugyanakkor félti is tó1e személyiségét, olykor pedig idegenül, ridegen áll vele szemben. S az
Uris mindig más arcát mutatja: egyszer borzasztó Cethal, másszor bús és kopott, harangkabátos öreg Úr; hol nagy, fehér fényű, Nap-szemű Isten, hol pedig„egy fagyott Nap az ábrázatja".
Érkezés és távozás, megtérés és eltávolodás kettőssége jellemzi
az istenes versek legjavát.

A Sion-hegy alatt (1908) az első istenes versciklus címét
adó költemény.
Amikor először megjelent a vers, nem kis megbotránkozást keltett az öreg Úr profánnak tetsző leírásával és az Istenszag emlegetésével. Hatvany Lajos méltán nevezte Ady egyik
legszebb költeményének, hiszen különösen feszült és összetett
lélekállapotot jelenít meg.
A költői én bizonytalannak és tétovának mutatkozik a vers
elején: a gyermekkori emlékek nyomán tapogatózva keres valakit, akiben bizonyos lehet, aki őt eligazítja, akibó1 reményt meríthet. Tékozló fiúként térne meg Urához a„rongyolt lelkű", „életben kárhozott" férfi, akinek képtelenül távolról, a halálból kell
visszatalálnia elfeledett hitéhez, elveszített nyugalmához. De
míg a halálból is vezet út Istenhez, a felejtésbó1 nem. Hiába találkoznak „valahol" a Sion-hegy alatt, hiába ,jó" és „kegyes" az
öreg Úr - készen arra, hogy a bűnöket megbocsássa -, ha nem
létesülhet közöttük kapcsolat. A megtérni vágyó hős elfeledte a
régi gyermeki imát - és vele együtt a naiv gyermeki hitet-bizalmat -, nem tudja a „szép, öreg Úr" nevét, s így az a néma kérdezőnek nem válaszolhat.
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Újszerű, modern Isten-élményt sugall a vers: a XX. század
embere sem mondhat le arról, hogy választ keressen az élet végső értelmére, de a vallásos-metafizikus világmagyarázatokból kiábrándulva ez megoldhatatlan feladatnak bizonyul. Elfogadni a
célt és elutasítani az eszközt - talán így lehetne összefoglalni e
beállítottság alapvető ellentmondását. A Sion-hegy alatt című
vers hősét nem bűnei, hanem hitetlensége kárhoztatja kudarcra,
a bizonyosság kereséséró1 pedig nem képes - és nem is akar - lemondani. Tragikus vallásosság ez, mivel a személyiség magára
marad kétségeivel, s mégsem vigasz nélküli, mert kétségein keresztül legalább tudatossá teszi önmaga kétértelmű léthelyzetét.
A Sion-hegy alatt balladaszerű történésének középpontjában a sikertelen találkozás áll. A költői én nézőpontja külön
hangsúlyt kap: őszinte azonosulásvágyát és leküzdhetetlen idegenségét a patetikus és ironikus hangnem ismételt váltakozása
érzékelteti, sorsának összetettségét pedig a különböző idősíkok
hoz (a gyermekkori, a felnőtt és a mitikus, halál utáni élethez)
fűződő élmények elegyítése. Ebbó1 következik az Úr holjátékosgroteszk, hol pedig elégikus láttatása is. A vers értelmezői közül Vezér Erzsébet csaknem mulatságos játékfigurának látja az
öreg Úr alakját, míg Király István - modern festményeken látható - groteszk, fantasztikus látomásnak.

A menekülő Élet című kötet istenes versciklusának címadó költeménye az Istenhez hanyatló árnyék (1911).
A két vers jól példázza, hogy mennyire változatos Ady istenes költészete akár a gesztuskészlet, akár a nyelvi megformáltság tekintetében. Az Istenhez hanyatló árnyék szándékosan
dísztelen, archaizáló szövege (melybe Ady a 109. zsoltár két sorát is beleszőtte Károlyi Gáspár fordítása alapján) a költői én vívódását azonosítja az Úrral szövetséget kötő próféták helyzetével.
Hívőnek

vagy hitetlennek mutatkozik a

költői

modern
Isten-élmény

pátosz és irónia

Istenhez hanyatló
árnyék

én?

Minek nevezi Istent? Mit jelent ez a sor: „Ki létlenül is leglevőbb"?

Forradalmi versek
Az Illés szekerén (1908) kötet másik újdonsága- az istenes
költészet mellett - a forradalmi versek ciklusa (Az utca éneke).
Lukács György nem alaptalanul látott párhuzamot ekkor írt cikkében Ady misztikus-vallásos és forradalmi útkeresése között:
,,Ady Endre szocializmusa: vallás ... kiáltó szó a pusztában, segélyért ordítása egy megfulladónak, görcsös belekapaszkodás az
egyetlen lehetőségbe, ami még van, csak imádva (vagy néha káromolva) azt; ismeretlennek, titokzatosnak és mégis közelinek,
mégis az egyetlen igazán reálisnak érezvén." Nem a költőn múlott, hogy a forradalom - melynek eljövetelét meg-megújuló bi-
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forradalmi hit

viszonya a polgári
forradalomhoz,
a parasztsághoz
és a munkássághoz

tanító célzat

gazdag jelképvilág

zakodással hirdette -, késett, egyre késett, s végül egy évtizedet váratott magára.
Ady már Nagyváradon a polgári forradalom elmaradásában jelölte meg a magyar nyomorúság legfóbb okát, s úgy
látta, hogy „nálunk a harmadik rend győzelmet sem aratott, s
máris lejárta magát" (Nostra res agitur, 1903). Párizsi tapasztalatai megerősítették abban, hogy csak a parasztság és a munkásság válhat forradalmat megvívó erővé. Jóllehet Ady politikai felfogása (az évtized közepétó1) polgári radikális, mégis vagy éppen ezért - szövetségesének tekintette az Áchim András vezette parasztmozgalmat és a Szociáldemokrata Pártot
is. Első forradalmi versei egyikében Dózsa György unokájának,„népért síró, bús, bocskoros nemes"-nek vallja magát (Dózsa György unokája, 1907), a másikban pedig a magyar proletárok lélekben együtt harcoló társának, testvérének (Csák
Máté foldjén, 1907).
Ady forradalmi, illetve - az ő szóhasználatára inkább jellemző alakban - „forradalmas" költészete mintegy folytatása és
kiteljesítése politikai publicisztikájának. E költészetnek természetes tehertétele a tanító célzat, amely még az életképekben és
a helyzetdalokban is jól érzékelhető (A grófi szérűn, 1907; Proletár fiú verse, l908;Almodik a Nyomor, 1909). A didaktikus hatást ellensúlyozza a jelképek változatossága; forrásvidékük a
hun-magyar mondakörtó1 (A Hadak Útja, 1908) a görög-római
mitológiáig terjed (A Tűz csiholója, 1912). Egyik-másik versben
sikerült megteremtenie a tájversek kísérteties látomását:

„Nyáréjszakán a grófi szérűn
Reccsen a deszka-palánk
S asztag-városban pirosan
Mordul az égre a láng.
Éjféli-hajnal, szörnyű fény ez,
[ .. .]

Az egész táj vad fájdalom."
(A grófi

szérűn)

1911-1912 a politikai ellentétek kiéleződésének évei.
A kormányon lévő Nemzeti Munkapárt - Tisza István vezetésével - diktatórikus rendszabályok bevezetését szorgalmazza, ez
a parlamenti ellenzék tiltakozását és a pesti munkásság tüntetését váltja ki. Ekkor írja Ady a harc vállalására biztató A Tűz
csiholója című versét, amely a Népszava 1912. május l-jei számában jelenik meg.
Május 22-én Tisza Istvánt megválasztják a képviselóbáz
elnökének, hogy letörje az ellenállást. Másnap százezres tömeg tüntet a Parlament előtti téren, barikádokat emelnek, s
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összetűzésekre kerül sor. Sokan várják ekkor a forradalom közeli kirobbanását, Ady is. Rohanunk a forradalomba - hirdeti egyik versének már a címe is. Tisza erőszakos intézkedései
ellenére bizakodó, sőt ettó1 épp a politikai helyzet továbbéleződését reméli. Június 9-énjelenik meg a vers, két nappal azután, hogy Tisza István ellen sikertelen merényletet követtek el.
Mindkét vers A magunk szerelme (1913) kötet legjelentő
sebb, a forradalmi verseket tartalmazó Szent Lélek karavánja
című ciklusában kapott helyet.
A Tűz csiholója voltaképpen harci dal: bátor helytállásra,
„merés"-re buzdít mindenkit, „aki mást akar, mint mi most van".
A célt - a Tegnap világának forradalmi megváltoztatását - immár halaszthatatlan feladatnak tekinti, ezért a műfajra jellemző érvelést mellőzi. Egyetlen erény, a bátorság kap kiemelt méltatást.
A vers címe, majd a második és harmadik versszak Prométheusz példáját idézi. A görög mitológiában e titán az emberek pártját fogta Zeusszal szemben: ellopta a tüzet az égbó1
és az embereknek adta, megtanítva ó1rnt a tűz felhasználására. A tűz birtoklása a szent titok tudásának és az emberiség
önállósulásának jelképe lett. Prométheusz rettenetes módon
bűnhődött tettéért: Zeusz a Kaukázus szikláihoz láncoltatta,
ahol egy saskeselyű marcangolja máját. A vers csak utal a mítoszra - ,jogos adó"-nak tekintve az „ismeretlen láng"-ot és isteni tettként ünnepelve a szörnyű büntetést is vállaló „szent
munká"-t.
Prométheusz örökébe kell lépni, az övéhez hasonló bátorságot kell tanúsítani ahhoz - sugallja a vers -, hogy végre „nagy
dolgok" szülessenek. A Tűz csiholója nem költői kiáltvány, nem
fordul közvetlenül feltételezett közönségéhez, hanem közvetve,
a magasztos példa erejével próbál mozgósítani.
Annál közvetlenebbül szól közönségéhez, az elnyomott városi és falusi proletariátushoz a Rohanunk a forradalomba című
vers, melynek költője (mint azt a gyakori többes szám első és
második személyű igealak is mutatja) teljesen azonosul a jövőt
formáló, forradalmas tömegekkel.
A Rohanunk a forradalomba vihar előtti helyzetképet ad,
de a forradalmi induló hangjai is fölcsendülnek benne. A rendkívüli mozgalmasságot a sok ige és igenév mellett a fokozás és
a hangutánzó szavak használata is elősegíti, a vers egyik legemlékezetesebb, expresszív hatású részlete az utolsó előtti versszak:
„Hallgassátok az esték zümjét
S friss sóhaját a reggeleknek:
Budapestnek futós uccáin
S falvak csöndjén dühök remegnek."
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az 1912-es
forradalmi hullám

A

Tűz

csiholója

Prométheusz
példája

Rohanunk
a forradalomba

mozgalmasság,
expresszív hatás

„Isten szent
küldöttje:
a Sátán"

Jászi méltatása

politikai érzék

A vers meghatározó gesztusa a hit az új, győztes forradalom bekövetkezésében. A bizonyosság mondatja a költővel természeti jelenségnek - tisztító viharnak vagy földrengésnek - a
forradalmat, tehát olyan eseménynek, mely emberi erővel feltartóztathatatlan. A „vad, geszti bolond", Tisza István megtorló intézkedései is csak erősítik a forradalmi elszántságot és siettetik az Idő eljövetelét. Ezért nyilvánítja őt, a Sátánt a vers
„Isten szent küldöttjé"-nek: tetteivel éppen az ellenkezőjét éri el
annak, amit akar - a kibontakozó történelmi drámában a Rossz
is csupán a Jó eszköze.
A bibliai utalások egyáltalán nem meglepőek, Ady igen
gazdag hagyomány folytatója, hiszen a XIX. század (nálunk elsősorban Petőfi) forradalmi látomásköltészetében a forradalom
gyakran jelenik meg úgy, mint az Írás beteljesedése, az emberiséget megváltó apokaliptikus küzdelem, amely a felszabadulás
hajnalát, a népek ébredését ígéri. A Rohanunk a forradalomba
is hasonlóképpen láttatja a megváltó forradalmat, a nép „ó selejtes bűn"-ét, amely megtisztítja a világot a szennytó1. (Az idézett szavak jelentése éppen az, hogy vállalni kell az erőszakot,
a„bűnt", mert ez a feltétele az anakronisztikussá vált régi elvetésének.)
Ady forradalmi verseinek (s általában politikai költészetének) jelentőségét elsőként - és máig tartó érvénnyel - a nagyszerű barát és harcostárs, a Huszadik Század és a magyar polgári radikális mozgalom vezéregyénisége, Jászi Oszkár
( 187 5-195 7) határozta meg. „ Valódi paraszti és valódi proletárérzelmek viharzottak itt fel a grófok, uzsorások és kitartottjaik
ellen -írta Jászi 1914-ben. -Az igazi forradalom szele süvöltött
itt, nagy, szent, zsoltáros komolysággal ... De Petőfin is túlmegy ...
amikor fólfedezi »nemzetiségi« mostohatestvéreinket." Az utolsó
mondat a hivatalos magyar politika neuralgikus pontjára mutatott rá: a nemzetiségeket az államalkotó, „uralkodó" nemzet
fölényével, sőt birodalmi öntudattal kezelte, pontosabban kezelte le. Ady kivételes politikai érzékét bizonyítja, hogy a nemzeti vakság, a birodalmi szédelgés korában összefogást hirdetett
az elnyomott nemzetiségekkel:

„Mikor fogunk már összefogni?
Mikor mondunk már egy nagyot,
Mi, elnyomottak, összetörtek,
Magyarok és nem-magyarok?"

a nemzetiségek
összefogásának
óhaja

(Magyar jakobinus dala, 1908)
a magyarság
megújulásának
forradalmi útja

De a cél éppen a magyarság nemzeti megújulása, társadalmi-kulturális fólemelkedése volt. Ezt remélte Ady elérni a forradalommal; mint Az új Kisértet (1910) című versében írta (a cím
a Kommunista kiáltvány híressé vált első mondatát idézi):
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„Ezt az egyetlen Kisértetet
Nem tudom könnyen elhessentni:
Magyar vagyok s keserű sorssal,
De édes daccal harsogom, hogy
Ez: van s nincs itt más semmi.,,
Adynak nemcsak az országot vezető rétegektó1 kellett elvitatnia a nemzeti ügy képviseletét, hanem meg kellett küzdenie azzal a munkásmozgalomban széles körben elterjedt szemlélettel is, amely a nemzet érdekeit lebecsülte: „Miközben lerombolta a kiskirályok, a szolgabírák és az uzsorások hazának csúfolt érdekszövetkezetét - írta róla Jászi-, nagyszerűen káprázatos látomásokkal újraalkotta a munkások, a parasztok, a dolgos
emberek hazáját. Ha a magyar forradalom ma nem toporzékol
tehetetlen dühvel a kizsákmányoló haza ellen, ha kezdjük érezni
e földnek melegét és a benne szunnyadó csírák uigasztalásos fakadását, ha nem a haza ellen, hanem a haza megváltásáért küzd
a kitagadottak serege: azt elsősorban ennek a kevély magyar nemzetrombolónak köszönjük.,,

a nemzeti ügy
képviselete - harc
két irányban

Magyarság-versek
Déry Tibor 1919-ben, Babits Mihály pedig 1920-ban -Ady
emlékének adózva-joggal nevezte őt az utolsó nemzeti költőnk
nek. Egész pályájának, állandó válaszkeresésének középpontjában az a kérdés állt, hogy ,,Mit ér az ember, ha magyar?" (Az
ős Kaján, 1907). Védekező szándék formálta e kérdést: a nemzetek közötti létharcban fönn tudja-e tartani magát a magyarság, nyelvi és kulturális elszigeteltsége ellenére?
A darwini elméletbó1 származó s az emberi világra analógiásan alkalmazott létharc és kiválasztódás tétele fontos szerepet játszott már a kiegyezés kori nemzedékek gondolkodásában
is. Az evolucionista természettudomány és szociológia ésszerű
érveivel alátámasztani látszott a nemzethalál lehetőségét fc>lvető reformkori aggodalmat. Adyt nem szédítette meg az ezeréves
dicsőség ünnepi mámora, s - a korábbi nemzedékek oly jeles elméivel szemben, mint Arany László vagy Toldy István - a nemzetféltés őt nemhogy visszatartotta volna, de egyenesen sarkallta
a legszélesebb nyilvánosság elé vitt kíméletlen bírálatra.
A Nekünk Mohács kell (1908) című vers már kihívó címével is jelzi a nép- és nemzetostorozó szándékot. A verset egyik
értelmezője (Benedek Marcell) találó kifejezéssel ,,fordított himnusz"-nak nevezte: a költő Isten segítségét kéri, csak épp nem
az áldásban, hanem a verésben, a meg nem szűnő, örökös büntetésben. ,,Cigány-népek langy szivű sihederjé"-nek minősül a
magyarság; az állandó sorscsapások nélkül elhagyná - és elveszítené - magát. Nem enyhíti, inkább még könyörtelenebbé te-
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nemzeti költő

a nemzetféltés
sarkallja kemény
kritikára

Nekünk
Mohács kell
"fordított
himnusz"

azonosulás

szi a költői gesztust, hogy az én - azonosítva magát fajtájával ugyanazt a végzetes sorsot kéri magának. Az ostorozó indulat
talán a változtatás lehetőségének hitét sejteti: végül ·is csak azt
érdemes kárhoztatni, akin még múlhat valami.
Ady újra meg újra tisztázni próbálta: mit jelent számára
a magyarság s kivált az ő magyarsága. Hirdette elrendelésszerű kötődését „utálatos, szerelmes nációjához" (Az én magyarságom, 1908; A fól-fóldobott kő, 1909). Vállalta az ostorozott fogyatékosságaival együtt:

„Olykor utálom, néha szeretem:
Ennyi emberséges bánatot
Nem adott volna más fajta nekem."

vállalja
a magyarságot erényeivel és
hibáival

(Pimasz, szép arccal, 1910)
A magyarság „zord, tépett, nehézvérű, indulatos, barbár,
megszállott és űzött népként" lép elénk Ady műveibó1
(Keresztury Dezső).
A faj és fajta szavak használata is (a kettő jelentése azonos Ady szótárában) azzal magyarázható, hogy a nyelvi és kulturális összetartozásnál szorosabb kötődést akart jelölni velük.
A vérségi köteléket - a liberális hagyományok szellemében nem kirekesztó1eg fogta fel. Ady faj-fogalma összhangban volt a

Istentől

Ady faj-fogalma

Ady és Babits. Székely Aladár fényképe
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korabeli természettudomány ismereteivel, és még érintetlen a
már megszületett első fajelméleti mítoszoktól.
A féltés és aggodalom diktálta átkozódó verseit is. Türelmetlenül várta, hogy a forradalom megváltsa a magyarságot:

„Mert itt kárhozat van, itt le kell gyilkolni
Mindent, ami régi, ezeréves holmi,
[. ..}

Minden: változásért és újért kiált itt."
(A márciusi Naphoz, 1910)
S amikor a várt forradalom ismét elmaradt, az 1912-es
nagy politikai válság felszámolása után Ady - mint egykor Berzsenyi, Kölcsey és Vörösmarty- komor fenséggel idézi fel a nemzethalál látomását:

„Kezében óriási rostával
Áll az Idő és rostál egyre,
Világokat szed és rostál ki
[ .. .]

a nemzethalál
látomása

Nem kik mertek tagadni múltat,
De kik nem magvak a Jövőnek,
Mindig azok, akik kihullnak."
(Az Idő rostájában, 1913)
Ugyanakkor Ady tisztán látta a költő-váteszi szerep megkésettségét is; a szerepró1 leköszönő gesztusai ezzel is magyarázhatók, nemcsak ismétlődő belefáradásával. Még bonyolultabb
indítékokat jelez A fajok cirkuszában (1910) című vers:

„Minden, minden ideálunk
Másutt megunt ócskaság már,
Harcba szállunk
S már tudjuk, hogy kár a harcért."

A fajok
cirkuszában

Tehát a magyar elmaradottság olyan mérvű, hogy már a
változtatás - a polgári átalakulás - céljai sem lelkesítőek. Nem
is egyszerűen tragikus, hanem tragikusan ironikus helyzetről
van szó.
A magyar progresszió tábora előtt álló értékdilemmát egy
késóbb írt cikkében Ady így mutatta be:

„Követeljük a legteljesebb demokráciát, ordítjuk az általános, titkos és egyenlő választójog elvét becsületesen, mártírosan, holott századokkal nálunk előbb járó kultúrtársadalmak
eredményei már elvették titokban minden gusztusunkat."
(Két

meggyőződésű

emberek, 1911)
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a megkésettség
tudata

„kétmeggyőződésű"

forradalmár

"Kétmeggyőződésű" forradalmár volt maga is, sőt az ellentétek - az egymásnak feszülő „mégis" és „mégsem" - gyötrelmét mélyebben élte át, mint akár a legjobbak ekkor Magyarországon.

A Nekünk Mohács kell című vers egyik értelmezése (Király Istváné) önbírálatot is lát a versben, ami elviselhetővé teszi a könyörtelen nemzetostorozást. Keressünk érveket e vélemény mellett és
ellene! Milyen nyelvi-hangzásbeli eszközökkel éri el a szöveg,
hogy szinte minden szó akkora nyomatékot kap?
Értelmezzük A fajok cirkuszában című vers első két sorát! Bizonyítsuk, hogy a vers nemcsak tragikus, hanem egyúttal ironikus helyzetet mutat be! Milyen verstani eszközökkel él, s ezek
miképp járulnak hozzá a szöveg jelentésének hatásos érvényesüléséhez?

Kuruc-versek

a századforduló
nemzeti
mitológiája

a kuruc
romantika
korrekciója

kuruc-versek

a kuruc kor
költészetének
imitációja

A kiegyezés utáni, a millennium ünnepségeit megrendező
korszak nemzeti mitológiájában a volgai lovas középponti alakja mellett nagy szerepet kapott a Rákóczi-kultusz és a kuruc romantika is. Szinte jelképesnek tekinthető, hogy a költőnek induló Thaly Kálmán (1839-1909) tudós tekintélyként szervezhette a legendák diadalmas terjesztését; ):l.iteles kuruc versként
tehette közzé - mint gyűjtőmunkája eredményét - saját utánzatait. (Csak 1913-ban bizonyította be róluk Riedl Frigyes, hogy
hamisítványok.)
Ady neveltetését is áthatotta a kuruc romantika. De politikai tapasztalatai és történelmi tájékozódása fölismertették
vele, hogy a Rákóczi-szabadságharc példát adó hagyományáról
le kell választani a nemesi önigazolást szolgáló szemléleti torzításokat. Egyik cikkében - a kisemmizett tömegek nézőpontjá
ból - így foglalt állást ebben a kérdésben: „Még a hőseinket is
kisajátítják. Rákóczi koporsóját, őt, akik Rákóczit becsapták és
elárulták, úgy körülállották, hogy mi nem férkőzhettünk hozzá"
(La Barre - Dózsa György, 1906).
1909 januárjában született meg az első kuruc-vers (A harcunkat megharcoltuk), s a Szeretném, ha szeretnének (1909) kötetben alkottak e versek először önálló ciklust (Esze Tamás komája).
E lírai darabok is tulajdonképpen a magyarság-versek
közé tartoznak. Csak az különbözteti meg óK.et, hogy a XVII. és
XVIII. századi kuruc küzdelmek költészetének formai kellékeit
(beszédhelyzetét, strófaépítését) imitálják, fontosabb alakjait
(Rákóczi, Esze Tamás, Tyukodi pajtás) és színhelyeit (Munkács,
Késmárk, Lengyelország) szerepeltetik. De a honában bujdosóvá lett kuruc tragikus jelképe ugyanazt a politikai élet peremére szorult, reménytelenül lázadó sorsot idézi fel, mint a magyar-
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ság-versek. A Sípja régi babonának (alcíme: Bujdosó magyar
énekli, 1913) éppúgy kéri Istent arra, hogy veréssel sújtsa népét, mint a Nekünk Mohács kell:

„Szól a sípszó: átkozott nép,
Ne hagyja az Úr veretlen,
Uralkodást magán nem tűr
S szabadságra érdemetlen."
A kuruc-versek - mint azt Király István részletesen elemezte - nem annyira helyzet-, mint inkább szerepdalok. A költői én nem csupán beleéli magát egy meglevő szerepbe, hanem saját sorsgondjaihoz igazítja e szerepet. Másfajta kuruckor kelt
életre Ady verseiben, mint amit a legendák mutattak: egy olyan
világ;melyben nem diadalmas, lovagias, nyalka hősök éltek, hanem uraktól becsapott, kesergő, vádló, mindenre elszánt szegénylegények.
Ki a Bujdosó kuruc rigmusa (1909) című vers hőse? Kit szólít meg?
Amikor a magyar életró1 szól, csupa tagadószót használ; melyek
ezek? Mi a lengyelországi helyszín funkciója: a magyar nyomorúság kiemelése vagy épp a dicsérete? Milyen nyelvi-hangzásbeli tényezők okozzák a szöveg monotonitását?

szerepdalok

Bujdosó kuruc
rigmusa

A Bujdosó kuruc rigmusát érdemes egybevetni Az utolsó kuruc
(1910) című verssel. Van olyan értelmezés (Szilágyi Péteré), mely
szerint a lengyel borral és asszonnyal vigadó kuruc nem szegénylegény, hanem a Bercsényi-féle urak közül való. A közember „utolsó kuruc" árokparton pusztul el, és azt vallja, hogy „Nincsen Lengyelország, / Nincs hely a kurucnak". Igazat adhatunk-e ennek
az értelmezésnek?
Ki a hőse a Sípja régi babonának című versnek? Hogyan és hányféleképpen szólítja meg népét, s milyen érzelmeket tükröznek a
megszólítások? Mire utal a vers címe? Milyen beszédhelyzetet tételez föl a szöveg? Egy közismert dal rímeit találjuk az utolsó versszakban (issza-vissza). Ha ismerjük, idézzük a szövegét! Van-e az
egyezésnek funkciója?

Sípja régi
babonának

Korszakváltás Ady költészetében
Még a világháború kitörése előtt, 1910 és 1914 között magatartásbeli és ezzel összefüggő poétikai változás következett be
Ady költészetében. Már a kortársak is észrevették ezt, s Ady
költői megfáradásaként fogadták. Hatvany Lajos egyenesen kötelességének hitte, hogy a költőt visszatérítse a jó útra. (Ennek
köszönhetjük a Hunn, új legenda című vers születését [1913].)
A szimbolikus látásmód szerepe 1910 után fokozatosan, 1912tó1 pedig rohamosan csökken.
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magatartásbeli és
poétikai változás

a szimbolikus
látásmód szerepe
csökken

A menekülő Élet (1912) kötetben mintegy a versek harmada tartalmazjelképet,A magunk szerelme (1913) kötetben már kevesebb mint
a harmada, a Ki látott engem?-ben (1914) az ötödénél valamivel több.
A háború alatt írt verseket összegyűjtő két kötetben -A halottak élén
(1918) és a posztumusz Az utolsó hajók (1923) címűben - összegezve
épp a versek egyötöde tartalmaz szimbólumot.

a nemzeti sors
jelképei

egyszerűsödés

Az érzelmek korábban hangsúlyozott ambivalenciája s a
tárgyi világ, a környezet és a történések szimbolikussá nyilvánításának korábbi könnyedsége eltűnik. Az Új versek (1906)
és a Vér és arany (1907) világa a költői én köré épült, ezért
emelhetett szinte mindent a jelképek szintjére. Most az én a
centrumból a peremre szorul, s nem tudja többé a világra ruházni saját attribútumait. Így hát egy tó1e „függetlenül" létező vagy legalábbis ilyennek föltételezett kollektív mítosz képzeteibó1 próbálja a dolgokat összerakni: a nemzeti történelem
és a Biblia képzeteire és tudatára épített sorsszimbólumokat állít középpontba. A kuruc-versek különösen jól példázhatják a kollektív mítoszteremtés technikáját. Ez a tendencia teljesedik ki azután a háború alatt írt versekben, és a jelentés, az értékszerkezet nagyfokú egyszerűsödéséhez vezet (nem
alaptalanul szoktak Ady költészetének klasszicizálódásáról
beszélni).

Az eltévedt lovas
(1914)

az "eltévedés"
tudata

démonikus világ

a múlt
kísértetjárása

múlt és jelen
egymásba épülése

A megváltozott szimbólumalkotás - és emögött a személyiség lehetetlenné válása - jól érzékelhető az életmű egyik kiemelkedő darabjának, Az eltévedt lovas című versnek szövegében. Néhány hónappal a háború kitörése után, 1914 novemberében jelent meg a Nyugatban. Ha a lovas alakja talányos is, a címben
szereplő jelző utalása félreérthetetlen; a költemény alkotója
mindenkinél hamarább és mélyebben döbbent rá a fenyegető történelmi katasztrófára.
E versben a költői én alárendelt szerepet kap a megjelenített világ démonikus látványához képest. Már a felütés is - mely
a vers végén ismétlődik, s így keretszerűen fogja egybe a többi
szakaszt - démonikus világot idéz meg. A nyitó kép egyúttal a
vers alapvető témáját, az Idő mitikus erejét is érzékelteti: a távoli, kultúra előtti vagy nélküli múlt, a volt erdó'k és ó-nádasok
idejének jelenvalóságát s ennek értéktartományát is - infernójellegét, az elkárhozott lelkek kísértését (,, Volt erdők és ó-nádasok /Láncolt lelkei riadoznak").
A vers leginkább kibontott tematikus rétege a múlt és a
jelen egymásba épülése. Az Idő mintegy térbelileg jelenik meg:
a volt erdó'k és ó-nádasok ős-sűrűjébó1 bozótként rekedt meg,
de a bozót megelevenedik, s az a veszély fenyeget, hogy újra a
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pőre

sík fölé kerekedik. A szimmetrikusan felépülő vers köötödik versszaka összegezi az idősíkok egymásba éré-

zépső,

sét:
„Erdővel,

náddal, pőre sík
hirtelen, újra
Novemberes, ködös magát
Mult századok ködébe bújva. "
Benőtteti

A szimbolikus jelentések egységes jelképrendszerbe illeszkednek. A sűrű: a múlt, a jelen: a pőre sík, mely erdővel, náddal
nőtteti be hirtelen magát. Mintha a kultúra visszavételéről lenne szó e topográfiai leírásban: az organikus, burjánzó tenyészet,
amely emberellenes, 'ismét rákényszeríti magát a rendezett,
megművelt tájra. Igen fontos a „benőtteti" különös kifejezése:
egyszerre utal aktivitásra és passzivitásra - a sík vidék a történések alanya még, de elszenvedő alanya.
A vers elátkozott világában egy feltartóztathatatlan kiüresedési folyamat megy végbe:

egységes
jelképrendszer
a kultúra
visszavétele

„Kísértetes nálunk az Ősz
S fogyatkozott számú az ember."
A jelen teljesen ember nélküli, az élet mozdulatlanságba dermed:
,,Alusznak némán a faluk,
Múltat álmodván dideregve."
E mozdulatlanságnak a múlt kísértése és e kísértés mozgalmassága ad ellenpontot. Sajátos, kettős szerkezet jön létre így: a felszín és a mélység, a mozdulatlanná dermedt jelen és a kísértő
múlt ellentéte.
De az ellentétek belső összefüggést takarnak, s átjátszásuk egymásba sejtelmessé és sejtelmességében még hátborzongatóbbá teszi ezt a világot. A költemény csúcspontja a hatodik
versszak, amely a múltban elrendelt és jelenbe nyúló elkárhozás foglalatát adja:

„Csupa vérzés, csupa titok,
Csupa nyomások, csupa ősök,
Csupa erdők és nádasok,
Csupa hajdani eszelősök."
A sejtelmességet teljessé teszi a versszak grammatikai bizonytalansága; nem lehet tudni, hogy ennek az egyetlen mondatnak (ha egyáltalán mondatnak tekintjük) mi az állítmánya,
és mi az alanya.
A múlt jelentése sem egyértelmű; például milyen múltról
álmodoznak a falvak? Az elvadulás előtti, békés időszakról,
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a felszín és a
mélység, a jelen és
a múlt ellentéte

sejtelmesség

a költői én
távolságot tart

az eltévedt lovas
szimbóluma

értelmezési
lehetőségek

tragikus,
körforgásszerű

létállapot

amely immár eszményinek tűnik? Vagy arról az ősi korról, melynek rémei, vadjai a bozótból, a sűrűbó1 „kielevenednek"? Vagy a
kétféle múlt egybeesik, vagy legalább összefügg egymással?
Csak az bizonyos, hogy a jelenben az emberi világ pusztul, viszszaszorul, s ez valami titokzatos elrendelés folytán történik, az
előzmények pedig a távoli múltban találhatók.
A megjelenített táj idegenségét még nyomatékosabbá teszi, hogy a költői én hangsúlyozott távolságot tart vele szemben.
Néhány, közvetlenül értékelést tartalmazó jelzőn kívül (,,régi,
tompa nóta", „vitéz, bús nagyapáink'') nem jelzi semmi a jelenlétét. Feltűnő, hogy a költői én és a címszereplő - inkább emberfólötti, mint emberi - alak helyzete mennyire hasonló: mindketten kívül maradnak a verstörténés világán. (Ezért is lehet azonosítani a kettő nézőpontját, jóllehet a költői én és a lovas nem
azonos egymással.)
A hajdani, eltévedt lovas jelentése is talányos - igazi, többértelmű szimbólum. Bizonytalanok is annak eldöntésében a vers
értelmezői, hogy a lovas az utat tévesztő magyarságot képviselie (talán ez az értelmezés látszik a legnyilvánvalóbbnak), vagy
az egész emberiséget; vagy pedig egy "külső" nézőpontot jelent,
a hetedik szakaszban szereplő „hajdani, eltévedt utas"-ét, aki
nem talál nyugalmat az elkárhozott tájon. (És a lovas és a vándor - mint az európai kultúra nagy motívumai - még igen széles körét engedik meg az értelmezésnek.)
Baljós, fantomszerű jelenés ez a lovas - csak hallani lehet vak ügetését, útja úttalan erdó'k, nádasok, bozótok között
vezet, novemberi ködök fénytelen szürkeségében. S örökös az
útja, nemcsak azért, mert „vak", tehát cél és irány nélküli, hanem azért is, mert (a vers végén) ismét visszatér, és helyzete
mit se változott: folytatja, megy tovább. Arra ítéltetett, hogy állandóan úton legyen, és ne érkezzen meg soha, ahogy a pokol elkárhozott lelkeinek is örökös a szenvedésük. A forradalmi versek és a magyarság-versek egy részének létértelmezésével
szemben itt egy vigasztalanul tragikus, körforgásszerű létállapot jelenik meg.
Mi utal a vers szövegében a háborúra? Értelmezzük a harmadik
szakasz jelentését!
Keressünk olyan motívumokat a versben, melyek a magyarságra utalnak!
·
Keressünk példát a szövegben a szinesztéziára; a szokatlan szóösszetételekre; az inverziókra (fordított szórendre)! Mi a funkciójuk ezeknek?
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Költészete a háború idején
Többkötetnyi verset írt Ady a háború idején, ezekbó1 válogatta Hatvany Lajos segítségével A halottak élén (1918) anyagát. Bár néhány jelentős vers kimaradt, a gondos mérlegelés
eredményeként olyan kötet született, melyhez hasonló színvonalú verseskönyvet a Vér és arany óta nem találunk életművé
ben.
A háborús évek külön korszakot jelentenek Ady pályáján.
Jelképrendszerének tengelyébe az Idő és a Magyarság mítosza kerül; költészetének apokaliptikus világát az idők eljövetelének, a
magyarság elpusztulásának tragikus elrendelése hatja át. Az elszabadult poklok és téboly korában átértékelődik a közelmúlt,
amikor még hinni lehetett a jövóben (Tegnapi Tegnap siratása,
1914; Véresre zúzott homlokkal, 1917), az egykori Holnap hőse
most a Tegnap hű tanújaként próbálja megőrizni magát „egy új
emberű új világra" (Mag hó alatt, 1914). Versei egy részében
nincs is más, mint múltat és jövőt tagadó jelen idő: az itt-lét, a
jelen-lét képsorai és összefüggései uralkodnak ezekben a szövegekben (Mégsem, mégsem, mégsem, 1914; A Rémnek hangja,
1917; E nagy tivornyán, 1917). A magyarság végzetét immár
nem az akarás hiánya, hanem az - elhibázott célokat követő akarat megléte okozza (A mesebeli János, 1914; Krónikás ének
1918-ból, 1918).
A háború alatt írt versekben is a korábban kialakított beszédhelyzetek (látomások, szózatok, siralmak, vallomások) a
leggyakoribbak. De nyelvük a legősibb rétegekbó1 merít: Jeremiás próféta siralmainak és János apostol látomásainak mintájára, az Ó- és Újszövetség jeremiádjainak és próféciáinak személytelenségével siratják és jövendölik a magyarság pusztulását. Hangnemük is a Biblia kijelentésmódját idézi; e versekben
a dolgok, az események„történűlnek". A Krónikás ének 1918-ból
az archaizálás valóságos példatára: a régies szavak, szóalakok
mellett még a rímelés is ódon hangzású - egy kivételével minden verssor végén ugyanaz a ragrím ismétlődik, s ezért külön
hangsúlyt kap az eltérő „ölnek".
A látomások közül két verset emelünk ki: az Ésaiás könyvének
margójára (1914) Ady első műve a háború kirobbanása után; az Emlékezés egy nyár-éjszakára (1917), bár évekkel késóbb született, a háború
kitörésének rémületes júliusi éjszakáját jeleníti meg. Mindkét szövegben a fordulat-élmény áll középpontban:

apokaliptikus
világ

költői

kiúttalan,
elhibázott jelen

siralmak,
próféciák

Krónikás ének
1918-ból

archaizálás

látomások

a világfordulás
szörnyű élménye

„Miért, hogy a fól-fólemelkedett
Embert mindig visszarántja
Valaki, kit Úrnak is neveznek,
Jehovának is, Rendelésnek is, Sorsnak is?"
(Ésaiás könyvének margójára)
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„Hiába, mégis furcsa volt
Fordulása élt s volt világnak.
Csúfolódóbb sohse volt a Hold:
Sohse volt még kisebb az ember."
(Emlékezés egy nyár-éjszakára)

prózavers
igék
rímhelyzetben
az
expresszionizmussal
rokon

Ember az
embertelenségben

Mindkét mű döbbenten, értetlenül veszi tudomásul a világfelfordulást; az első kérdésekkel ostromolja Istent, az embereket és önmagát, a második titokzatos, csodás események - babonás előjelekkel induló - láncolatát sorolja fel, melyek évek múltán is váratlanul, hirtelenül hatnak.
Az Ésaiás könyvének margójára kötetlen prózavers, mely pontokba szedve, a Biblia szakaszai szerint tagolódik. Az Emlékezés egy
nyár-éjszakára kötöttebb szöveg, bár refrénje (Különös, / Különös nyáréjszaka volt") és rímjei szeszélyesen változó ritmusban térnek vissza, s
meghatározó (tizenhétszer szerepló) rímjének szavai mindig igék. A két
vers poétikai eszközei és megjelenített lélekállapota is az expresszionista művekéhez hasonló. Az irányzatot találóan nevezték a kiáltás, sőt a
túlkiáltás művészetének: rendkívül energikus, dinamikus szövegalkotás jellemzi s az igehirdető, kiáltványszerű beszédhelyzetek kedvelése. Ady költészetében (és prózájában) indulásától kezdve kimutathatók expresszív stílusjegyek: mozgalmas igék és igenevek halmozása, a
kihívó és kinyilvánító gesztus, a közönséghez forduló és hatásos felütés. De nem játszottak meghatározó szerepet (csak egy-egy művében
kerültek túlsúlyra), jóllehet mások (Szabó Dezső, Kassák Lajos) expresszionista prózájának, illetve lírájának kialakítására ösztönző hatást gyakoroltak. Az expresszív stílusjegyek azért tűnnek hangsúlyosabbnak Ady korszakváltása után, mert a szimbolikus látásmód vissza·
szorult.

Az Ember az embertelenségben (1916) című vers másfajta
jeleket jósol, mint az előzőek. Megírásának időpontja a román
támadás megindulásával esik egybe, a költő számára a háború
legnagyobb csapása ez volt: szülőföldje került veszélybe. De a
szörnyű megpróbáltatás nemcsak lesújtja, hanem fel is emeli:
Anteuszként a föld, a szülőföld érintésétó1 kap életre. Aki meg
tud maradni ebben a helyzetben embernek és magyarnak, az a
legnagyobb próbát állja ki:
„Ékes magyarnak soha szebbet
Száz menny és pokol sem adhatott:
Ember az embertelenségben,
Magyar az űzött magyarságban,
Újból-élő és makacs halott."

"ékes magyar"

Vezér Erzsébet hívta fel a figyelmet az ékes jelző jelentőségére: a régi magyar nyelvben „szép" értelemben használt szó
itt nem külső szépséget jelent, hanem a görög kalokagathoszt, a
szép és ajó harmonikus egységét, egy nagyon is időszerű erkölcsi magatartást - a helytállást.
„Hát ahogyan a csodák jönnek, / Úgy írtam megint ezt a
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könyvet. / Se nem magamnak és se másnak: / Talán egy szép fdltámadásnak. / Se nem harcnak, se békének: / Édesanyám halott
nénjének" - mondja ki szinte programszerűen A halottak élén prológusa (1914) a személyesség kiszorulását a háború alatt írt költeményekbó1. Csak a Csinszka-versek kivételek ez alól, bár többségük inkább tűnik az életbe kapaszkodás hol hálás, hol könyörgő gesztusának, mint szerelmes versnek:

a személyesség
háttérbe szorul

Csinszka-versek

„ Világok pusztulásán

Ősi vad, kit rettenet
Űz, érkeztem meg hozzád

S várok riadtan veled"
(Őrizem a szemed, 1916)

„ Tarts meg engem, míg szögek vernek,
Véres szivemmel, megbénultan
Mégis csak tegnapi embernek."
(De ha mégis?, 1918)
Az utóbbi versnek már a címe is
- ez a hiányos, félbeszakított mondat - kételyt, bizonytalanságot, félelmet és ugyanakkor a sorssal
szembenéző dacot jelez. A Csinszkaversek rendkívül puritán, képszegény ,jelzőtlen kijelentéseibó1, vázlatos mondataiból éppúgy nem lehet a
szerelem bensőségességére következtetni, mint az ellenkezőjére;
Csinszka személyisége meg sem jelenik bennük.
Csinszka
Olvassuk el a De ha mégis? című verset!
Mely kifejezések ismétlődnek legtöbbször a szövegben? Mi a funkciójuk az ismétlődéseknek?
Miért könyörög a költó'? Mi a „tegnapi ember" jelentése? (A „szögek vernek" a keresztre feszített Megváltó szenvedését idézi fel.)
Mit tudunk meg a versbó1 Csinszkáról? Van olyan álláspont is,
amely - a fenti értelmezéssel ellentétben - éppen a Csinszkaversek szerelmét látja bensőségesnek, s szembeállítja azokat a
Léda-versekkel. Melyik álláspontot fogadja el? Válaszát indokolja!
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De ha mégis?

Utolsó küldetés
utolsó vers a magyarságért

1918 novemberében írta utolsó versét a költő, súlyos betegen, de fontos küldetést teljesítve. Az Üdvözlet a győzőnek az antanthatalmak megértését kéri. Talán senki nem írhatta annyi
joggal, mint Ady, hogy „Bal-jóslatú, bús nép a magyar, / Forradalomban élt s ránk hozták / Gyógyítónak a Háborút, a Rémet
/ Sírjukban is megátkozott gazok". Nehéz kerülni a párhuzamot
Petőfi utolsó versével, a Szörnyű idő... -vel, s nem látni jelképesnek azt a tényt, hogy a magyarság két legnagyobb költő-vátesze
a nemzeti lét kritikus pillanataiban végezte pályáját.

Móricz Zsigmond
(1879-1942)

Indulása
kétféle családi
hagyomány

tanulmányai

élmény és mű
összefüggései

újságírás

Tiszacsécsén született, Szatmár megyében. Édesapja, Móricz Bálint, vállalkozó szellemű, feltörekvő parasztember; édesanyja, Pallagi
Erzsébet pedig papleány. A kétfajta családi hagyomány is fontos szerepet játszott Móricz társadalmi érzékenységének, dinamikus falu-képének kialakulásában.
A boldog gyermekkor után „a feledhetetlen szenvedések évei" következnek: a teljesen elszegényedett család Csécséró1, a„tündérsziget"ró1 Prügyre költözik, ahol módos rokonság él, de nem támogatja ó'k.et a
bajban. „Ha a falu ellen valaha keserű színt, fekete szót ejtettem, az mindig a tügyiek [= prügyiek] parazsáb6l vetett lobot" - írta késóbb önéletrajzi regényében.
A szüló'k. mindent megtettek azért, hogy gyermekeik kikerüljenek a paraszti sorból. Móricz a nagy hagyományú református kollégiumokban, Debrecenben és Sárospatakon tanul. Félrehúzódó, gátlásokkal küzdő diák, aki tanulmányaival nehezen boldogul. Az anyai nagybácsi, Pallagi Gyula segítségével, aki a kisújszállási gimnázium igazgatója, Móricz leérettségizik. (Irodalmi pályáján is kezdetben Pallagi
egyengette útját.)
Életének valamennyi fontosabb állomása végigkísérhető művei
ben. A gyermekkor élményeiró1 az Életem regénye (1938) mellett olyan
emlékezetes novellák vallanak, mint a Judith és Eszter (1908). Debreceni éveit a Légy jó mindhalálig (1920), a kisújszállási diákéletet a Forr
a bor (1931) című regény örökítette meg.
Elóbb teológiát, majd jogot, késóbb bölcsészetet hallgat, de egyetemi tanulmányait nem fejezi be. Debreceni éveiben vállal először újságíró munkákat, első elbeszélése is itt jelenik meg. Pestre költözik,
tisztviselő, 1903 végétó1 Az Újság című liberális napilap gyermekrovatának munkatársa. Nincsenek újságíró ambíciói, nem járnak sikerrel
irodalmi próbálkozásai sem. Pályakezdését hosszas készülődés jellemzi, nehezen talál saját hangjára.
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De ezek az évek érlelik íróvá.
A Kisfaludy Társaság megbízásából több
alkalommal népdal- és népmesegyűjtő
utat tesz a szeretett szülőföldön, a Tiszaháton. Sokat köszönhet az ekkor szerzett
tapasztalatoknak: az induló Nyugat írói
közül egyedül ő ismeri közelró1 a falusiparaszti világot. Ám idóbe telik, míg szakítani tud a kor uralkodó falu-képével, a
tréfás-adomaszerű és az érzelmes-idillikus ábrázolással.
1905-ben megházasodik. Felesége
- Holics Eugénia, illetve Janka, ahogy
az író nevezte - lesz a modellje Móricz
emlékezetes nőalakjainak: a puritán
módon becsületes és boldogtalan, szenvedő-gyötrő, a családért minden áldozatra kész, a férjet meggondolatlan lépésektó1 és nagyhitű tervektó1 egyaránt visszatartó asszonyoknak.
(Házasságuk 1925-ben végképp válságba jut, és Janka öngyilkosságával végződik.)
A Hét krajcár című novella közlése a Nyugatban (1908), majd a
hasonló című elbeszéléskötet megjelenése (1909) egyszerre ismertté
teszi nevét, megszerzi az áhított írói sikert és Ady barátságát. Móricz
a felszabadítóját látta Adyban: a Vér és arany kötet (1907), melyet
egyetlen éjszaka alatt olvasott el, a megvilágosodás erejével hatott
rá. Ady számára pedig Móricz volt az igazolás: e novellák félig kisúri
hősei a tiszaháti, Erdély-széli magyarság erejét és akaratát példázták, s azt a reményt keltették, hogy képes kiverekedni magának a demokráciát.
„Meglelted a magyarságot, melyről már azt kezdtük hinni, hogy
nincs is" - írja Ady Móricznak, aki szerinte „egymaga felér egy forradalmi szabadcsapattal". Móricz pedig 1918-ban így foglalja össze kettejük szerepét: „Én kíméletlen és lelkiismerettel eltöltött vádlója voltam az elmúlt időknek, de aki meglátta és kijelölte az új utat, az Ady."
Móricz mindvégig hű maradt Ady emlékéhez. Az ellenforradalom idején fölemelte szavát a költő életművének konzervatív átértelmezése
ellen; a harmincas évek derekától a népi írók Ady-képéhez közelítette a sajátját.
Fegyvertársak voltak, de ez nem jelenti a nézetek teljes azonosságát. Mindketten a magyar Ugar nyomorúságának kifejezői és ostorozói, Móricz szemhatára azonban nem terjed túl a magyar Ugaron, elkötelezettsége nem párosul az Adyéhoz mérhető politikai tudatossággal,
és általában idegenül mozog az eszmék világában. Kassák Lajos találóan állapította meg róla: „Nem problémákkal és absztraktumokkal bajlódik, reális viszonylatokban lát mindent, nem a titokzatos, hanem a magától értetődő izgatja, és arra törekszik, hogy a maga valóságában mutassa meg előttünk a világot."
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A kilencszázas évek végén, a tízes évek elején írt novellákban és regényekben a magyar falu életét ábrázolja „a maga
valóságában". Ehhez nem elég a tapasztalat önmagában; kiérlelt, önálló látásmód szükséges hozzá. ,,A valóság az írónak
éppoly messze, idegen terület, mint a Tündérország vagy egy
holdbeli táj. Előbb meg kell hódítania" - írta Kosztolányi Dezső, éppen Móricz novella-remekét, a Barbárokat (1931) elemezve. A paraszti valóságnak az a látomása, melyet Móricz
írásművészete megörökít, a faluábrázolás korábbi konvenciói
elutasításának, újszerű konvenciórendszer kialakításának jegyében jön létre.
A Móricz-novella is életképszerű jelenetekre épül, de az elbeszélő mindig érdekelt a történésben. Vagy első személyű a narrátor, ami az elbeszélést emlékezésszerűvé teszi (Hét krajcár;
Judith és Eszter), vagy harmadik személyű ugyan, de azonosul
az egyik szereplő nézőpontjával, sokszor már a novella felütésében: „Juli fólébredt, s a mai lakodalomra gondolt, ahol nyoszolyólány lesz" (A Végék Julija); „ Tar Gábor egyet rúgott, fólébredt,
s leugrott az ágyáról" (Isten neki); „Thurzó Tamás már maga is
gondolkodóba esett azon, hogy a szomszéd bérlőknek állandóan
jobb termésük van, mint neki" (Birtokjavítás, valamennyi novella 1908-ból való).
Nemcsak azért fontos annyira ez az elbeszélő szerkezet,
mert a személyesség hitelét adja a történetnek, hanem azért is,
mert a szereplők rejtett indítékait képes bemutatni. Móriczot mélyen érdekli az ösztönszféra, az ember ösztönös-vitális erőinek
természete és működése. A legtöbbször alig féken tartható hajtóeró1cént mozgatja alakjait a túlfűtött érzékiség, a feszültségben tartó erotika, a szexuális vágy. Első regényének, a Sáraranynak (1910) hőse, Turi Dani, nemcsak gazdálkodói leleményességéró1, munkabírásáról híres, hanem telhetetlen asszonyfalásáról is: mindenkor „az éhfarkas mohóságával" nézi a „rengő, játszó idomok habzását", s „gyorsan kigyúló vére" parancsának, az
örökös „testi izgalom" késztetéseinek nem tud ellenállni. Az Isten háta mögött (1911) hősnőjét, Veres Pálnét pedig így jellemzi az elbeszélő: „primitív s szinte állati szűk gondolatai, de hihetetlen tágas testi érzései voltak."
A környezettel szembeforduló figurák korántsem puszta
ösztönlények: Turi Dani feltörekvő paraszti hős, Veresné pedig
legalább elvágyakozik a kisváros hihetetlenül kisszerű világából. Ám sorsuk alakulásában meghatározó szerepet játszanak
az ösztönalkat, a temperamentum adottságai, s ez Móricz mű
vészetében föltétlenül a naturalizmus hatását mutatja. Ami a
tudatban lezajlik, ami a lelki rétegekben végbemegy, annak kifejeződését a testi változások feltüntetésével is szüntelenül rögzíti. A biofizikai és a társadalmi késztetés együtt vagy éppen egy-

240

más ellenében űzi-hajszolja cselekvésre hőseit, az elkerülhetetlen összeroppanásig. Még a teljesen ösztönlénynek ábrázolt személyiség vitális céljaiban is társadalmi feszültség rejlik: Kis János - aki éppoly jelentéktelen, mint a neve-, a nincstelen, eldurvult, örökké éhes napszámos, mintegy sérelmeiért kárpótlásul ki akarja enni vagyonából a nagygazda Sarudyt (Tragédia,
1909).
Móricz fedezi fel irodalmunkban a falu társadalmi tagozódását és rétegződését, azt, hogy a parasztságban éppúgy vannak
különböző rétegek, mint a társadalom egészében osztályok.
Ijesztően statikus, megmerevedett világ ez. Tömérdek erő, szenvedély és tehetség pazarlódik el menthetetlenül a túlszabályozott életkeretek, a féltve őrzött társadalmi korlátok miatt.
Nemcsak a vagyon különíti el az embereket. A családi normák is szigorúan érvényesítik erejüket: Turi Danit nagyratörő
terveinek megvalósításában éppen nagygazda-lány felesége
akadályozza, mert otthon a vagyonszerzés fokozatos, viszonylag
kockázatmentes módjához szoktatták. Még nagyobb súlya van
a társadalmi ranglétrának. A család által egyszer már megszerzett magasabb társadalmi helyzet öntudata akkor is eleven, ha
közben a család helyzete megváltozott, például elszegényedett
(Judith és Eszter). Egyfeló1 a büszkeség, másfeló1 éppen a sértettség szigeteli el egymástól az embereket; a kisvárosban talán
még erőteljesebben érvényesül a rangkórság: mindenki feszülten figyeli, hogy megkapja-e a többiektó1 a társadalmi helyzetének kijáró tiszteletet (Az Isten háta mögött).
A Móricz-novella sem nélkülözi az anekdotikus elemet,
azonban a befejezés gyakran lendül túl a poénszerű zárlaton.
A Hét krajcár vagy a Tragédia története csattanóval végződik,

Paraszt szántás közben. Fénykép, 1930-as évek
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de ezt érzelmes-didaktikus kiegészítés követi: „ Vér volt, az ő drága vére. Az anyámé, aki úgy tudott kacagni, ahogy a .szegény emberek között is csak kevés tud", illetve: „Senki se vette észre, hogy
eltűnt, mint azt sem, hogy ott volt, vagy azt, hogy élt." A csattanó kiemel, egyedít és távolít. A kiegészítés fokozza és oldja a
csattanó hatását, általánosít, s ugyanakkor személyessé tesz.
Móricz sikerültebb novelláiban az elbeszélő - ha nem értelmez is hosszan, de - jelzi álláspontját. A köznapi történetet is
jelképesnek tekinti. Kis János vágyai meglehetősen közönségesek, mégis rendkívülinek minősülnek : „Megérezte, hogy roppant
feladatot vállalt magára. Megérezte emberi kicsinységét." Az emberi lét képtelenül szűkös lehetőségeit jelzi, hogy még ezek a kisszerű vágyak sem teljesíthetó'k; az értelmetlen halál csak nyilvánvalóbbá teszi az élet értelmetlenségét. Kis János csöppet sem
rokonszenves, végül mégis szánjuk őt, mert emberhez méltatlan élet és halál jutott neki osztályrészül.
A naturalista irodalomnak nemcsak az az érdeme, hogy elsőként adott hírt a társadalom peremvidékéró1. Hanem az is,
hogy figyelmeztetni próbált: a peremvidéki lét látszólag nem létező, egyelőre sikeresen elfojtott, valójában a mélyben forrongó
emberi vágyai, energiái idővel pusztító eró'ként törhetnek elő, és
megrendíthetik az egész célirányosan és rendezetten működő,
civilizált és kulturált, öntudatos és önámító századvégi-századeleji világot. A naturalizmus a társadalmi fdldrengés előrejelzé
se, még ha képviselőinek többnyire éppen a fenyegető veszély elhárítása is a szándékuk.
Móricz elbeszélő művészete is kezdetben a magyar falu kiábrándítóan kisszerű világáról, az itt élő emberek elfojtott-elfecsérelt energiáiról tudósított - a falu idillikus ábrázolásához
szoktatott korabeli közönség számára megbocsáthatatlanul
vádlón, kegyetlenül. Valójában a korai novellák és az első regény, a Sárarany azt sugallják kimondva vagy kimondatlanul,
hogy az egyéni boldogulásnak, a tehetség és az erő érvényesülésének addig kell teret adni, amíg nem késő. A regény feltörekvő paraszti hőse, Turi Dani már az új világ hírnöke, aki a régi
keretei között próbál érvényesülni. Az író nagy nyelvi leleménynyel képes érzékeltetni Turi Dani féktelen, korlátokat nem tűrő
egyéniségét, magával sodró életerejét s ugyanakkor riasztó túlzásait, szertelenségeit is.
Természetesen mások a naturalizmus lehetőségei magyar
földön, mint Franciaországban: a társadalmi peremvidék határai egészen máshol húzódnak errefelé, ahol még csak kialakulóban van a civilizált és kulturált központ. Az Isten háta mögött
című Móricz-regény iróniája egyenesen annak a különbségnek
szól, ami Flaubert Bovarynéja és magyar sorstársnőjének, Veres Pál tanító úr feleségének helyzetében mutatkozik. Mérhetetlenül műveletlenebb és reménytelenebb a magyar kisváros
világa, s jelképes értelmű, hogy a „magyar Bovaryné" öngyilkos-
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sági kísérlete bohózatba fullad (miután kiugrik az ablakon, nem
történik baja, csupán a fenekére esik). Az ábrázolt világ határozott elutasítása és a könnyen áttekinthető, életképekbó1 építkező cselekmény eredményeként Az Isten háta mögött talán a legegységesebb hatású Móricz valamennyi regénye közül.

A háború és a forradalmak idején
Az első világháború nacionalista jelszavai rövid időre
megtévesztik Móriczot, de hamarosan elveszti illúzióit. Tudósítóként járja a harcteret, riportjaiban megdöbbentő képet
ad a katonák szenvedéseiró1. A hátország nélkülözéseit is jól
ismeri. Legerőteljesebb háborúellenes elbeszélése, a kisregény terjedelmű Szegény emberek (1916 karácsonyán jelent
meg) éppen azzal indul, hogy a szabadságolt katona odahaza
még nagyobb nyomorúságot talál, mint amilyenben a fronton
része van.
Az elbeszélő itt is a főszereplő szemével láttatja az eseményeket. Erró1 a műró1 is elmondható, amit Kosztolányi a Barbárokról mondott: „csupa vízió és hallucináció". Jelen és múlt, otthon és harctér állandóan egybemosódik a katona tudatában,
szinte tudathasadásos módon viselkedik. Mikor betör a házba,
úgy jár el, mintha a fronton volna, és harci cselekményben venne részt. Hiányzik ugyan a vezényszó, de hát „most a szegénység az úr, most a szegénység kommandíroz". Keserű irónia ez,
s rettenetesek a következményei. Ellenségnek nézi a házban
talált kisgyermekeket, és szakszerűen, ahogy a hadseregben tanulta, megöli ó1rnt.
A Szegény emberek megrendítő példázat arról, hogy az embert miképp forgatja ki önmagából a háború. A nagyüzemi öldöklés személytelen és felelősség nélküli, az elvadult lélek pedig nem szorítható törvényes határok közé. Az elbeszélés sokkolóan hatott a kortársakra, s nemcsak a gyilkosságok brutalitása és természetessége miatt. Fenyegető figyelmeztetés volt a
katona felismerése, hogy „nem a muszka van a másik parton ...
hanem a másik parton vannak a gazdagok". Mint ahogy könynyen belátható az is, hogy a harctéren nem sokat számítanak a
társadalmi különbségek: a halál mindenkit elér, tisztet, közlegényt egyaránt.
A mű aprólékos eló'készítéssel indul. Az elbeszélés ráérős
tempója egyedül a gyilkosságok leírásakor gyorsul fel, utána ismét lelassul, a falusi élet ritmusának megfelelően. Bár gyakori
a párbeszéd, minthogy mindent a katona nézőpontjából látunk,
a szöveg egyetlen nagyívű monológként hat. A történés mélypontja a két gyilkosság, amely ugyanakkor elindítója egy öneszmélési folyamatnak: az ösztönlénybó1 gondolkodót formál.
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A gyilkosságok leírásával is végződhetne a történet. (Sok hasonló tematikájú elbeszélés zárul itt vagy marad nyitva három ponttal.) Mi a szerepe a novella második részének?

A háború pusztításainak hatására Móricz társadalomszemlélete
radikalizálódik. Nagy visszhangot kiváltó, bár művészileg kevésbé sikerült művében, A fáklya című regényben (1917) azt mutatja be, hogy
miképp válik lehetetlenné annak az értelmiséginek helyzete, aki "fáklyája" akar lenni népének. Matolcsy Miklós, az iskoláit kiváló eredménnyel végzett fiatal pap rajongó idealizmussal, nagy tervekkel érkezik a
kis Szatmár megyei faluba, s végül nem ő formálja át környezetét, hanem a hazug, hatalmaskodó és becstelen környezet alakítja saját képére őt.
Az őszirózsás forradalmat Móricz lelkesen üdvözli. A konzervatív irodalmi társaságok helyébe haladó írók új testülete szerveződik, a
Vörösmarty Akadémia, melynek Ady az elnöke, Babits és Móricz az alelnökei. Az író járja az országot, lélekemelő tapasztalatairól riportokban
számol be. Üdvözli az új földtörvényt, jelen van Károlyi Mihály kápolnai földosztásán, meleg szavakkal ír a termelőszövetkezeti mozgalomról. A Tanácsköztársaság alatt tagja lesz az írói direktóriumnak.
A megtorlás nem marad el. Leányfalui házából a csendőrök megbilincselve viszik kihallgatásra, kizárják az irodalmi társaságokból. Néhány évig csak a Nyugat közli írásait. Csalódottan és összetörten írja
meg az összetört forradalom után a Légy jó mindhalálig című regényt
(1920): a gyermekkori nagy sérelem, a sárospataki kudarc és megrázkódtatás élménye alapján. „Én akkor egy rettenetes vihar áldozata voltam - írta késóbb a regény keletkezésének körülményeiró1. - Valami
olyan naiv és gyermekes szenvedésen mentem át, hogy csak a gyermeki
szív rejtelmei közt tudtam megmutatni azt, amit éreztem, s lám, az egész
világ elfogadta, s a gyermek sorsát látták benne ..."

Tündérkert
(1922)
történeti példázat

a cím iróniája

nehezen
értelmezhető mű

A Nyugat 1921-ben kezdte közölni, könyv alakban 1922benjelent meg. Írója történeti példázatnak szánta a Trianon után
megfogyatkozott területű és meghasonlott lélekállapotú Magyarországon. A regény a XVII. század elején játszódik, amikor
a„régi nemes haza mint a széttört tükör cserepei", „kétharmadán
a török, egyharmadán a német az úr, s itt Erdély, akin a pokol
uralkodik". A cím jelentése fájdalmasan ironikus, az áhított és
eljátszott lehetőséget jelöli. A„tündérkert" végül a felelőtlen Báthory fejedelem üres metaforájának bizonyul.
Amennyire nyilvánvaló a regény példázatszerűsége, annyira nehéz megállapítani az elbeszélő álláspontját. Van olyan értelmezés (Király Istváné, Czine Mihályé), amely a forradalmi és
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reform-út ellentétét, de olyan is (Nagy Péteré), amely az ellenforradalmi és a pozitív építőmunkát áhító eró'k összeütközését
látja Báthory és Bethlen ellentétében. Egy újabb elemzés szerint Móricz tartózkodik az eszményítéstó1, hiszen Bethlen értékrendjét is önellentmondónak ábrázolja. (A kérdést csak bonyolítja, hogy a kortársak a két főalakban Ady és Móricz vonásait is fölismerni vélték, és Móricz nem tiltakozott e párhuzam
ellen.)
A téma - Erdély fölemelkedése Bethlen Gábor fejedelemsége idején -jóval korábban, a tízes évek derekán merült fel Móriczban. Művének anyagát évekig gyűjtötte, és úgy tervezte, hogy
a békés építés eszményét adja majd - a világháború mérhetetlen
pusztításával, a nemzetvesztés lehetőségével szemben. De mire a
terv megvalósítására, a regény kidolgozására került sor, a nemzetvesztés nem távoli, hanem közvetlenül fenyegető lehetőség
nek tűnhetett. Így az értelmes emberi lét megteremtésének
nagyhitű programja helyett Bethlennek a puszta lét megőrzé
sére szólító kénytelen-rezignált felhívása maradt.
A bethleni elgondolás talán még parancsolóbb szükségesség ekkor, de nem különösebben vonzó, nem is elégít ki maradéktalanul. Báthory és Bethlen alakjának s kettőjük küzdelmének ábrázolásában szerepet játszik Móricz felfogásának változása is - részben ezzel magyarázható a főalakokjellemének öszszetett volta. Báthory például egyszerre képviseli a háborút, az
anarchiát és a nemzeti egységet. Amennyire nyilvánvaló, hogy
politikája még jobban tönkreteszi Erdélyt, annyira lehangoló,
hogy a járhatónak bizonyuló út, a bethleni milyen hosszadalmas.
Móricz magatartástípusokban gondolkodott, nem társadalompolitikai kategóriákban. Báthory egyetlen meghatározott
társadalmi osztályt, réteget vagy csoportot sem képvisel. A szegények gyámolítójának mutatkozik, de Bethlen jellemzése is
helytálló, hogy „az urak tették fejedelemmé, nem az éhezők". Nem
ismer törvényt a saját akaratán kívül: „Ez ország? ... ebek országja ... - mondja egy helyen. - Itt nincs ország: itt csak én vagyok."
Politikája a regényben teljesen felemás. Abszolút hatalomra törekszik (az arisztokrácia megtörését tervezi, akár a felszabadított jobbágyságra támaszkodva), ugyanakkor elmélyíti az anarchiát (birtokait elkótyavetyéli, tönkreteszi a polgárságot).
Mindezt egyedül az magyarázza, hogy Báthory alakja a
szélsőséges radikalizmust példázza. Számára minden másodlagos, eszköz értékű a személyiség megvalósításához és (ennek
gyakorlataként) a világ átalakításához képest. Az eredmény
azonban Báthory esetében nem a világ átalakítása, hanem felforgatása.
Uralkodásával a váratlan, kiszámíthatatlan szabad játékát idézi elő. „Sose lehet tudni, mire virrad az ember" - mondja
Imreffy kancellár. A véletlen még a fejedelem legfóbb bizalma-
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Móricz felfogása
a démoni erőró1

kisszerű

környezet

sában is a céltalanság érzését kelti; egy egész ország közvélekedésének ad hangot, mikor azt állítja: „csak toszogatjµk egyik napot a másik után." Célelvűség helyett a puszta ismétlés látja el
a szervezőelv szerepét Báthory életében: szeretkezései, részegségei, mámorai fölcserélhetó1c Nem a történelem, hanem a mítosz közegében mozog: szüntelenül legendás történeti vagy teljesen kitalált alakok - Nagy Sándor, Attila, illetve a sárkányölő
legkisebb királyfi- helyzetével azonosítja a sajátját.
Tetteiért nem csak meggyőződései, céljai okolhatók. A kiszámíthatatlanság jellemének alapvető vonása. A Tündérkertben
már nem érvényesül a cselekedet föltétlen meghatározottsága tehát Móricz változtat korábbi naturalizmusán, alakjai belső önmozgásra, mélységre tesznek szert. Báthory jelleme különösen a
regény második felében válik összetetté. A Tündérkert elején még
csak nagyratörő tervei vannak és szertelen képzelgései, a késóbbiekben már eredményeket tud fölmutatni: főúri összeesküvés leleplezését és Szeben bevételét. De a sikerek csak növelik önhittségét, a Kárpátokon túli hadjárat csődje pedig végképp az önkény
elhatalmasodásához vezet. Sorsa azáltal kap tragikus árnyalatot, hogy minél inkább törődik az ország, a nemzet felemelésének
ügyével, annál jobban elmagányosodik. A magány hatására még
inkább befelé fordul, végül már csak önmagára figyel.
Báthory sorsában feltárul a radikális magatartás ereje, de
gyöngesége is: értékeinek nagysága, céljainak ellenállhatatlan
vonzása, ugyanakkor a tényleges erőviszonyok semmibevevése,
a lehetőségek felelőtlen eljátszása is. Mérlegelés nélkül próbálja megvalósítani valamennyi célját. E fiatalos hévben, állandó
tevékenységvágyban, önmegvalósító törekvésben rejlik személyiségének varázsa. És teljes csődje is. Báthory, aki csak a célra összpontosít, el is ejti a célt, s még győzelmei is látszatgyőzel
mek. Azt hiszi, hogy a hajdúnép az ő eszköze, valójában éppen
ő lesz eszköze a harácsoló-rabló hajdúknak.
Az akadályt nem ismerő tevékenység, a lehetőségek teljes
kiélése romantikus eredetű, Móricz is így fogta fel. „Bizonyos,
hogy Báthory szertelenségeiben ott él Jókai" - írta 1922-ben.
A negatív személyiség is betölthet pozitív szerepet - véli Móricz.
A démoni erő világfelforgatásánakjelentőségéró1, a III. Richardhoz kapcsolódva, így fogalmazta meg álláspontját: Shakespeare „ebben a darabban magát a bűnt, a társadalmi szokás, a
papi morál, a szemforgató kegyesség által undorítóvá tanított bű
nök forgatagos sorozatát glorifikálja [=dicsőíti]. Ez a protestantizmus diadala ... " Móricz tehát a kritikai funkciót, a tagadás
gesztusát hangsúlyozza.
Báthory fejedelem és III. Richárd között, személyiségük
méreteit tekintve, igen nagy a különbség (az utóbbit aligha érheti vád, hogy tervei megvalósításában nem jár el kellő körültekintéssel). Ami mégis rokonítja őket: környezetük törpesége, és
az, hogy világuk megérett a {elforgatásra. Igaza van Báthorynak,
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ha a defenzívában levő magyarok széthúzását látva, megveti
ó1rnt; az urakat, akik valamennyien fejedelmek akarnak lenni,
éppúgy, mint a hajdúkat, akik élen járnak a rablásban, harácsolásban, de már az ütközetekben kevésbé. Csak az a baj, hogy
Báthoryt képességei nem emelik eléggé a környezete fölé. Nem
politikus, a szó igazi értelmében.
Báthory sorsa figyelmeztetés Bethlen számára: ahhoz,
hogy „nagy fejedelemmé" váljon, le kell mondania - legalább
ideiglenesen - a túlméretezett tervekró1. A nemzet fölemelkedéséhez lemondásra és megalkuvásra van szükség, hosszadalmas és aprólékos, de biztonságos építőmunkára. A Bethlen által kifejtett program feltehetően Kemény Zsigmondtól eredeztethető, Móricz példaképnek tekintett nagy elődjétó1. Eszerint a kis
ország a nagyhatalmak kiszolgáltatottja, tehát háborút nem viselhet, csakis polgári erényekbó1 szabad ösztönzést merítenie.
Jellegzetes állapot ez, vesztes forradalom után született. A Tündérkert farkaserkölcsű világában, ahol minden a birtoklás és az
erőszak körül forog, a békés építkezés eszménye önmagában is
archimédeszi pontnak bizonyul.
Báthory és Bethlen ellentéte azt is mutatja, hogy a nemzet vezetésére hivatott hős, fájdalmas módon, sohasem teljes személyiség. Báthory kihívja maga ellen a sorsot, Bethlen alkalmazkodik hozzá, egyikük szabad folyást enged indulatainak,
másikuk visszafojtja szenvedélyeit. A szövegben mindkét magatartás emberi értékeket romboló, természetellenes végletként
jelenik meg (még akkor is, ha nem teszünk egyenlőségjelet a kettő közé). Báthory elmulasztja, Bethlen teherként vállalja magára a kötelességet. Az egyéniségen tett erőszak is elfogadhatatlan, nemcsak az egyéniség túlzott kiélése. Míg Báthory politikusként mond csődöt, Bethlen a magánéletében. A privát szférában előnyösebb megvilágítást kap Báthory: megnyerő férfi,
aki delejes hatással van a nó'kre; ezért is gyűlöli őt oly mérhetetlenül a beszűkült szemléletű Károlyi Zsuzsanna, Bethlen pedig, politikai győzelmei ellenére titkolt irigységgel idézi fel emlékezetében Báthory személyes sikereit.
A Tündérkert folytatásaként megírt A nagy fejedelem és
A nap árnyéka című kötetekben (a trilógia 1935-benjelent meg,
Erdély címmel) Bethlen magasra ívelő pályájára komor árnyékot vet emberi magánya, boldogtalansága.
Milyennek ismerjük meg Bethlent a regény elején? Változik-e álláspontja késóbb? Nyfüan szembeszáll Báthoryval, mégis méltató szavakkal emlékezik meg róla, mikor értesül haláláról. Nincs
ellentmondásban a kettő egymással?
Báthory gyakran él metaforával. Mi a funkciója ennek? Keressünk példát arra, hogy a történelmet mítoszként fogja fel!
Jellemezzük a regény nőalakjait! Milyen értéksorrend állapítható meg?

247

Bethlen építő
programja

egyik sem teljes
személyiség

Bethlen elfojtja
egyéniségét

Említettük Móricz kapcsolódását regényíró elődeihez, Jókaihoz
és Keményhez. Melyik hagyomány fontosabb számára?
Keresztury Dezső szavait idézzük az Erdély nyelvéró1: ,,A beszéddel való jellemzésnek nincs irodalmunkban még egy ilyen mestere. Ahogy parasztot és urat, székelyt és hajdút, nehéz beszédű, mogorva férfit és csacsogva csipkelődő asszonyt, becéző szelíd babusgatást s kirobbanó indulatot szinte a hanghordozás hallható valóságával felidéz ... Az emlékek történelmi hitelű anyagát kiegésziti a népi szólások gazdag televényével, a mai köznyelv színtelenebb
alapanyagával s egyéni stílusának fordulataival." Keressünk példákat a Tündérkert szövegében a felsorolt nyelvi sajátosságok igazolására!

Úri muri
(1927)
az írót
foglalkoztató
kérdés

a millennium
idején játszódik
a cselekmény
a húszas évek
gazdasági
viszonyai

négy nap
története
ivás, adomázás

A XVII. századi Bethlen Gábor példája azt sugallja, hogy
a „történelmi osztály", a nemesség talán ismét képes megfelelő,
vezetésre termett embert adni a magyarság fölemeléséhez. A húszas években Móriczot elsősorban az foglalkoztatja, hogy ilyen
tehetséggel és elhivatástudattal rendelkező személyiség kikerülhet-e a dzsentribó1 a XX. században. Úri muri című regényének politikai indítékáról a következó1rnt írja: ,,A magyarság legmagasabb társadalmi rétege ki fog pusztulni, hacsak nekik nem
támad prófétájuk és megszervezőjük, aki ezt a régi, becses, nagyértékű osztályt visszavezeti a munka, a céltudatos, építő munka
felé. Így csak úri muri itt ez az egész magyar élet."
Regényének cselekménye a millennium, az ezeréves Magyarország ünneplése idején (1896) játszódik. (Az időpont megválasztásának jelképes értelme nyilvánvaló.) De inkább tekinthető híradásnak az 1920-as évek gazdálkodásának mostoha körülményeiró1, a középbirtok (és általában a magyar mezőgazda
ság) elmaradottságáról és versenyképtelenségéró1. Hiába pró~
bál mintagazdaságot teremteni a maga háromszáznegyvenhét
holdján Szakhmáry Zoltán, a regény központi alakja, ha nincs
elegendő tó'kéje s kitartása hozzá, hogy vállalkozását végigvigye. S még Szakhmáry törekvése ritka kivételnek számít, birtokostársai minden „komplikáció" nélkül folytatják a hagyományos, egyre kevesebb hasznot hajtó gazdálkodási módot és életformát. Legfeljebb úri leereszkedéssel megpróbálnak ügyeskedni, mint Csörgheő Csuli (aki így sem menekül meg az anyagi
csapástól: egész sertésállományát elviszi a kór).
Négy nap története a regény: a lecsúszott dzsentri könyvügynök megsétáltatása a városban és az urak tanyáján. Mulatozás mulatozást követ, az ital melletti adomázás a leggyakoribb
beszédhelyzet a műben. Anekdotába illik a könyvügynök körüli
tréfa is: külügyminiszterként hurcolják végig a városon, csak
azért, hogy a szerencsétlen, buzgó zenetanárt (a kultúra egyet-
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len helyi művelőjét) megtévesszék és kinevessék. Négy napon
át folyik a dáridó, a napok szinte egybemosódnak. (Az író is öszszekeveri ó'ket: pénteken indul a cselekmény, az ötödik nap hajnalát mégis vasárnapnak mondja.) A hasonló helyzetek, fordulatok ismétlése az állóképszerűség benyomását kelti. A dzsentri számára megállt az idő. A nekikeseredett, vad mulatozás egy
egész réteg haláltáncát sejteti: „vesztükbe rohanó emberek menekülése a feledésbe, a borba, duhaj nótába, szilaj ázsiai táncba .. . Jobb sorsra hivatott emberek, akik nem akarják a jobb sorsot." (Schöpflin Aladár)
Mintha egyetlen típus változatai lennének valamennyien,
„vastagok, vérrel s egészséggel tele". Tökéletesen üresek és gyanútlanok. A legyek párzását óraszám elnéző, a többiekkel mindenkor készséggel együtt hallgató Borbírótól az úri presztízsét
ócska heccekkel fönntartó Csörgheő Csuliig, Csollán Berti kései
s talán még közönségesebb utódjáig. Szakhmáry Zoltán is közéjük tartozik. Megpróbált ugyan kitörni innen; a gazdálkodásban
is, a szerelemben is különb életre vágyott. De mindez már múlt
idejű a regénytörténés idején. A kudarcok megtörik őt is, hát
együtt mulat a többiekkel, azok szintjére süllyed. S végül az úri
méltósággal, bár némiképp színpadiasan végrehajtott öngyilkosság tesz pontot elhibázottnak érzett életére. Felgyújtja tanyáját, és szíven lövi magát. A tűz, mint több más Móricz regényben, itt is jelképes értelmű.
Szakhmáry Zoltán lelki alkata hasonló Turi Daniéhoz, Matolcsy Miklóséhoz és Báthory Gáboréhoz: Móricz jellegzetes, vívódó férfialakjai közé tartozik, akiknek szándéka több, ereje pedig kevesebb annál, mint ami a rájuk váró feladat elvégzéséhez
szükséges lenne. Szakhmáry azonban elnagyolt ábrázolást kap
Turi Danihoz vagy Báthoryhoz képest. Értékeit közvetetten jelzi a mű: az elbeszélő és a szerepló'k méltatják ezeket. Ugyanakkor Szakhmáry emberi leépülését a regény közvetlenül bemutatja. Így alakja nem válik annyira vonzóvá, mint amennyire kellene az értékveszteség, a tragikus sors átéléséhez. Nehéz elfogadni, hogy a szerelemben valóban többre vágyott, ha csak azt látjuk, hogy rosszul választotta meg társát (Rozikát), és mélyebb
érzelmekre egyikük sem képes. Érthetetlen az is, hogy miért ítéli helyzetét annyira reménytelennek, mikor Lefkovitsnak, a zsidó bankárnak megértő támogatását élvezi.
E következetlenségek az író bizonytalan álláspontját jelzik. Prófétának, példaképnek szeretné látni hősét, de nem bízik
benne, hogy azzá válhat. A próféciát valójában nem Szakhmáry
példája, hanem papírszagú rezonőrök (többnyire Szakhmáryhoz
intézett) szónoklata képviseli a magyar társadalmi berendezkedés elavultságáról, a jobbágyok felszabadítását követő „burkolt
jobbágyság"-ról s a szükséges tennivalókról, a kitartó munkáról, az érdekeltség kiterjesztéséró1. Még a könyvügynök is (jellemével összeférhetetlen módon) arról próbálja meggyőzni köny-
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a kívánatos utat
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osztály
meggyőzése

nyelmű és nemtörődöm vendéglátóit, hogy gyümölcsöskertté
kell tenni az alföldi tájat, ez alapozná meg Magyarország jövő
jét. A didaktikus betétek nem ellensúlyozzák a cselekmény kimenetelét, sőt funkciójuk éppen az, mint Szakhmáry elbukásának: a „történelmi osztály" meggyőzése, ébresztése. Az ország jövője a tét; Móricz ekkor még a dzsentri sorsához köti a magyarság sorsát.

Keressünk olyan szövegrészeket az Úri muri című regényben, melyek a magyarság egészére vonatkoznak!
Soroljuk fel, kik az író szócsövei! Egyszer Csörgheő Csuli szájába
is önkritikus szavakat ad. Mikor? Illik-e ez Csuli jelleméhez?
Mit érez Szakhmáry Zoltán„szent, kemény, szigorú és becsületes"
felesége iránt? Miért gyűlöli az asszony a birtokot, a tanyát, Zoltán egész munkáját? Melyiküknek van igaza?
Sok értelmező a "realizmus diadalát" (e fogalommal a Balzac-fejezetben találkoztunk) látja abban, hogy Móricz - jóllehet mélyen
rokonszenvez hősével- Szakhmáry Zoltánt mégis eljuttatja a bukásig.Egyetért-e ezzel a véleménnyel? Válaszát indokolja!

Rokonok
(1932)

a rokonságérdekszövetség

Kopjáss gyors
alkalmazkodása

Az Úri muri nem tartozik Móricz sikerültebb alkotásai közé.
A dzsentri-kérdés átfogóbb és kidolgozottabb ábrázolását adja a Rokonok című regény. Cselekménye a mű megírásának időpontjában, a húszas-harmincas évek fordulóján játszódik. Egy fiktív vidéki városban,
Zsarátnokon a választás szeszélye folytán egy jelentéktelen kistisztviselő kerül be a teljhatalmat jelentő főügyészi székbe. Egyszerre kiderül
róla, hogy a város urainak rokona, de az is, hogy neki mennyi rokona
van, akik most mind a támogatását kérik. Móricz művében a rokonság
már nemcsak hozományvadászatra és hivatali pozíciók egymás közti
elosztására szövetkezik, mintANoszty fiú esete Tóth Marival című Mikszáth-regényben. A rokonok sem csupán a dzsentri-réteghez tartoznak
(az "úri középosztály" immár szélesebb társadalmi alakulat), de szoros
együttműködésükben a dzsentri hagyomány érvényesül.
Nemhiába hangoztatja Kardics bácsi, Zsarátnok mindenható
pénzembere, hogy a nemzetségi összetartás őrizte meg a hazát ezer éven
át; a magyar közélet a XX. században is „családon belül" intéződik el.
„Magyarország a rokonságok és a panamák lápvilága" - foglalja össze
a keserű tapasztalatokat Martiny doktor, a helyi liberális ellenzék vezére, de hát ő jövevénynek számít a városban, s kérdés, hogy akkor is
fenntartaná-e álláspontját, ha e rokonság tagjai közé fogadná. Kopjáss
István, az újdonsült főügyész lavírozni próbál a hatalom és az ellenzék
között (jellemző a közállapotokra, hogy Kopjáss semmitmondó, leszerelő jelszavában - „a kecske is jóllakjék, a káposzta is megmaradjon" - reformszándékot látnak Zsarátnokon), de igen hamar eljut odáig, hogy
saját érdekének rendeljen alá mindent. Beilleszkedik a hatalomba, és
„hasznavehetó'" emberré válik; csak túlzott mohósága miatt érzi a polgármester szükségesnek, hogy kissé megleckéztesse. Kopjáss is „meglövi" magát, de a regénybó1 nem derül ki, hogy meghal-e. Szakhmáryt

250

Móricz még megpróbálta tragikus hőssé emelni, Kopjáss esetében ez
már fel sem merül.
A Rokonok leszámol a dzsentrihez fűzött illúziókkal. Ebben a regényben teljesedik ki Móricz realista ábrázolásmódja: a szereplők mozgásában és sorsában a társadalmi meghatározottság dominál, nem a
biofizikai. Kopjáss és Lina vitájában nem csupán a Móricz-művekben
megszokott házastársi összeférhetetlenség kap újra kifejezést, hanem
két világfelfogás csap össze: a fölfelé igazodó, aránytévesztő és a saját
körén belül maradó, biztonságra törekedő kisemberé, s mindkettőnek
súlyos érvei vannak. (Lina talán a legárnyaltabban jellemzett nőalak
ja Móricznak.) De a Rokonok sem éri el a Tündérkert művészi színvonalát. Túl gyorsan és könnyen dó1 el Kopjáss lelkiismereti vívódása; a
S ertéstenyésztő körüli panama túl egyszerű és átlátható ügy ahhoz,
hogy a figyelmet tartósan lekösse; következményei pedig nincsenek anynyira kibontva, hogy megrendítő hatásuk legyen.

realista
ábrázolásmód

A rokoni kötelékekró1 Móricz így nyilatkozott: „Rokonok című regényemben felállítottam azt a tételt, hogy minden családban van
egy ember, a többi rokon. Ez azt jelenti, hogy van egy lehetséges,
erős egyéniség, akire a sok tehetségtelen rátámaszkodik. S azt is,
hogy az erős semmit sem produkálhat, mert a hínár körülveszi, s
lehúzza a mélybe." Igazoljuk a fenti tételt a regény néhány epizódjával! Hol mond ellent a tételnek a regény?
Milyennek ismerjük meg Szentkálnay Magdalénát? Sok szó esik
a férjéró1, Boronkay Feriró1 - de egyszer sem bukkan fel a cselekményben. Mi lehet ennek a funkciója?
A Rokonok expozíciója ráérős részletezéssel mutatja be Kopjáss
első napját új életében. Késóbb felgyorsul az elbeszélés tempója,
de a Boronkay-villában adott estély leírásakor ismét lelassul. Mi
az oka itt a késleltetésnek?
Miképp jelzi a regény, hogy a zsarátnoki állapotok az egész országra általánosíthatók?

Barbárok
(1931)
A harmincas években Móricz figyelme ismét a falusi és a
városi szegénység felé fordul. Riportokban, novellákban, regényekben (A boldog ember című műve regénnyé növesztett interjúsorozat) számol be a parasztság földéhségéró1, a tanyasi élet
ijesztő elmaradottságáról, babonás hiedelmeiró1, a pesti külvárosok szívszorító nyomoráról.
A korszak legjelentősebb , ma is döbbenetes hatású Móricznovellája a Barbárok . Már a cím is feszültséget kelt: olyan világra készít elő, amely nemcsak műveletlen, idegen, hanem embertelen, kegyetlen is. A pusztai nép, az alföldi ridegpásztorok élete távol esik a civilizációtól. Mintegy a történelmi időn kívül élnek; közelebb a balladák, mint a realista regények világához. A
novella folklór gyökereihez nem férhet kétség. (A Megölt havasi pásztor Moldvában és Háromszéken ismert balladájával, il-
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a ridegpásztorok
világa

nyelve

balladás
előadásmód

a cím kettős
jelentése

drámai építkezés

letve a leghíresebb román népballadával, A báránykával mutat
motívumbeli rokonságot.) Egyszerű s mégis különös világ ez,
melyben minden szó, minden gesztus jelentőségre tesz szert; a
hallgatás mögött fenyegetés, a kimondott szavakban kétértelműség rejlik.
Bodri juhász és társai a lakott területektó1 többnapi járásra, az időjárás viszontagságai között élnek - érthető, ha kevés
szóval beérik (a kisfiú tízévesen már éppoly „hallgatós", mint az
apja), s a kutya pótolja az emberi kapcsolatokat (a juhász és a
puli az árnyalatokig megértik egymást). A pusztán megnőnek a
méretek, itt minden: „nagy" - ez a leggyakoribb jelző. A tárgyak
szerepe és súlya is nagyobb, nemcsak a baljós szíjé, hanem a kalapé vagy a görbe vadkörtefáé is: valamennyi az embert (vagy
épp a hiányát) jelöli. E világvégi tájon is szigorú szokások, elő
ítéletek érvényesítik erejüket. Bodri juhász eleve bizalmatlan a
„városifélék" iránt, és megbízik a „pusztabéli"-ben (ami végül
vesztét okozza). Gyilkosát, a veres juhászt pedig egyedül a kilincsen lógó szíj látványa készteti vallomásra (mintha valami
ősi, pogány hiedelem kényszerítené rá).
A novella nyelve is alapvető eszköze a jellemzésnek. Móricz
nem másol egy tájnyelvet sem; néhány hangalakkal (vót, gyün),
a népi szókincs szavaival (fogdmegek, eldarvadozott), szókapcsolásaival (ladikos embert lelt, az áttette) hiteles népnyelvet tud teremteni. Az ismétlések és kihagyások a népballadák előadás
módját idézik (,,Az asszony pedig ment, ment, elment ... Ment az
egész nyáron, ment, amíg csak a hó le nem esett.''). Ugyanakkor
a ritmust állandóan változtatja; a párbeszédek rövidek, pattogóak, gyakori a hiányos és töredékes mondat. A körülményesség mindig a gondolat elleplezését szolgálja, a kétértelmű megfogalmazás ironikus hatású (,,Nézte a juhokat ... mintha a magáét nézné. Akkor mondta, hogy el kell neki menni.'').
„ Csoda ez a nyelv - írta a Barbárokról Kosztolányi-, a gondolatok sajátságos, utánozhatatlanul-keleti tagolása, a szavak
ázsiai tempója s messze-messze muzsikája, a pusztai emberek
alanytalan, korcs mozdulatai ... Csoda ez az egész így együtt, mert
szándék és beteljesülés, betű és lélek, természet és művészet eggyé
válik ... " A mű dicséretében benne van a pusztai világ akaratlan
elmarasztalása: „ázsiai" ez a nép, itt Európában, a XX. század
elején. A novella címének kettős jelentése is ezt sugallja - nemcsak az emberségükbó1 kivetkőzött rablógyilkosok barbárok, az
egész megrekedt, megmerevült pásztorélet barbár.
Az elbeszélő mindvégig személytelen, kerüli a magyarázatot. Az ítéletet a vizsgálóbiztos szájába adja; igaz, a novella utolsó, leghangsúlyosabb szava ez. A fokozatosan kibontakozó, drámaian építkező cselekményben ismételt váltások figyelhetó'k
meg, mindegyik (számmal jelölt) szerkezeti egységnek megvan
a maga feszültségíve. Az első részben elóbb a puli jelzi a közelgő veszélyt, majd a baljós hallgatás fokozza a feszültséget, és te-

252

tőpontra ér a gyilkosság viszonylag gyors lefolyásában. Mikor a
jóvátehetetlen megtörtént, már szinte hűvösen figyeljük az érc
zéketlenül szalonnázó gyilkosokat. Az elbeszélés hangulata is
ennek megfelelően változik: a különös pusztai táj vonzását a rettenetes esemény döbbenete váltja fel, majd a kereséssel együttérző izgalom, melyet a számonkérés oldó-rezignált gesztusa zár
le. Az elbeszélés végén a vizsgálóbiztos igazságot szolgáltat - de
megoldódott-e ezzel bármi is?

hangulatváltások

A novella hármas tagolását a cselekmény idóbeli lefolyása is indokolja. Mennyi időt ölelnek fel az egyes szerkezeti egységek? Mi
a tempóváltás funkciója?
Kísérjük figyelemmel a feszültség ívét a második és harmadik
részben! Milyen különbséget tapasztalunk az elsónöz képest?

„Nyájajuhász volt mind a három ember" - mondja a novella. Magyarázzuk meg a szó jelentését! Mi az igazi oka a gyilkosságnak?
Miért nem szerepel a másik gyilkos (a veres juhász társa) a harmadik részben?
Hogyan próbál hatni a vizsgálóbiztos a gyilkosra? Mennyire ismeri a pusztai emberek gondolkodásmódját? Elfogadhatjuk-e ítéletét?

Az utolsó évtized
1929-ben, Osvát Ernő öngyilkossága után Móricz átveszi Babitscsal együtt a Nyugat szerkesztését. A nagy múltú folyóiratot a „magyar
nemzeti koncentráció" irodalmi fórumává kívánja tenni. 1931-ben országos felháborodást vált ki, hogy Móricz - csehszlovákiai élményei
alapján - elismeréssel ír a határon túl élő magyar ifjúság felvilágosult,
demokratikus szelleméró1, és szembeállítja az itthonival: „Izzóbb magyarság tombol ott a babiloni fogság érzései mellett, mint itthon, ahol
ma is még a régi és sűrű levegőjű mesterséges sötétségben vannak az ifjak." Jobb- és baloldal élesen támadja, a parlamentben felszólalnak ellene, és Móricz kénytelen visszakozni. A szerkesztés gondjaiba is belefárad, s 1933-ban megválik a Nyugat szerkesztésétó1.
Késóbb messze távolodik Babits és a Nyugat irányvonalától.
A népi írók harmincas évek derekán kibontakozó mozgalmának (Németh László, Illyés Gyula, Féja Géza és mások csoportjának) egyik fő
ihletője, fegyvertársa, majd szervezője. 1939-tó1 a Kelet Népe című folyóirat szerkesztőjeként támogatja a népiek törekvéseit. A magyar kibontakozás lehetőségét a jogfosztott nép (az ő fogalmaik szerint ez elsősorban a parasztságot jelenti) öntudatosodásától és felemelkedésétó1
várják. Hivatásuknak tekintik, hogy járják az országot, a helyszínen ismerjék meg a súlyos gondokatJ s ezeket dokumentumszerű pontossággal mutassák be műveikben. Uj műfajt honosítanak meg: az irodalmi
szociográfiát, amely egy körülhatárolt tájegységnek, településnek vagy
társadalmi rétegnek a részletes leírása.
A riasztó társadalmi igazságtalanságok feltárásával a népi írók
a nemzet lelkiismeretét próbálják felrázni. Amikor 1935 tavaszán találkozóra kerül sor a demagóg, reformpolitikát meghirdető Gömbös
Gyula miniszterelnökkel, Móricz a legutolsó vidéki útján szerzett friss

253

a Nyugat
szerkesztője

a népi írók
mozgalma
Kelet Népe

irodalmi
szociográfia

Móricz Zsigmond a könyvnapon
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A boldog ember
visszapillantva
a századelő
"boldog" kor

tapasztalatait olvassa fel egy menükártya hátlapjáról: „Hétfő. Reggelire kenyér, zöldhagyma. Délben lebbencsleves. Este üres krumplifőze
lék. Kedd. Reggelire kenyér, zöldhagyma. Délben lebbencsleves. Este puliszka kis tejjel. Szerda. Reggelire kenyér, zöldpaprika ... " A felolvasás
után átnyújtja a listát az elképedt miniszterelnöknek, s hozzáteszi,
hogy ha a kormány segíteni akar ezen az állapoton, akkor számíthat
az írókra.
A hivatalos Magyarország minden nemzeti baj egyedüli okát Trianonban, a történelmi egység szétesésében jelölte meg. A népi írók szociográfiái bebizonyítják, hogy ami megmaradt, azzal sem törődnek igazán. Az ismeretlen és pusztuló magyarság felfedezésre és orvoslásra vár.
A harmincas években Móricz is arra vállalkozik számos novellájában
és regényében, hogy valóságos emberi életutakat rögzítsen - szinte esettanulmányként, dokumentumszerűen. Távoli rokona, egy tiszaháti paraszt elbeszélésén alapul A boldog ember (1935) első személyben, interjú-formában előadott története. Egy lelencsorból indult, lágymányosi
periférián felnőtt fiatal leány (akit az író örökbe fogadott) hőse a Csibenovelláknak, és ő a mintája az Árvácska című regény (1940) főszereplő
lányalakjának is. Életem regénye című művében (1938) pedig saját gyermekkorának adatszerűen hiteles megörökítésére törekedett.
Talán A boldog ember a legsikerültebb közülük. Címszereplőjé
nek, Joó Györgynek életét, „amely voltaképpen az egész magyar világnak leghűbb és legbiztosabb, ezeréves alapja: egy paraszt élete", csupán
1914-ig követi. Keserű irónia fejeződik ki ebben: a megírás időpontjá
ban, a gazdasági világválság éveiben „boldog'' korszaknak tűnik a századelő, olyannak, amelyró1 még érdemes beszélni. Pedig Joó György tízéves korától keményen dolgozott, s ki volt szolgáltatva a falu hatalmasságainak: papnak, jegyzőnek, nagygazdáknak. Senki támogatására
nem számíthatott: osztályos társai hasonlóan kisemmizve és megfélemlítve élnek, a nagyvárosi öntudato~ munkássággal pedig (melynek itt a
türelmetlen és doktrinér Lieb úr a képviselője ) meg sem értheti magát,
más nyelven beszélnek. De akkor meg tudta menteni kevéske földjét,
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volt munkája, eltarthatta családját, míg a jelenben nyolc-tíz holdból sem
képes megélni.
Joó György nem lázadó paraszt. „Nincs benne semmi támadás. Úgy
beszél, mintha a sors kikerülhetetlen tényeiről beszélne. Ahogy az időjá
rásról, az elemi csapásokról szól a fóldmívesember. Nem lehet rajta változtatni, tehát egyebet nem tehet, mint tudomásul veszi." De hőssé magasodik a könyvben: a munka, áldozatvállalás, élni akarás példájává.
Az Árvácska kis lelencgyermekének élete még szűkebb korlátok
között, teljes reménytelenségben telik.Nem tehet mást, csak tűr és szenved, és mégis reménykedik. A kiszolgáltatott emberek sorsa még inkább
vádolja a társadalmat, mint a lázadóké.
Móricz az utóbbiak ábrázolására is vállalkozik: elóbb a Betyár
című (1936), késóbb a Rózsa Sándorról írt regényeiben (trilógiának tervezte, de csak kettő készült el: Rózsa Sándor a lovát ugratja, 1941; Rózsa Sándor összevonja szemöldökét, 1942 - az utóbbinak a szövegét nem
is tekintette végleges változatnak). E műveire éppen nem a dokumentumszerű ábrázolás a jellemző, Móricz szándékosan mesehősökké avatja betyárfiguráit: Rózsa Sándor egyenesen az 1848-as szabadságharc
parasztforradalmár vezéreként jelenik meg regényeiben. Nyilvánvaló,
hogy a „történelmi osztályok"-ból kiábrándult Móricz a magyar történelem parasztszempontú átértelmezésére tart igényt, de a történeti
anyag ellenáll az erőszaknak. Az Erdély példázatának súlyát a múlt hiteles megidézése és a jellemek összetettségének érzékeltetése biztosította, a betyárregényekbó1 mindkettő hiányzik.
A nemzet újabb nehéz megpróbáltatásai között, 1942 nyárvégén
hunyt el Móricz Zsigmond, a XX. századi magyar próza egyik legjelentősebb mestere.

Joó György
nem lázad,
csak dolgozik

Árvácska

betyárjai
mesehősök

Krúdy Gyula
(1878-1933)
1878. október 21-én született Nyíregyházán, törvénytelen gyerekként.
Ugyanis apja, id. Krúdy Gyula ügyvéd csak 1895-ben vette feleségül
Csákányi Juliannát, miután már 10 gyermekük született. Az apa eredetileg Nógrád megyébe való kisnemesi család sarja, az ő apja, legidősebb Krúdy Gyula a szabadságharcban tüntette ki magát Klapka adjutánsaként, majd 92 éves korában bekövetkezett haláláig a Honvédmenház parancsnoka volt. Öccse, Krúdy Kálmán - akinek kalandjait Mikszáth Kálmán is megörökítette egy kisregényében - Világos után sem
tette le a fegyvert, hanem szabadcsapatával betyár módra élt az Ipoly
menti erdőkben, míg egy zsandártisztnek állt unokatestvére le nem lőtte. Krúdy Gyula nevelésére nagy hatással volt apai nagyanyja, a várpalotai születésű, dalmát származású művelt polgárasszony, Radics
Mária.
Szatmárnémetiben kezdett el gimnáziumba járni a jezsuitákhoz,
majd a szepességi Podolinba került, a piaristák gimnáziumába. Mikor
visszatért Nyíregyházára, 14 éves korában, riportokat és novellákat
kezdett írni, különböző vidéki, utóbb pesti lapokban is megjelentek írásai. Érettségi előtt újságírónak szökött Debrecenbe, de apja visszahozta, és így 1895-ben leérettségizett. Addig már 90 novellája jelent meg.
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„Én írónak születtem, semmi másnak" írja késóbb rövid önéletrajzában, teljes
joggal.
Elóbb Debrecenben, majd Nagyváradon újságíróskodott, végül 1896-ban
Pestre költözött. 1899-ben feleségül vette a nála hét évvel idősebb Spiegler Bellát, aki Bodgán Bella, illetve Satanella
álnéven írt. Ebbó1 a házasságból négy
gyermeke született (egyikük még csecsemó1rnrban meghalt). Családi élete késóbb megromlott, 1915-ben elköltözött
otthonról, s 1919-ben feleségül vette a
fiatal Várady Zsuzsát. Ebbó1 a házasságból is született egy lánya.
Rengeteget írt, de első igazi sikereit csak 1910 után aratta. A modern irodalom különböző képviselőivel jó viszonyban volt, de nem csatlakozott
sem a Nyugathoz, sem a konzervatív írócsoportok valamelyikéhez, sem
a szerveződő avantgárdhoz.
A világháborúban baljós sejtelmei megvalósultát látta. Lelkesen
támogatta az őszirózsás forradalmat, többek között nagy riportot írt a
kápolnai földosztásról. A Tanácsköztársaság idején riportkönyvet adott
ki Ruszka Krajnyáról, azaz az autonómiát kapott Kárpátaljáról. A Tanácsköztársaság bukása után sajtókampányt indítottak ellene, műveit
alig közölték, időnként - az emigráns Hatvany Lajos segítségével Bécsben élt és publikált.
Anyagi helyzete egyre romlott, 1926-tól kezdve pedig súlyos betegségek is megtámadták az éjszakázástól és alkoholtól megviselt szervezetét. 1928-29-ben megünnepelték 50. születésnapját, de utána, mikor a világgazdasági válság miatt nem jelentették meg műveit, idegöszszeomlással kórházba került. Naptárába ezt jegyezte be 1929. július 8án: „Ráday történetét délben, munkaszünetben, 12 óra után kezdtem volna írni a margitszigeti lakásomon, a kovácsműhely mellett. Egy titokzatos ellenséges intésre a kovácsműhely udvarán vas-síneket kezdtek kalapálni, minden cél nélkül. Munkámat abba kellett hagynom. Gyilkosok
vesznek körül. Isten kegyelmezzen nekik. A kutyahangú ember az emeleten üvölteni kezdett."
Adósságai miatt fel kellett mondania a margitszigeti lakását, és
egy nyomorúságos óbudai házba kellett költöznie. 1931-tó1 kezdve fokozódó nyomorban és betegségben élt; 1932-ben - Kosztolányi jóvoltából - megkapta ugyan a Rothermere-alapítvány díját, de ez csak átmenetileg segített rajta. Végül még villanyát is kikapcsolták. 1933. május
12-én halt meg.
Utolsó percéig lankadatlanul dolgozott: eddig számbavett életmű
ve 86 regénybó1, 2382 elbeszélésbó1, 1780 cikkbó1 és 30 színműbó1 áll.
A következó'kben e monumentális életműbó1 csak egy-két művet
elemezhetünk. A választáskor arra törekedtünk, hogy minden darab
egy-egy típust képviseljen.
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Művészetének

kibontakozása

Hosszú ideig, kb. 20 évig tartott, amíg elismert író lett. Kortársai
addig egyszerűen Mikszáth-epigonként tartották számon. Úgy vélték,
nem tesz mást, csupán átteszi Mikszáth jellegzetes dzsentri vagy népi
figuráit Nógrádból a Nyírségbe vagy a Szepességbe. Pedig Krúdy ekkorra már létrehozott egy figyelemre méltó regényt (Az aranybánya,
1901), amelyben Mikszáthtól igen különböző módon ragadja meg az elzüllő dzsentri problémáját s vele a történelmi osztály kihullását a történelembó1. E regénye sokkal inkább kapcsolódik az öreg Jókai némelyik alkotásához, korai novellái pedig a századforduló novellisztikájának némely szecessziós kísérletével (pl. Gozsdu Elek vagy Szini Gyula
[1876-1932] egy-egy elbeszélésével) rokoníthatók. A Mikszáth-hatás
csak ezután következik be, tehát már semmiképpen sem veszélyeztethette a maga karakterét meglelt író önállóságát.

pályakezdés,
irodalmi
előzmények

A Szindbád-novellák
1911-tó1 kezdve szerepelteti az Ezeregyéjszakából merített legendás hajóst novellák és regények hőséül. A Szindbád-figura
hozta meg neki a népszerűséget, és ezért szívesen tért vissza
hozzá a késóbbi években is. Utolsó regényében, a posztumusz
Purgatóriumban is felbukkan a hajós alakja. Szindbád - talán
a legnagyobb joggal az író különféle hasonmás-figurái közül magának Krúdynak a szimbólumává vált. Így fogta fel Huszárik Zoltán is 1971-ben készült Szindbád című filmjében.

Szindbád: a
hasonmás alakok
egyike

Szindbád útja a halálnál
Ötödik út
(1911)
Az elbeszélés alapjául szolgáló esemény, úgy látszik, valóban megtörtént: Krúdy az Ady Endre éjszakái című cikksorozatában (amelyet késóbb összefüggő formában is megjelentetett),
1925-ben megemlékezik arról, hogy egy boldogtalan orfeumi virágárusnő öngyilkossági szándékkal kiugrott az ablakon, de végül is csak lábát törte. Ezt az anekdotát Krúdy egy egészen más
összefüggést sugalló környezetbe helyezi. A virágáruslány itt valóban meghal, és halálával megváltja a föhőst, Szindbádot. A helyettes halott motívuma ismerős a mesékbó1, és ismerős a vallástörténetbó1 is. A novellában azonban ez a mesei, illetve mitikus funkció ugyanúgy eltérítve, az író saját céljaihoz alkalmazva jelenik meg, mint ahogyan az említett anekdota.
Az elbeszélés elején egészen rövid átvezető résszel kapcsol-
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valóságos eset
átköltése

a "helyettes
halott" motívuma

a bevezetés
szerepe

a szerelem
vándorának
bemutatása

kétféle értékrend

élet és halál
szembeállítása
Szindbád belső
gyarapodása

ja az író címszereplő
jét az Ezeregyéjszakából ismerős tengerészhez. Hogy közelítse a
kettőt, Bagdadból elóbb
Sztambult csinál, majd
a messzi tájak emberét
különböző pesti úticélok
között vándoroltatja. Ez
a bevezető rész a címke
szerepét játssza, köti a
fónőst a ciklus egészéhez. Ezután jön a tulajdonképpeni indítás,
Szindbádnak mint a
szerelem örök vándoráLatinovits Zoltán mint Szindbád.
nak bemutatása és megLemezborító
határozása. Térben és
idóben pontosan elhelyezhetjük Szindbád kalandjainak „óceánját": az Osztrák-Magyar Monarchia ez, Fiumétól Lembergig, adriai olasz nó1üó1 galíciai zsidó nóKig. Pest ennek az óceánnak kikötője, és Szindbád nem tud kifutni beló1e, mert nincs
pénze, „és valóban igen céltalannak látta az életet, amelyhez pedig mindig ragaszkodott". Új leányra vagy asszonyra vár, akivel ismét fölragyogna szerencséje, s akivel újra tengerre szállhatna.
Szindbád számára a nők, a szerelem az élet jelképei. Voltaképpen az élettó1 megfosztva tengődik, amíg a nőktó1 távol
van. A virágáruslány, a halál jegyese, mindenben ellenkező értékeket vallhat magáénak, mint Szindbád. Nem élni akar, hanem meghalni, és nem szerelmes, nem is akar tudni szerelemró1. Mikor Szindbád megpróbálja szerelemre csábítani, visszautasítja, és a halála előtt egyetlen mondattal minősíti kísérőjét:
„Ön jó fiúnak látszik ... ", tehát a hajós által képviselt szerelemközpontú értékrenddel szemben egy jóságközpontú, etikai alapozású világrendet szögez szembe, és azért választja a halált,
mert jóságot nem talál az életben. Szindbádot tehát megváltotta egy nő, de nem szerelmével, hanem halálával: a hajós szerelmi emlék és zálog gyanánt egy marék véres hóval ballag el.
Krúdy a leggazdaságosabb módon, két szereplővel, egy-két
színhely villanásszerű bemutatásával képes volt novelláját élet
és halál konfiiktusának színterévé avatni. A főszereplő a végén
a maga értékvilágába tudja építeni a lány, azaz a helyettes halott sorsának tanulságát. De az író ezzel el is távolította hősét,
akit pedig a bemutatáskor szándékosan átlátszó fogalmakkal
olyan közel hozott az elbeszélés jelenének Budapestjéhez. Így
nyeri el értelmét végül is a cím: Szindbád valóban a halálnál
járt, noha kalandja előtt és után is az élet vizein akart hajózni.
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Az eltávolítást aláhúzza az is, hogy az író „babonás" -nak nyilvánítja Szindbádot; ez pedig egy mesehősró1, csodák hajósáról legalábbis furcsa megállapítás.

távolság az
és hőse
között
elbeszélő

Hány szerkezeti elemre bontható az elbeszélés?
Milyen időviszonyok jellemzik a bevezetést, és milyenek a szorosabban vett történetet?
Mely kifejezések utalnak nyíltan vagy rejtetten a címben is megjelölt fő témára, a halálra?

Utazás éjjel
A Szindbád-történetek egy része az emlékek s vele az idő
szétfoszlását sugallja, hiszen Szindbád többnyire azért ered útnak, hogy egy-egy hajdani, nagy érzelmi megrázkódtatást jelentő szerelmét visszaálmodhassa, újraélhesse a nő vagy legalább
a színhely fölkeresésével. Ám mindig azt kell tapasztalnia, hogy
az emlék hazug, illetve mást, mélyebbet rögzít, mint a hajdani
mámor: fájdalmat, félelmet, megaláztatást. Az Utazás éjjel - látszólag - más megoldást választ. Itt magát a hajdani eseményt,
egy balul sikerült leányszöktetés történetét halljuk. Krúdy csúfondáros címjavaslatokkal vezeti be az elbeszélést; Thackeray
regényére, illetve egy ponyvára leszállt barokk színjátéktípusra céloz, midőn meséjét végül is legillóbben í~ nevezné: ,,A gonosz varázsló, vagy az ártatlanság diadala." Am a történet elbeszélése korántsem felel meg várakozásainknak. Sokáig csak az
éjszakai út vonatablakból látható benyomásait sorjázhatjuk: rókák nyomát a hóban, bakterokat, bálba készülő, lila szoknyát
próbálgató lányok felvillanó alakját. A megszöktetett leányka
az elbeszélés folyamán meg se mukkan. Az elbeszélés közepén
értesülünk Szindbád és Mimi szerelmének történetéró1; néhány
jellegzetes helyszínt látunk, a kisvárosi népkertet, temetőt, düledező kis templomot. Az idősík újabb váltása után Szindbád
egyre növekvő kétségbeesését jelzik a sorra válasz nélkül maradó kérdések. Végül a hajós öngyilkosságra gondol; ehelyett azonban lemond a lányról, és hazaengedi a bűnbánó Mimit.
A zárlat értelmezi a történet viszonyát Szindbád emlékeihez, illetve időélményéhez. A hajós sokszor gondolt vissza erre
az ifjúkori utazására. Mi jutott eszébe? A pirosló ablakú kis tanyaházak, az aggodalmaskodó arcú bakterok és a rókák útjai.
Tehát azok a mellékes, ablakon át látható útiélmények, amelyek már annak idején is lekötötték figyelmét, és elterelték akaratát fő feladatától, Mimi elcsábításától. Annak idején ezért
szenvedett kudarcot, ám visszaemlékezve mégis „Mimi emléke
mindig felmelegítette a szívét". Azaz anélkül, hogy nyíltan kimondaná, az elbeszélő a kaland kísérő körülményeit, magát az
utazást fontosabbnak és maradandóbbnak ítéli, mint a vállalt
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összetevői

utalások az
irodalomra és a
történelemre

és szétfoszló célt. De az önámító célkitűzés nélkül nincsen utazás; ezt tanúsítja a novella lezáró gesztusa, mikor Szindbád
Mimi zsebkendőjét simogatva a maga balgaságát kárhoztatja.
A szerelem jelképes nyelvén belül maradva, Krúdy e novellában
- akárcsak a Szindbád-ciklusok egészében - voltaképpen filozofikus következtetésekhez jut. Nemcsak kétely él benne az élmények természetével, az idő megragadhatóságával kapcsolatban,
hanem az élet alapvető céltalanságát hirdeti, ha nem is olyan
nihilisztikusan, mint késóbbi regényei némelyikében - mint például a Rezeda Kázmér szép életében (1933).
A novella stílusában kettősséget figyelhetünk meg. A meghiúsult lányszöktetéssel kapcsolatos mondatok rövidek, egyszerű közlés jellegűek. „ Tudniillik: egyszer Szindbád, az a bizonyos
hajós megszöktetett egy fiatal hölgyet." ,,A hölgy, akit délután
megszöktetett, csendesen sírdogálva üldögélt a sarokban, és csak
félszemmel leste a cigarettázó Szindbádot." Az atmoszférát teremtő mögöttes történetet, a hajdani szerelem és a szokatlan vonatút benyomásait viszont hosszú asszociációsorokat tartalmazó mondatfüzérek közvetítik. A két mondattípus ironikus vágástechnikával kapcsolódik; ez hordozza a föhős növekvő kétségeit.
Az asszociációs sorok az emlékezés sajátos logikájával jönnek
létre. Az állandó írói jelenlétet a szerelmi témától elütő utalások nyomatékosítják: a novella kezdetén az irodalomra, közepe
táján a szabadságharc egy véres csatájára tesz Krúdy utalást.
Mindkét fogalomkör végig meghatározza az író művészetét: mindig mintegy kitágított emlékbázissal dolgozik, amelybe a magyar történelem évszázadai és az írott művek világa személyes
élményként tartoznak bele.
Határozzuk meg, milyen időrendbe állíthatók a novellából kibontható események, és milyen sorrendben jutnak az olvasó tudomására!
Milyen mondatritmus uralkodik a novella egyes szerkezeti egységeiben?

A vörös postakocsi
(1913)

azonosulás és
távolságtartás
kesernyés humor

Kiss Józsefhez, A Hét című folyóirat szerkesztőjéhez címzett elő
szavában így ír Krúdy: „Pesti regény! Mit lehet írni Pestről? Ordináré
passzió, mint az állatkínzás. De megpróbáljuk. A magányban, amelyet
a regényíráshoz választottam, talán érdekesebbnek látom az embereket,
mint akkor, midőn közöttük éltem. Most mindenesetre jegyet váltok a
postakocsira és Budapestre utazom," S ezt a levelet - Budapestró1 keltezi. Az azonosulásnak és a távolságteremtésnek ezt az ironikus kettős
ségét hangsúlyozza a Puskin Anyeginjébó1 mottóul választott idézet is.
Ezt a puskini, vagy mondhatjuk: byroni, aranyi kesernyés humort
mindvégig érezhetjük a regényben. (Egykorú dicsérő kritikájában ezt ki
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is emelte Ady.) Krúdy Pestró1, illetve a magyar társadalomról és történelemró1 alkotott látomását ismét a szerelemjelképnyeluét alkalmazva
közli. A főszereplő Rezeda Kázmér, vidékró1 Pestre került újságíró, aki
részben az író vonásait hordozza. Csak részben, mivel- szemben Krúdyval - alaptulajdonsága, hogy reménytelenül epekedő szerelmes. Noha
van esélye a sikerre, a kritikus pillanatban visszariad a nó1üó1, és végül is hoppon marad. Kitartó lovagként követ két színésznőt, Fátyol
Szilviát és Horváth Klárát, és így az író a pesti élet bemutatásához szócsövéül használja.
Rezeda vágyik a szerelemre, a két színésznő a szerelemre és asikerre, de egyelőre nem tehetnek jobba t, mint hogy várnak. Ekkor tű
nik föl látkörükben a rejtélyes nábob, Alvinczi Eduárd. Krúdy e regényhősét élő alakról mintázta. Szemere Miklós a Monarchia utolsó évtizedeinek ismert különc figurája volt. A Huba nemzetségbó1 származó Szemere család sarja, a család a nemzetnek sok hírességet adott. Diplomataként indult, de kártyaszenvedélye miatt otthagyta e pályát, és több
cikluson át függetlenségi programmal megválasztatta magát képviselőnek. Hatalmas vagyona volt, melyet legendás szerencséjű lóversenyspekulációból szedett össze. Nemigen csinált titkot beló1e, hogy a Habsburg-ház kihalása esetén magát választatná meg királynak. Néhány,
minden jelentős visszhang nélkül maradt beszédében és röpiratában az
ország bekövetkező széthullásától félve a honvédség erősítését, önkéntes ifjúsági lövészegyletek alapítását követelte, illetve terveket szőtt az
elzüllött dzsentriosztály megmentésére. A hivatalos millenniumi optimizmussal szembeszálló, borús lelkű különcben Krúdy alkalmas jelképet talált már a világháború előtt a régi Magyarország pusztulásra ítélt
nevetséges fenségének kifejezésére. Késóbb még egy sor regényében
használta fel Alvinczi-Szemere figuráját, és a valóságos alakról is megemlékezett több írásban. Alvinczinek regénybeli szerelméró1 és jegyeséró1, Stümmer Lottiról szintén egy Krúdy-memoárból tudjuk, hogy Szemere színésznő barátnőjéró1 mintázta az író.
Alvinczi távolról romantikusnak látszó alakja mozdítja meg a Rezeda-Szilvia-Klára hármast, amely önmagában nem hagyhatná el a
holtpontot.
Alvinczi szerepét világosabban láthatjuk, ha összehasonlítjuk
egyik föltehető irodalmi ősével, Jókai Egy magyar nábobjának Kárpáthy
Jánosával. (A Mikszáth-hatástól Krúdy többek között úgy szabadult ki,
hogy újraértelmezte Jókai epikus örökségét.) Kárpáthy feleségül veszi,
s ezáltal megmenti a zülléstó1 Mayer Fannit. Fanni pedig az ő oldalán
megismerkedhetik leánykori ideális szerelmével, Szentirmay Rudolffal. Krúdy regényében Horváth Klára szeret bele Alvincziba, aki viszont
már ünnepélyes szerződésben ,jegyezte el", valójában megvásárolta szüleitó1 Stümmer Lottit. Jókai két férfifigurája, a megjavult duhaj és az
ideális hős más elosztásban újul meg Krúdynál: minden erotikus és jellembeli vonzerő a 'nábobhoz', azaz Alvinczihoz - mintegy Kárpáthy és
Szentirmay figurájának közös örököséhez - kerül, és Rezeda úgy sorvad bánatában, mint a szentimentális regények nőfigurái vagy akár
maga Mayer Fanni. Rezedának nincsenek illúziói. Sem az élethez, sem
mesterségéhez, az irodalomhoz nem fűz reményeket, és ezért marad
alul Alvinczival szemben, aki még legalább a saját varázsában töretlenül hisz. (Krúdy egyik legérdekesebb késői regényében, amelynek az Ez
történt 1914-ben címet adta, de a posztumusz kiadás óta Rezeda Kázmér szép élete címen vált ismeretessé, megírta e legsikeresebb regényének a keletkezéstörténetét, és ebben már Alvinczira is könyörtelen iróniával tekint.)
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Horváth Klára, hogy szerelmét, Alvinczit elérhesse, éppen nem
féltve őrzött tisztaságát használhatja fel vonzerőnek, hanem Madame
Louise úri találkahelyét, illetve Steinné leplezetlen bordélyházát. A végső lépéstó1 Klára visszariad. A regényfunkciók elosztása azonban olyanynyira Alvinczi javára billentette a mérleget, hogy - hacsak egy sikertelen találka erejéig is - ő játszotta Horváth Klára álmainak lovagját, de
Rezeda bűnhődik érte. Sikertelen öngyilkossága után ugyan önfeláldozóan ápolja őt Klára, késóbb azonban örökre elhagyja. Előzó1eg, hogy
életben tartsa, szüzességi fogadalmat tesz - neki. A regény így elégikus
módon ér véget.
Szereplői történelmi tudatának és társadalmi szerepének összefüggéseit és ellentmondásait a későbbi postakocsi-regényekben bontja ki
Krúdy, ebből a regényből sem hiányoznak azonban az ilyen jellegű utalások. Alvinczi az „ősi magyar úr" szerepét játssza, életformáját úgy alakítja, hogy legendák terjedjenek róla (Rezeda beszéli el s színezi is az
Alvinczi-mítoszt, a nábob nagy birtokain bujdosó kurucok, honvédek
emlékét idézve). Ugyanez az Alvinczi azonban tőzsdespekulációval és
lóversennyel szerzi hatalmas vagyonát, tökéletesen beilleszkedve a kapitalizálódó város tisztességtelen versenyébe. Rezeda tudatában gyakran idéződnek fel történelmi emlékek, Mátyás és Zsigmond árnyával
vél találkozni, Táncsicsot és a lefejezett Martinovicsot idézi fel. De lapjai közül az egyetlent, amelyet őszintén magáénak érez, a „forradalmi"
Lámpást - mint maga mondja - csak az öngyilkosjelöltek olvassák. Bonifácz Béla, az anarchista forradalmár, aki az osztrák uralom gyűlölt
jelképét, a Hentzi-szobrot akarja felrobbantani, s a cselekvésképtelenség eleven bizonysága, a téves eszmék megszállottja: elóbb egy idejétmúlt forradalmi terror, utóbb a buddhista rezignáció híve. Nem véletlen, hogy ő hal meg a regény végén - Rezeda helyett is.
Krúdy természetesen nem a városiasodást, a polgárosodást ellenzi, hanem arról van meggyőződve, hogy a hazai fejlődés zsákutcába vezet - ennek jelképe a regénybeli Pest. Egy hazug társadalom és egy önmagát a széthullástól hazugságokkal védelmező ország bontakozik ki
Krúdy „humoros" regényébó1. Emögé állít az író ironikus kulisszákat a
század első évtizedének novelláiban kidolgozott és a Szindbád-történetekben is alkalmazott neobiedermeier hangon.
A biedermeier szó a századfordulón vált ismertté. A XIX. század
elejének érzelmes-kispolgári művészetét és életstílusát jelölte. Századunk elején nosztalgiával fordultak e stílushoz, a 48 előtti korszak képeit, bútorait, berendezési tárgyait lelkesen gyűjtötték. Krúdy is a reformkori Pest hangulatait, alakjait idézi, elsősorban a kor udvarlási,
szerelmi kultúrája szolgált ironikus ellenpontul a hazug és pőrén élvezetvágyó jelen bemutatásához. Hasonló célból idézi fel a nagyrészt lebontott régi Pestet, vagy emlegeti a romantika kedvelt íróit és irodalmi alakjait. Ebben a neobiedermeier stílusrétegben jelennek meg a regény megnyugtató, értéktelített mozzanatai: Alvinczi jegyessége, Klára
vidékre menekülése, Rezeda gyógyulása, Szilvia és Medve egymásratalálása.
Krúdy teljes kifejlettségében alkalmazza az önkéntelen emlékezet
munkájához hasonló, művészi asszociációs technikát. Emiatt szokás
párhuzamba állítani a francia Prousttal. Helytelen azonban a stílusbeli és tematikai azonosítás. Sőtér István írja: „Megtalált idő helyett
Krúdynál: megállított idővel találkozunk. Bárhol állítjuk meg az időt,
az tüstént múlttá és jövővé válik. Krúdynak csak egyvalami nem kell: a
jelene ... Proust alá akar merülni az időben -, Krúdy az időn kívül akar
kerülni."
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Az „időn kívül kerülés" -t szolgálja Krúdy elbeszélő technikája: a
regény nagy részében nem közvetlen szerzői elbeszélést olvasunk, hanem
a szereplők elbeszéléseit - Rezeda mesél Alvincziról, Horváth Klára a
barátnőjéró1, Estelláról és így tovább - s ennek természetesen az a követkazménye, hogy az ő nézőpontjukból látjuk az alakokat. De ha jelen
idejű történet játszódik is, állandóan felszakad ajelen burka, és benyomul a múlt. Például a két színésznő egyszer a vágyott szerelemró1 beszélget. Szilvia egy hajdani huszárról mesél, de közben az emlékbe egy
másik emlék ékelődik be: egy gyerekkori karácsonyestéé, és ebben az
emlék emlékeként újraélt helyzetben rajzolódik ki az apa alakja, erre
az egy emlékre korlátozódva él, örökké. (Hasonló emléktechnika idézte fel Medve alakját, s a szerző ezt az öröklétbe távozott emlék-figurát
- egy jósnő közbeiktatásával - újra élővé varázsolja.)
A közvetlen szerzői szöveg és a szereplők elbeszélése folytonosan
egybe is mosódik. A szerző emlékezik például a színésznó'k vidéki életére. Egyszer a könyvkereskedő angol naptárakat akasztott ki. A lapok
Dickens Pickwick Klub című regényének jeleneteit ábrázolják. A színésznó'k nézik a képeket, s az elbeszélés idejébe és terébe, amely az egykori magyar vidéket idézi, a múlt század eleji Anglia nyomul egy pillanatra. ,,A levéldobozokon Mylady ugratott sövényt, vagy egy régi skóciai
kastélyon lengette a szél Mylord családi színeit. Egyszer egy varjakkal
megrakott őszi erdő díszlett a levéldobozon.
- Emlékszel - mondotta Szilvia -, két hét alatt mennyi varjút láttunk? ...
- Bizonyosan bús őszi este volt elhagyott urasági birtokon, a tulajdonos szerelmi csalódás miatt elbujdosott, és csupán varjak laknak
az uradalomban - felelt Klára csendesen, megértően mosolyogva, mint
aki előre tudja a kimondott szavak folytatását, a félig álmodott álmoknak a másik felét." Így jön létre az elbeszélés sajátosan lebegő atmoszférája.

elbeszélő módszer

bonyolult
emléktechnika
a közvetlen
szerzői szöveg és
a szerepló'k
elbeszélése
összemosódik

Milyen művekre és irodalmi alakokra találunk utalást a regényben?
Keressük meg az irónia különböző jegyeit Urbanovicsné és Rezeda ábrázolásában!
Milyen asszociációsorok képviselik a vidéket ebben a pesti történetben?

Mit látott Vak Béla Szerelemben és Bánatban
(1921)
Egy bécsi emigráns folyóirat hasábjain jelent meg e regény néhány fejezete; csak így, töredékesen ismert, a folytatás vagy nem készült el, vagy a mai napig lappang. Ebben a formájában is kétségtelenül Krúdy legnagyobb szabású regényírói vállalkozása. A vesztes világháború, a Monarchia föloszlása, a sikertelen forradalmak és Magyarország megcsonkítása után immár történeti távlatból tudta örökre lezárt
kornak, vissza nem térő, de hatásában mégis jelenlévő időnek ábrázolni az 1914 előtti éveket. Főhose ismét önstilizáció. Vak Bélának az író
odakölcsönzi podolini gyermekkorát és szerelmeit. (Az a szerelmi gyilkossághistória, amelybe a regény töredékesen elkészült második felében Vak Béla Pesten belekeveredik, már nem önéletrajzi jellegű. Eh-
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nagyszabású
töredék

történeti
szimbolika

a zsidóüldözések
bemutatása

a társadalmi
problémák
ábrázolása

az álmok
jelképnyelvének
alkalmazása

hez a mintát föltehetó1eg a Mágnás Elza néven ismert kurtizán meggyilkolása szolgáltatta, a század elején; Krúdy több helyen megemlékezik róla.) Korábbi történeti célzásait itt teljes szimbóluÍnrendszerré
dolgozza. A Mit látott a vakember utoljára című fejezetben például ellentétes folyamatként ábrázolja Pest növekedését és a császár testi és
lelki elöregedését. Végül Ferenc József meghal, és a „győztes" város
pusztulásra érett Ninivévé változik.
A galíciai Moóz városát leíró fejezetben a korábban csak futólag
érintett zsidó-problémát dolgozza ki. Frimet elbeszélésében megelevenedik a század elejének szörnyű oroszországi pogromsorozata, amelynek hatására sok zsidó menekült a Monarchia országaiba. (A város leírása és legendái emlékeztetnek Chagall ez idóben keletkezett festményeire.) Frimet az egyetlen nő, aki a maga teljes társadalmon kívüli voltában képes szerelemmel viszonozni a férfi föhős vonzalmát, akit rettenetes, halott szemei miatt minden nő borzadállyal visszautasított. Mint
Bartóknak a Lengyel Menyhért szövegkönyvére írott táncjátékában, a
Csodálatos mandarinban (1919) a mandarin, Vak Béla is majdnem életével fizet szerelméért. A lányhoz tartozó stricik megvakítják. A hős öngyilkos akar lenni, de egy vallással szélhámoskodó csavargó megmenti.
Így jutnak Pestre. Az a Pest, amelyet látó korából ismert Vak
Béla, a nagy aranyásó város volt, a hirtelen felnövő amerikai típusú
Pest, Ferenc József-bosszantó kupoláival. A vakember más Pestet ismer meg. Nem a palotákat, hanem a szédelgő lakbéruzsora fellegvárait, a külső Terézváros bérházait. Mert a provokáló ellentét érdekében
az író ide helyezte a meggyilkolt kokott lakását, a keleties fantáziával
festegetett szerelmi fészket. A szegény és éhező bérházban fogyasztják
a dús halotti lakomát azok az urak, akik a meggyilkolt nő barátai voltak. Noha a fikció szerint a háború előtt játszódik a regény, a vakember
által látott világ már annak a teljes dekadenciaképnek felel meg, amelyet az országról 1919 után formált Krúdy.
Amennyire az elkészült töredékbó1 megállapítható, Krúdy e laza
szövetű elbeszélésben, amelynek a vakember és a prédikátor személyében két narrátora is van, nagyszabású keretet tudott teremteni mindennemű élménykörének. Különös hangsúllyal szerepelnek az álmok
(álomfejtésre a regény elkészült utolsó fejezetében kerül sor). Krúdy
igen korán megismerkedett Sigmund Freud magyarországi tanítványával és propagátorával, Ferenczi Sándorral, többször hivatkozik rá is,
mesterére is. Tehát a freudi álomelmélet hatásával is kell számolni,
nem csupán a híresÁlmoskönyvben (1920), amely a hagyományos ponyvaműfajt elevenítette fel, szórakoztató és folklorisztikus módon, hanem
egyre növekvő mértékben szépirodalmi írásaiban is. Az álmok rövidített jelképnyelvében fölfedezte a mindennél hatásosabb prózai sűrítés
lehetőségét.

egy szürrealista
álomleírás

Az 1925-ben írott Szindbád-Álomképek kilencedik éjszakájának
szövege kétségtelenül rokon a nyugat-európai szürrealizmus technikájával. Egy nő elbeszélését idézi:

„Nagy sivatagbanjártam, körülöttem sárga homok minden a végtelenségig. Közvetlen a látóhatár alatt egy sárga homok alagút nyílása.
Fáradtan vánszorgok tovább. Hirtelen éles sivítással jön az alagútból
egy végeláthatatlan tehervonat, csupa nyitott kocsival. Őrült gyorsasággal jön felém, most látom, hogy a vonat csak egy sínen fut, s bár egyenes
vonalban jöhetne, mégis óriási kanyarodókat tesz. Már mellettem robog
-a mozdonyon nincs senki-, teljes gőzzel rohan, sok üres kocsi elhagyott,
mikor az egyikből egy kar nyúl értem, felránt magához a nyitott teherkocsiba, a kézen hosszú, hajlott körmök vannak, s a kéz folytatása maga
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a Sátán. (Szép szabályszerűen kiöltözve.) Nem féltem, és nem voltam
meglepve a rablóm kiléte miatt, csak hihetetlenül szorongó érzés tartott
fogva - az egy vágányért. Az erős kanyarodóknál ide-oda estünk, egyébként a szomszédság nem bántott.
Végre hosszú utazás után egy gyönyörű színű zöld folt töri meg a
sárga egyhangúságot. Mellé érünk, egy vaskerítéssel elzárt, rendesnél
nagyobb sír, fóldje tiszta, egyenes, felette fehér márványtábla (üresen),
és a kerítésen belül egy tiszta fehér, gyönyörű ló legel. Udvariatlan mentorom, amint közvetlenül a sírhoz érünk: egy erélyes gesztussal kiejt, közvetlen a sír közepére, a vonat nagy sípolással továbbmegy, magam pedig ijedten felébredtem.
Jó Szindbádom, nagyon késő van, mesémnek vége szakadt. Jó éjszakát."
Ezeknek a regényeknek a stílusáról írta Hatvany Lajos Krúdynak egy levélben: „Biedermeierbe göngyölt bombák, ártatlan, sőt mi több,
hívogató ,tokai aszú' vagy ,egri bikavér'felírású palackban: vitriol. Nagyszerű, szabadalmazott forma." A mellérendelések hatalmasan elburjánoznak, ez szolgálja az asszociációs építkezést. A szabad függő beszéd
pedig biztosítja a szerző mindenütt jelenvalóságát: a cselekmény előterében ugyanúgy, mint a felidézett emlékek világában.
Az 1920-as évek második felében Krúdy stílusa lehiggad, klasszicizálódik. Ennek a korszakának a terméke többek között néhány nagy
novella, amelyben jórészt már korábban megpendített témákhoz tér
vissza a végleges összegzés, lezárás igényével.

stílusa

Utolsó szivar az 1\rabs Szürkénél
(1927)

Mint oly sok más elbeszélését, Krúdy ezt is több változatban írta meg. A párdarab A hírlapíró és a halál címet viseli.
Mindkettő egy kaszinóbeli úriember és egy ágrólszakadt újságíró párbaját beszéli el, pontosabban a párbaj előtti „utolsó vacsorát". Az egyik elbeszélésben a hírlapíró merít erőt az úri ételekbó1, végül is ez vezeti győzelemre, a másikban ellenkezó1eg,
a kaszinó kiküldöttje, az ezredes vesz magához olyan étkeket
egy zugkocsmában, amelyekró1 föltételezi, hogy ellenfelének lehetnek rendszeres táplálékai. Így akar előre vezekelni gyilkosságáért. Vezeklése azonban csak az úri morál álarca: az ezredes
ugyanis ezzel a szándékos önmegalázással akarja magát egyenlő szintre helyezni nyápicnak és gyakorlatlannak képzelt ellenfelével.
A párbaj légkörét Krúdy személyes élményeibó1 ismerte;
Debrecen óta sokszor párbajozott, Pesten is győzött, hivatásos
katonatiszttel szemben is. Egy párbajáról, amely a novellabelihez hasonlít, Füst Milán beszél egy visszaemlékezésében. Az írót
azonban láthatóan nem maga a párbaj érdekli, hanem az a folyamat, amelyben a tudatalatti „halálösztön" (hogy a korban
közkedvelt lélektani kifejezést használjuk) vezérli a tudat nappali felének cselekvéseit, és végül is felülkerekedik. Az ezredes
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"gyomor-novellák"

folyton indokolja magában, hogy miért is tért be a henteshez,
majd az Arabs Szürkébe. Ott azonban a bérkocsisok között, a terebélyes kocsmárosnénak udvarolva és a pincérfiúnak dicsekedve lassan feltárul előtte feszes nappali életének ellentettje, az
örökre eltemetettnek hitt ifjúság. A koplalva kihúzott csapattiszti évek és a vágyott mulatozások, amelyekró1 a kaszinóban
hallott ifjabb grófoktól. Nosztalgia a visszahozhatatlan és a meg
nem valósítható iránt. És ezzel kimondja saját magára a halálos ítéletet. A helyettesítő halott Krúdytól olyannyira kedvelt
motívuma ezúttal egészen különös jelentést kapott. Az ezredes
engesztelő irgalomnak álcázott babonából vállalta az álarcos játékot, de ezzel nem egy idegen ember sorsát vette magára, hanem
a saját magában rejtőzködő igazi énjét körvonalazta; s ez a kísértet öli meg a nappali alakmást, mert ő már nem kíván élni.
Nagyon érdekes az a hangsúly- és funkcióeloszlás, amely
- a korábban tárgyalt művekhez hasonlóan - e novellában is
megfigyelhető. Párbajról van szó, tehát valamilyen módon mind
a két szereplőt be kell mutatni. Az újságíró jellemzésére azonban csak futólag kerülhet sor, hiszen csak egy villanásnyi időre
tűnik fel az Arabs Szürke mikrovilágában. Sokkal több a katonatiszt találgatása róla, mint amit ténylegesen megtudhatunk
a halálra rémültnek látszó fiatalemberró1, aki Puskin hősei módjára ünnepi ruhát öltött a halálos párbajra. Csakhogy a kocsmáros és a pincér, valamint a többi vendég is találgatásokkal próbálja megfejteni a hirtelen eltávozott vendég rejtélyét, és ily módon a katonatiszt változata is csak egy a sok közül; azt sem tudjuk meg teljes bizonyossággal, hogy valóban e fiatalember volte az ezredes halált hozó ellenfele. Mert nem is ez a fontos: az ezredes belső fordulatát kell nyomon követnünk, s minthogy ő megérett a halálra, lényegtelen, hogy ki hajtja végre az ítéletet.
Figyelemre méltó az az ételsor, amelyet az ezredes a hentesboltban, majd a kocsmában magához vesz. Krúdy ebben az
idóben egész elbeszéléssorozatban, az ún. "gyomor-novellákban"
stílusának megbabonázó, érzéki erejével valóságos költői mitológiát formált az étkezés szertartásos gyönyörűségei köré. De
éppen ezzel az egyébként ironikus felhangú mitológiával ábrázolta sokszor halálra ítéltnek a saját életében otthontalanná vált
hőst, aki már semmi mást nem tud, mint enni vagy legalábbis
álmodozni a tiszai rákok vagy a tavaszi retek ízéró1.
Milyen ételek jellemzik az ezredes kaszinóbeli életét, és mit eszik
az Arabs Szürkénél?
Kapcsolódik-e írói kommentár a szerepló'k szavaihoz?
Mikor válik el egymástól a novella belső beszédének köznapi és
metaforikus szintje? Bizonyítsuk a megfelelő szöveghelyekkel!
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Boldogult úrfikoromban
(1930)
A korábbi írásokban is meglévő szatirikus, dezilluzionista hang
ebben a regényben azért feltűnő, mert maga az alaptörténet a biedermeier típusú érzelmes szerelmi históriákra emlékeztet. Holott a regény
szerelmespárja Podolinból menekült, Pesten keres reménytelenül elhelyezkedést. Mind az elzülléstó1, mint a tartalmatlan illúziókba hullástól
csak a csoda mentheti meg ó'ket. S Krúdy tüntető módon a bűvész-fogást
nem is titkolva megteremti ezt a csodát: a fiatal párt védőszárnyai alá
veszi a „középkorú úriember", s megajándékozza ó'ket azzal az összeggel, amely a Bécs Városához címzett vendéglő bérbevételéhez szükséges.
Krúdy alakmása a középkorú úr, ez esetben a saját fiatalkori, podolini
énjének megfelelő figurát segíti továbbélni. A középkorú úriember és az
ifjú pár azonban csak a keretet szolgáltatják ahhoz, hogy megismerkedjék az olvasó a Bécs Városhoz címzett fogadó törzsasztalával és váratlan, rejtélyes vendégeivel. Itt megállt az idő Ferenc József halálakor.
A regény alapigazságát, a megmerevedett múlt és az azóta eltelt évek
ellentétét Krúdy egyrészt a kotnyeles borbély figurájával jelképezi (ő
nem hajlandó a törzsasztal kialakult szokásait tiszteletben tartani),
másrészt a keserű „szerkesztó"" szájába adott mondással: „Magyarországon vagyunk, mindenki úgy hamisítja a történelmet, ahogy akarja."

a történet és a
hangnem
feszültsége

a törzsasztal
bemutatása
a múlt
megdermedt

Krúdy jelentősége
Hatalmas életműve átmenet a századvégi magyar prózai
formáktól a modern törekvésekhez. Írásaiban felolvadt és átrendeződött szinte minden elismert hagyomány, megnyitva a lehetőséget egy, a tárgyát szabadon, asszociatíve kezelő prózai nyelv
és stílus kibontakozásához. Jókai és Mikszáth mesevilága után,
amelynek az egyiknél a történelem, a másiknál a vidék szerkezete adott jelleget, Krúdy is megalkotta a maga mesevilágát, de
egy sosem volt világ képeként, álmokból és álmodozásból. Látomása mégsem a semmibó1 merült föl, hanem a vidék és a fővá
ros egymástól végtelenül távoli, rejtett mélységeibó1, melyek között öntörvényű képzelete teremtett művészi kötést.
Schöpflin Aladár 1933-as, Nyugatban megjelent kritikájából szállóigévé vált Krúdy művészetéró1 egy zenei hasonlat: „ ... »mint magányos
gordonkázÓ<< a kert bokrai mögött, aki nem játszik megszokott kottára írt
dallamokat, hanem csak a maga számára fantáziál, ahogy a belső sugallat igazítja kezét" ... Szauder József ezt a hasonlatot érvényteleníti, s árnyaltabban jellemzi Krúdyt. „E fúga művészetét talán már nem kellene
úgy fognunk fel, mint csak a fél-öntudatából alkotó Krúdy ösztönös - vagyis cigánymuzsikás - zenéjét. Újra kell hallgatni ezt az előadás ütemének lassításával, majd felgyorsításával előálló különös zenét, melynek
tartalmát az erős álom- és emlékhangulat mindig másként járja át. Fel
kell figyelni arra a szabatosságra, ami e stílushatás irracionális ereje mögött működik, a hangulati viszonyok logikájára, a kifejezendő fogalmat
vagy képzetet következetesen felszívó képek önálló, második szférájára,
arra az illúziókeltésre, amely mögül egy illúziótlan művész arca néz ránk,
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tudatos művészet

arra az időszemléletre, melyben a jelen valami időnkívüliséget jelent, a
feltételesnek és a jelentő módnak sajátos keveredését, mindazt, tehát ami
egy oly ember örvény lőn színes stílusművészetét jellemzi, aki igenis benne élt társadalmában, de gyógyíthatatlan magányosként."

Juhász Gyula
(1883-1937)

egyetemi évei

kisvárosok tanára

Nagyvárad

Anna

a forradalmi
eszmék hűséges
híve

ellentétes
gondolatrendszerek
hatása

A század első évtizedének nyüzsgő, szellemileg forrongó Budapestje indította költői útjára Babitscsal és Kosztolányival egyszerre Juhász Gyulát is, aki egyetemi éveiben hangadó, központi alakja volt csoportjuknak. Szegedi születésű költő, Babits méltán írhatta róla késóbb: „alig
van magyar költő, aki annyira azonosodott volna egy várossal, egy tájjal ... Szegedet képviselte, még mikor elvágyott is." Mindig nagyvárosi
környezetben szeretett volna élni, és mindig provinciális kisvárosokhoz
kötötte a kenyérkereset. Pesti állás híján Máramarosszigeten, Léván,
Nagyváradon, Szakolcán, Makón tanároskodik, mielőtt visszakerülne,
most már végleg, szülővárosába, Szegedre. Boldogtalanságra, depreszszióra, hipochondriára való alkati hajlamát, amelyet képzeletében apja
halálos végű gerincsorvadásának emléke erősít, csak fokozza az állandó ellentmondás vágyai és környezete között. Az 1908-11 között Váradon, a „Körös-parti Párizsban" eltöltött időszak a legboldogabb és legszerencsésebb állomáshelyei között. Itt aránylag élénk szellemi élet középpontjába kerül, ő szervezi meg A Holnap című antológiát. Váradon
szövődött soha be nem teljesülő szerelme egy szép, de csak az ő számára elérhetetlen, jelentéktelen színésznő, Sárvári Anna iránt, akinek jelképpé átlényegülő alakja egész életén és költészetén át elkíséri.
Kezdeti lelkesedés után hamar szembefordul a magyar világháborús propagandával. Mindig részvéttel viseltetett a szegények és megnyomorítottak iránt.
1918-ban lelkesen csatlakozik a forradalomhoz. A Tanácsköztársaság alatt buzgón agitál, és eszméihez a bukás után is hű marad. Terveket sző a nép színházi kultúrájának felemelésére, és folytatja népmű
velő tevékenységét. Írásait gyakran áthatja az elveszett múlt nosztalgiája, amelybe belefonódik a Trianon miatt érzett kétségbeesés is. 1922-ben ismerkedik meg az akkoriban Makón tanuló József Attilával, akit lehetőségeihez
képest támogat, s akinek pályakezdő lírájára is hatott. A húszas évek végétó1 elborult elmével ideggyógyintézetben él, s
szorongásai eló1 többszöri sikertelen próbálkozás után 1937-ben öngyilkosságba
menekül.
Meróben ellentétes gondolatrendszerek hatottak Juhászra, s ezek egymás
mellett élnek költészetében anélkül,
hogy egységbe ötvöződnének. A rendkívül erős Nietzsche-hatás, mely egyszerre hozza az élet meghódításának, a pogány életörömnek, az új ember prófétá-
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lásának (Zarathustra és Dionüszosz) és a jeges magánynak, a tragikus,
hősi, halálbavezető életnek a témáit, nem korlátozódik pályakezdő éveire. Noha prózai írásában kritikájának hangot ad, még utolsó verseiben
is találkozunk e befolyással (És mégis ... , 1934). Életművének másik állandó hatóereje a keresztény vallásosság. Nietzsche és Jézus egymással is ellentétes alakjai mellett azonban költészetében ott találjuk a marxi gondolatot is, s egyszerre ihletik versre a keresztény szent és a keresztségnek ellenálló pogány vezérek, Vazul és Thonuzoba alakjai. Mind
e hatások inkább érzelmileg érintik, s olvadnak benne eggyé, életvágyában, a végtelen meghódításának vágyában és nosztalgiájában.
A nosztalgia Juhász költészetének döntő fontosságú hangulati
meghatározója. Minden élményt azonnal múlttá, elérhetetlenné távolít. Kosztolányi úgy írja le, mint a boldogtalanság szerelmesét. Juhász
Gyula mélyen hitt a szépségben és a művészetben, élményei gyakran
műalkotásokhoz kapcsolódnak, költeményei sokszor kulturális élményhez fűzött reflexiók.
Költészete elsősorban hangulati líra. A magját alkotó nagyon ellentétes gondolatok is így, egy-egy hangulattá oldva fogadtatják el magukat az olvasóval. Juhász rendkívül termékeny költő volt, azt is mondhatjuk róla, hogy túl sokat írt. A hatalmas, gyakran nem magas színvonalú versanyagban mégis van jó néhány szinte tökéletesen megalkotott
mű, és a gyengébbeket is gyakran megmenti az az ösztönös, mély formaérzék, mely Juhász költészetének legbelsóbb sajátja, és amely megkülönbözteti nem egy társától. (Babits korán felfigyelt erre.) Juhász a
parnasszistáktól és fó1eg és mindenekelőtt Verlaine-tó1 tanult. Szívesen
írt szonettet, és a versforma szigorú fegyelme más formájú versein is érződik. A verset, mint Verlaine, érzelmi-hangulati-hanglejtésbeli egységként alkotja meg, elsősorban ez adja jellegét, nem pedig a gondolatiság.
Szinte mindig pontosan tudja, meddig tart a vers, tehát mikor fut ki a
hangmegütés energiája és szinte mindig talál egy, a kompozíciót jól lezáró formulát. Mint Verlaine, ő is elsősorban dalköltő, és ő is szívesen
alkalmazza az egyszerre balladai és litániaszerű kétsoros strófaformát.
Legjobb verseinek varázsa épp nehezen leírható zeneiségükben van.

nosztalgia

hangulatlíra

a vers
érzelmi-hangulatiegység

Himnusz az emberhez
(1905)
A költemény címe már jelzi, hogy Juhász az eredetileg istenekhez szóló műfajban az emberi nagyságot dicsőíti. A versben kifejezett
gondolatok mutatják Nietzsche erős hatását (az ember „Utód az Isten
örökén"), a mű azonban Juhász szociális érzékenységének is korai bizo- ·
nyítéka, a nehéz fizikai munkát éppúgy emberi győzelemként értékeli,
mint a szellemit. A mű erősen retorizált, a felszólítás és a felkiáltás uralkodik benne. Az indulat ereje adja a vers lendületét, s a himnikus lelkesültségben múlónak, mellékesnek látszanak az említett tragikus léthelyzetek (1/3, 11/4). A verset a költő fontos művének tartotta, 1920-ban
visszatért hozzá, s Mindig előre címmel átdolgozta.
Miért cserélte az 1920-as változatban Juhász a „hitvány pehely"-t
„kemény pöröly"-re?
Elemezzük a vers zenei-retorikai elemeit (alliteráció, anafora, antitézis, oxymoron stb.)!
Mi a vers rímképlete és a sajátos rímelés funkciója?
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Nietzsche-hatás
szociális
érzékenység
himnikus retorika

Tiszai csönd
(1910)

Juhász tájköltészetének egyik legkoraibb érett darabja. Az
négy szakasz teljesen személytelen, csak az utolsó két szakaszban lép be a versbe a lírai én. Rímelése is, ritmuskezelése
is nagyon szabad. Hozzájárul ez a litániás-balladás hangulathoz. A túlságosan szép hangzás (eufónia) lerombolná az idillt,
amely nem a boldogság, hanem a nosztalgia idillje, és amelyet
elsősorban a verszene ringása épít fel, éreztet meg. Hozzátartozik a harmonika félig városias hangulata és a finom ellentét
hang és csend között (halk, távoli harmonika, csöndes tücsök);
a hangbenyomás csak a csendet erősíti, ehhez járul még a„néma"
szó a 4. szakaszban. A falusiasságot az ég metaforái hozzák be
a versbe (égi róna -égi tanyák) . Mozgalmasabb cselekvést kifejező ige is csak metaforikus szerepben található a versben, az
azonban hangsúlyos helyen, a kompozíció felezőpontján: „tüzeket raknak".
első

nosztalgikus idill

hanghatás és
csend

az ég metaforái

Értelmezzük a költemény befejező szerkezeti egységét!
Mennyiben

minősítik

a látomást a vers hangeffektusai?

Hogyan járulnak hozzá a metaforák az egységes hangulat megteremtéséhez?

Milyen volt
(1912)
emlékké
távolodott
szerelem
erős

zeneiség
anaforák

érzéki
benyomásokra
épülő szakaszok

az évszakok
jelentéstartalma

Az Anna-versek méltán egyik legnépszerűbbike. Az emlékké távolodott, minden erotikától mentessé vált szerelem
panteisztikus természetvízióvá, szinte kozmikus jelenséggé
alakul. Juhász rendkívül hatásosan alkalmazza a verszene
szuggesztív lehetőségeit: a versszakokat kezdő, a versszerkezetet elsősorban meghatározó háromszoros anafora a 3. szakaszban enyhén módosul, s ez eló'készíti a szakasz lezárását,
ugyanakkor érzékletes alliterációsort alkot (selyme, sem, sóhajt): ennek révén utal a„sóhajt"kezdónangja a versszak alapvető érzéki benyomására. Minden versszak egy-egy érzéki benyomás feloldása: az első kettő színérzékelést (ennyiben párhuzamosak), a harmadik viszont tapintási és hangérzékelést
nyújt (selyme, sóhajt, majd szinesztéziás képben: meleg szava). Már az első szakasz hangsúlyozza ezt az érzéki jelleget a
„szőke" szó háromszoros ismétlésével és a szinonimaszerű „sárguló" szóval.
Az „ég" kitáguló, nagy távlatokat adó látványa viszont a 2.
és 3. szakaszt kapcsolja össze és állítja szembe az első szakaszszal. Mindhárom szakasz megjelenít egy-egy évszakot; a lezárás
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az újjászületés hagyományos jelentéstartalmát hordozó tavaszt,
de rögtön eltávolítva: így olvad egybe egy távoli tavasz emléke
a messze végtelenség képzetével.
Hogyan válnak az élmény jelképi kifejezőjévé a természeti metaforák?
Jellemezzük az alliterációk szerepét!
Mennyiben járul hozzá a mondatszerkesztés és -elrendezés a vers
zeneiségéhez?

Testamentum
(1919)

Juhász legbenső életproblémáját, az „elátkozott költő" szerepét
szembesíti a vers a jövendő emberi boldogságával. A költemény mégsem tartozik Juhász legsikerültebb művei közé. A költészettel kapcsolatos képek a romantikától örökölt, elkoptatott motívumok (pacsirta, a versét „dúdoló" költó"), s nem jól illenek össze az „elátkozott költó'" szereyével; a „szent összhangba" olvadó dal pozitív minősítése pedig az „En vétkem, én nagy vétkem" szándékolt liturgikus méltóságával (a„mea culpa, mea maxima culpa" latin bűnvalló mondat a katolikus liturgia része, szó szerinti jelentése: én bűnöm, én legnagyobb
bűnöm). Ellentmondásos az is, hogy a második versszakban a költő
az utókor emlékezetére, míg a tizedikben a teljes felejtésre áhítozik.

romantikus
motívumok a
költészetró1

Van-e más romantikus elem a versben?
Állapítsuk meg: újszerűek, meglepőek, költőien hatásosak-e a
vers jelzős szerkezetei vagy pedig ismertek, megszokottak?

Gulácsy Lajosnak
(1922)
A költői levél címzettje, a jó barát, a kiváló látomásos szimbolista festő, az olasz reneszánsz szerelmese már nem érti meg a verset: a
képein megteremtett tündérvilág, Nakonxipán végképp befogadta az
elmegyógyintézet lakóját. Ez a tragikus felhang kíséri az együttérzés
líráját, amelyet nemcsak a közös múlt fantáziavilága, emlékei táplálnak, hanem a sorsközösség érzése is.
Két évvel késóbb esszét is írt Gulácsyról: „Gulácsy igazi tragédiája, amely elől a téboly lárvája mögé menekült: egy tiszta művész egy
tisztára művészietlen korba született bele, és megpróbálta a maga számára elviselhetővé tenni, sőt a maga képére és hasonlatosságára szépíteni. Túlságosan gyönge és gyöngéd volt ehhez, és túlságosan erőszakos
és kíméletlen a kor, hogy ez sikerülhessen. Így menekült lassan, de biztosan egy másik dimenzióba innen, a halál életéből az élet halálába: az
őrületbe." Ez a művészet-élet szembeállítás a versen is végigvonul.
Milyen kapcsolatot jelez a vers a
a látomás között?

művészet

és a fantázia világa,
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sorsközösség
érzése

tiszta művész a
művészietlen

korban

Hogyan tagolják a verset az anaforás szerkezetek? Milyen más
ismétlődést figyelhetünk meg a költeményben?
Értelmezzük az enjambement poétikai szerepét az ,,Az Isten / Legyen irgalmas" mondatban!

Tápai lagzi
(1923)
szakítás a
parasztromantikával

illúziótlan
falu-kép

tagolás

kettős

ritmika

hangfestés

anaforák

párhuzamos
szerkesztés

az élet, a munka
elembertelenedése

Juhász legjobb művei közé tartozik. Ady magyar Ugar-verseihez hasonlóan, de azoknál sokkal konkrétabban, hadat üzen
a népnemzeti irány parasztromantikájának. A látomás itt olyan
nyers, mint amilyet a magyar költészet a Bolond Istók első éneke óta nem ismert. Juhász bizonyos mértékig rokon jelenség
ugyan a két világháború között kialakuló népi írói mozgalomradikális szárnyával (tájköltészete predesztinálta is erre), de a
népi írók zömétó1 eltérően nem voltak illúziói a falu jövőjét illetően. Szabó Dezső Elsodort falu (1919) című regényéró1 írott bírálatában mondja: „Kollégám, a letiport magyarság féltésében és
a jövendő akarásában, a haladás, a fejlődés, a kultúra útja nem
a faluba vezet. Én is szeretem a falut, de elsősorban azért, mert
onnan sok őserő, sok friss tehetség, sok szűz akarat nő ki, fól, a
modern, a városi, anyagi és szellemi kultúrába."
A vers sorai szinte szentencióz usan tagoltak. Ebben segíti
a költőt a két sor kivételével következetesen végigvitt kettős ritmika: az éles cezúrájú jambikus sorok magyarosan is ritmizálhatók. A sorhatárok és mondathatárok mindenhol egybeesnek.
A vers alapzenéjét a háromszor ismételt „Brummog a bőgő... "
adja, jellegzetesen nem a hegedűró1, a melódiáról beszél, hanem
(erős hangutánzással) a sokkal kevésbé poétikus, de messze
hangzó, reszelő basszust szólaltatja meg. Az első szakasz hangképei mind kiábrándítóak.
A vers első, második és negyedik szakasza anaforikusan
kapcsolódik. Szerkezetileg kiugrik a harmadik (a zene-effektusok között a „csönd"), melyben metaforikusan megfogalmazódik a paraszti sors emberi lét alatti szintje, először a harmadik
sor azonosításában, majd a negyedik sorban, a két félsor párhuzamos szerkezetű szembeállításával. (A mondatok vagy tagmondatok szintaktikai felépítésének ismétlődését izokolonnak nevezzük.) A szerkezeti azonosság, tartalmi ellentét nyomatékossá teszi a költői sugalmazást: a minőségi azonosságot az emberi és az állati létforma között.
A két külső és a két belső szakasz között szoros szerkezeti kapcsolatot figyelhetünk meg. A nyári és a téli paraszti élet
bemutatása teremt szerkezeti kapcsolatot a két belső szakasz
között. A 2. szakasz ugyanúgy az élet és a munka elembertelenedését mutatja, ugyancsak izokolonos szerkezettel, mint a harmadik.
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Gulácsy Lajos: Nakonxipánban hull a hó. Festmény, 1910-1913
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a pusztulás
látomása

A negyedik strófa visszautal az elsőre. Az életkép vízióvá,
a lakodalmi tánc haláltánccá alakul át. Az elfogyás, elmúlás képei az első két sorban szó szerinti és metaforikus jelentés között
vibrálnak, az utolsó sor minősíti visszamenó1eg is és véglegesen
látomássá az egészet. A negyedik szakasz halálképétó1 az első
szakasz „repedt harang" és „varjú"-hangjai is más összefüggésbe kerülnek, baljós keretet adnak a középső szakaszok életképének.
Milyen motívumegyezés van az 1. és 3., illetó1eg a 2. és 4. szakaszok között? Ad-e ez újabb tagolási lehetőséget?
Hol van a rímhelyzetben álló szavak között fontosabb jelentésbeli kapcsolat?

Anna örök
(1926)

számvetés

ritmika és
mondattan
összhatása

hanglejtés és
jelentés viszonya

Az utolsó Anna-versek közé tartozik. Nosztalgikus visszaidézése is az élménynek, de jóval több is annál: hitet tesz az elmúlt szerelem mellett, úgy látja, hogy beépült az egész életébe
és személyiségébe. E számvetés közben egyre erőteljesebben
imádságos lesz a hang, amelyet a verset lezáró ,,Amen" tesz véglegessé. A vers varázsát a versmondattan kezelése adja: áthajlásos sorok után a két anafórás sorozat. A verszene sajátos ringását, ambivalenciáját a verssor és versmondat (a verszene ritmikai és mondattani tényezői) közötti feszültség teremti meg már
az első sorokban: a rímtelen, enjambement-os sorokban az ismétlődő „el"-igekötős sorozat egyre erőteljesebbé válik, majd a
7. sortól kezdődően a sorkezdő anafóráknak egyszerre verstani
és mondattani a nyomatéka. Az érvelés fokozatosan válik imává, pusztán a hanglejtés kezelése miatt, az „és" kötőszók egyre
lassítják a tempót, hogy az utolsó sor be is teljesítse a metamorfózist. Az „és"-sel kezdődő első tagmondat sor közben indul, a
hanglejtés folyamatosan olvastatja velünk a sorokat. Csak az
utolsó sornál, amely már nem így kezdődik és ahol átfordul a
vers, derül ki, hogy az előző sor kapcsolódása más, mint ahogy
sejtettük - de épp ez a mondattani kétértelműség a lényeg (és
ezért hiba, ha versmondók szünetet tartanak az utolsó előtti sor
előtt).

Mire u'.tal ,,Az élet egyre mélyebb erdejében" sor?
Mi a poétikai szerepe a vers rímtelenségének (és hol van mégis
rím)?
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Babits Mihály
(1883-1941)

Nevelkedése és a pályakezdés évei
„Babits Mihály nagy ember és nagy költő." Ady írta ezt
1908-ban A duk-duk afférhoz című cikkében. A két költő viszonya némileg Petőfi és Arany kapcsolatára emlékeztet: Ady forradalmár volt, Babits gyakran nézett vissza a múltba, s nem
mindig bízott abban, hogy van fejlődés a történelemben. A fiatalabb költő Ady Endrének (1911) címzett versében így jellemezte kettejük viszonyát:
„Mégis vérek vagyunk mi ketten,
bár ellentétek, együtt eggyek,
harcom a harcod folytatása"
Ady nemzedéktársa és barátja 1883. november 26-án született Szekszárdon. Apja, a nevében horvát eredetet őrző Babits
Mihály, törvényszéki bíró s anyja, Kelemen Auróra egyaránt abból a rétegbó1 származott, mely a reformkorban a szabadelvű
séget és a polgárosodást tekintette életcéljának. A költő szavaival: ,,Abból a művelt, literátus, gazdálkodó, de vármegyei tisztségeket is viselő magyar köznemességből eredtek, mely a magyar
k ultúrát, s benne a magyar irodalmat, valamikor megteremtette."
Gyerekkorában Babits biztonságos és bensőséges világhoz
szokott hozzá. Évtizedekkel késóbb így jellemezte ezt a„boldog,
történelem előtti idő"-t: ,,Az élet néha különös mód összeszűkül és
megszegényedik ezen a magyar glóbuson. Így szűkült össze akkor is, habár csak szellemileg, mert
egyebekben bőség volt itt. Kártyáztunk, ittunk, vendégeskedtünk és politizáltunk, de közben nem történt
semmi, évről évre."
Babits a ciszterciek pécsi gimnáziumában érettségizett, majd
1901-05 között magyar-latin szakos
hallgatóként a budapesti bölcsészkarrajárt. Rendkívüli szorgalommal
végezte tanulmányait, a latin mellett görögül, franciául, németül, angolul s késóbb olaszul is olvasni kezdett. Eleinte bölcselettel akart foglalkozni. Barátságot kötött Zalai
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családi
hagyományok

tanulmányai

pályakezdés

a „sohameg-nem-elégedés"
eszménye

tárgyiasabb
költészet igénye

bölcseleti
érdeklődés

Béla filozófussal, Juhász Gyulával és Kosztolányival. Filozófiai
ismertetéseket közölt folyóiratokban, műfordításokat készített,
és verseket írt. 1905-06-ban Baján, 1906-08-ban S~egeden tanárkodott.
1908-ban A Holnap című versgyűjteményben az ő művei
bó1 is közöltek. Osvát Ernő, a Nyugat szerkesztője fölfigyelt írásaira, s ettó1 kezdve folyóiratában rendszeresen szerepeltette
mint költőt és értekezőt. E korai szövegek azt mutatják, hogy
szerzőjük - Kosztolányihoz hasonlóan - vidékiesnek, elmaradottnak: hol nótázónak, hol szónokiasnak érezte a századfordulón divatos magyar költészetet. Fiatalos daccal idegen mintákhoz, Baudelaire-hez s a XIX. század közepének s végének angol
költőihez fordult ösztönzésért. Késóbb, fölismervén a magyar
kultúra mélyebb folytonosságát, már kissé külsőségesnek érezte, s ezért némi iróniával szemlélte saját költői indulását. Halálfiai (1927) című regényében így minősítette ifjúkorának eszményeit: „Dekadens alkony volt, amely hajnalt mímelt, mint az
egész magyar kultúra."
Babits a nálánál fiatalabb Kosztolányihoz képest lassabban indult, de már pályafutása legelején egyértelműbben szakított a századvég uralkodó költői divatjával, érettebb költészetet
jelentetett meg első önálló könyvében, mely a Levelek Iris koszorújából (1909) címet viseli. Míg a népiesség utánérzői a kiegyensúlyozottságot dicsőítették, addig Babits olyan verssel indította
kötetét, melyben nyíltan szembefordult az arany középszer eszményével, és a„soha-meg-nem-elégedés"-t ünnepelte-már a cím:
ln Horatium („Horatius ellen") is ezt jelzi -, majd a rákövetkező, Óda a bűnhöz című költeményében a mértéktelenséget emelte értékké.
A korabeli magyar közönség az ihlet közvetlen kidalolását
tekintette lírának, holott már Arany tévesnek mondta ezt az azonosítást. Babits kiüresedettnek, érzelgősnek és retorikusnak érezte az 1900 körüli magyar versíró köznyelvet. Tárgyiasabb költészetet akart teremteni, s egyúttal bölcseleti igénnyel lépett föl. Legjelentősebb irodalomtörténész kortársa, Horváth János (18781961) már 1911 és 1914 között írt, de 1967-ig kiadatlan tanulmányában fölfigyelt arra, hogy a tárgyiasságra törekvő Babits
az Arany költészetében általa helyesen fölismert kezdeményezés továbbfejlesztését szegezte szembe a múlt századi költő örökségét ellaposító utánérzó'kkel. Ami a bölcseleti célkitűzést illeti, ebben a tekintetben a Levelek Iris koszorújából szerzője legföljebb Komjáthy Jenóben találhatott elődre.
Nemcsak lírikusként, de értekező műveiben is a korabeli
filozófia legáltalánosabb kérdéseire keresett választ. Ez utóbbi
területen Péterfy nyomába lépett. Az irodalom halottjai (1910)
című tanulmányában ezért nevezte Komjáthy és Péterfy munkásságát az előző nemzedékben visszhangtalanságra ítélt, de a
fiatalok által kiindulópontnak tekintendő vállalkozásnak.
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A lírikus epilógja
(1903)
Babits rendkívüli tudatossággal tervezte meg első verseskönyvét. Ennek nyilvánvaló bizonyítéka, hogy a kötet legkorábban készült versét, A lírikus epilógját a legutolsó helyre tette.
Költői nagyságának már pályakezdésekor kialakult vonása az önvizsgáló, öntükröző hajlam, saját korlátainak tudatosítása. A lírikus epilógja igen határozottan fejezi ki azt az ellentmondást, amellyel a bölcseleti iskolázottságú lírikus küzdelmet
folytat.
Ha jól megvizsgáljuk a költemény szerkezetét, fölismerjük,
hogy a szonett változatával állunk szemben. A kétszer négy-,
illetve háromsoros szakasz, valamint a 11 szótagú jambikus sorok az eredeti formulára utalnak, a rímképlet viszont már eltérést mutat. Babits kedvelte a szonettet, s ez múltba tekintő, klaszszicizáló beállítottságával függ össze, mely pályája kezdetétó1jellemezte őt, a húszas évektó1 azonban egyre nyilvánvalóbb lett.
A lírikus epilógjában a legtöbb petrarcai - tehát nem
shakespeare-i - fölépítésű szonetthez hasonlóan az ellentét tölti be a formaalkotó elv szerepét. Három változatban szerepel
ugyanaz a szembeállítás. A beszélő egyre szűkebbre vonja önnön
korlátait, mind nagyobbnak mondja vágy és megvalósulás fesz ültségét. Az utolsó szakasz azután élesen fogalmazza meg annak a veszélyét, hogy az én képtelen túllépni saját belső világán.
A lírikus epilógját azért olvashatjuk a fiatal Babits önértelmezéseként, mivel az egyén magányát a megismerés nehézségeivel indokolja. Gondolatmenete körben forog: fölfogása szerint az emberi én önmagát látja bele a rajta kívüli világba, önmegismerésre viszont azért nem képes maradéktalanul, mivel saját magát nem tudja kívülről szemlélni. A vers nyelve fokozatosan egyszerűsödik. A második szakasz még hasonlat és metafora társításával fejezi ki a megismerő én magába zártságát. Ez a
képi jelrendszer burkolt; köznyelvre nehéz lefordítani, hiszen a
szövegben csak a hasonló szerepel, a hasonlított nem. A következő két szakasz viszont már sokkal nyíltabban fogalmaz : a metafora itt két elembó1 áll. A kiindulásnál megfigyelhető ellentmondás nemhogy eltűnnék, éppen élesebbé válik. Babits korlátozza ugyan költői célját, de teljes világmagyarázatra vágynék,
a lét egészének törvényszerűségeit kívánná földeríteni, tehát a
lemondást fájdalmasnak, kényszerűnek érzi. Ebben a feszültségben rejlik művészi továbbfejlődésének mozgatója.
Arthur Schopenhauer (1788-1860) német bölcselő ezt írta: „Nincs
bizonyos igazság, minthogy az egész világ az alany számára tárgy."
Próbáljuk bebizonyítani, hogy e tétel hatással volt a fiatal Babitsra!
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Milyen metaforával fejezi ki Babits az önmegismerés nehézségeit A lírikus epilógjában?
Ugyanebben a versben melyik sor érzékelteti a leghatározottabban, hogy Babits nem önkifejezéssel azonosítja a lírát?

Messze ... messze ... ; Fekete ország
A fiatal Babits főként a bölcselet és annak határterületei iránt
A szépíró Henry James bátyjának, Williamnek (18421910)A lélektan alapelvei (1890) című könyvébó1 ismerte meg a tudatfolyam fogalmát. A lírikus epilógjában azért beszélt a megismerés akadályairól, mivel az amerikai pozitivista bölcselő egyrészt beláthatatlanul tarkának és nyitottnak értelmezte a világot, másrészt az emberi
elme működését szüntelen áramlásként fogta föl. Ebbó1 az utóbbi álláspontból szükségszerűen következett annak föltételezése, hogy az igazság soha nincs adva, szüntelenül létrejön és átfogalmazódik. A pályakezdő Babits ennek a gondolatnak a jegyében törekedett belső történések kifejezésére.
Úgy is fogalmazhatunk: a Levelek Iris koszorújából szerzője a világ sokszínűségének, kusza bőségének a befogadására törekszik - a kötet címe is e sokféleséget jelképezi, akár Iris tarka fátyla a Himnusz
Irishez című költeményben -, de egyszersmind a tudatban végbemenő
történések kifejezését is fóladatának vallja.
E kettős szándék megvalósulása többféleképpen is történhet, s
ezért Babits verseit több irányzattal is rokoníthatjuk. A Messze ... meszsze ... írásmódja az impresszionizmussal hozható párhuzamba. Az impresszionista stílusban a névszói, az expresszionistában az igei elemek
játszanak uralkodó szerepet. A Messze .. . messze„. írásakor Babits választékosságra törekedett. Halmozta a díszítéseket; jelzőkkel és főne
vekkel látványokat villantott föl, betűrímekkel színeket hangokkal társított. Mondataiból gyakran hiányzik az igei állítmány; s így az európai országok jellegzetes tájait vázlatszerű jelzések idézik föl. A néhány
sajátosság megnevezése, az állóképszerűség és a nyelv szándékos mesterkéltsége úgyszólván a képeslapok beállítottságára emlékeztet. Mindegyik ország neve mellett az szerepel, amit lelki szemünkkel akkor is
magunk előtt látunk, ha sosem jártunk a helyszínen. Az utolsó szakasz
azután egyértelműen elárulja, hogy a vers belső történésró1, képzeletbeli utazásról szól, a helyhez kötött ember vágyódásáról távoli vidékek
után.
Babits első verseskönyvének változatosságát bizonyítja, hogy a
Fekete ország szerkezetében igen távol áll az elóbb említett verstó1. Nem
túlzás azt állítani, hogy a szimbolizmusnak nyelvünkön Ady mellett Babits volt legjelentősebb költője. A Messze„. messze„. egymás mellé rendelt látványok láncszerű füzérébó1 áll, tarka világot mutat be. A Fekete ország ezzel szemben egyetlen fokozás, és a különböző életminősé
gek, az árnyalatok teljes hiányát jelképezi.
Fölépítése szinte páratlan irodalmunkban, 36 sornyi szövegében
44-szer ismétlődik a „fekete" szó. A költő végsőkig kihasználja egyetlen
szónak a mellékjelentéseit. Az 1. sor bejelenti, hogy álomleírást olvasunk, tehát ezúttal is tudati folyamat úijáalkotásáról van szó. A „fekete ország" jelkép, s ezért hasonlítottja nem könnyen azonosítható. Nagy
általánosságban azt mondhatjuk: egyik lehetséges értelmezése alapján
a vers rémlátomást fogalmaz meg arról, hogy a gonosz mindenütt fölütérdeklődött.
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heti a fejét. Más szóval: a költemény álmodóját az a balsejtelem gyötri,
hogy a rossz nem külső erőként kerül a világba, hiszen ,,fekete az anyag
lelke".
A Fekete ország az előző költeményhez hasonlóan 1906-7-ben készült, Szegeden. Edgar Allan PoeArthur Gordon Pym elbeszélése (1838)
című hosszabb története ösztönözte a költőt a belső látomást kivetítéssel jelképpé emelő versének megírására. Az amerikai írónak ebben a
művében a címszereplő olyan szigetre is elvetődik, ahol minden: a föld,
a víz, az éló1ények, még az emberek fogai is feketék. A látszólag nyájas
bennszülöttek földomlást idéznek elő, hogy az maga alá temesse a szigetre került idegeneket. Arthur Gordon Pym végül is megmenekül, de
arról már nem értesülünk, hogyan, mivel Poe azt a látszatot kelti, hogy
hőse maga beszéli el kalandjait, s meghal, mielőtt szabadulásának ismertetéséhez érne. A „fekete ország'' ily módon önmagára zárt világ marad, melybó1 kifelé nem vezet út.
Babits ezt a lidérces állapotot költötte újra, mikor a megállt idő
nek, a történés teljes hiányának a jelképét a színtelenség kifejezésével,
egyhangú ismétléssel és a cselekvő igék mellőzésével teremtette meg.

irodalmi
ösztönzés

1905 nyarán Babits ezt írta egy levelében Kosztolányinak: „törekedek, objektíven, költeni." Mi a véleményünk, elérte-e ezt a célját?
A Himnus Irishez 3. sora így hangzik: „Szín a különbség, különbség az élet-". Összhangban van-e ezeknek a szavaknak az értelmével a Messze ... messze .. . jelentése?
A Messze ... messze ... szövegét Babits 1907 nyarán fejezte be, miután a minisztérium elutasította a vidéki tanár párizsi ösztöndíjért benyújtott kérelmét. Összefüggésbe hozható-e ez az életrajzi
mozzanat a vers jelentésével?
Arany gyakran indította versét leírással, és rekesztette be elmélkedéssel. Kimutatható-e hasonló fölépítés Babitsnak valamelyik
költeményében?
Hány szerkezeti egységet különböztetünk meg a Fekete ország
szövegében?

A Danaidák; Cigánydal
1908-ban Babitsot a dél-erdélyi Fogarasra helyezték tanárnak.
Új tapasztalatai alaposan megingatták magával hozott értékrendjét. A
havasok fönsége elkápráztatta, de nyomasztó érzéseket keltett benne,
hogy a„Jókai, a Jósika, a Kemény Zsigmond, a Cserei Mihály Erdélyé"bó1 csupán romokat látott. ,,A tündérkertből már csak a vár volt meg, a
régi magyar vár, az Apaffiak vára. [. .. ]Hova tűnt a régi erdélyi faj, csak
a történelem a megmondhatója" - írta Keresztül-kasul az életemen (1939)
című önéletrajzi könyvében. Hiába alapított Mikszáth gimnáziumot Fogarason, a hanyatlást már nem tudta megállítani. A XX. század elejére a megyeszékhely már Isten háta mögötti végvár szintjére süllyedt.
„Egyszer defektet kapott a városi villanytelep dinamója, s egy hónapig
tartott, míg a gépet Pestről pótolhatták. Ebben a hónapban gyertya mellett ültünk."
Az iszonyatos hátramaradottság megerősítette Babitsot abban a
hitében, hogy az egyéni élmény közvetlen kifejezése nem kielégítő cél.
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Olyan fölfogást sejtet a futó benyomások rögzítésében, amely töredékek
puszta halmazaként láttatja a világot, ahelyett, hogy a lét egészének
törvényeit keresné. Ezért az impresszionizmus meghaladására törekedett. Egyetemes érvényű lírát akart teremteni, s ennek érdekében az
európai kultúrkincsnek leginkább közös részéhez, a klasszikus ókorhoz
fordult ösztönzésért.
A görög hagyományt azonban jellegzetesen a századfordulóra jellemző elfogultsággal, ugyanúgy díszítőelemként használta, mint a szecesszió más művészei: festó"k, építészek, költó"k vagy zenészek. Herceg,
hátha megjön a tél is (1911) című második verseskönyvében a férjgyilkosság miatt az alvilágban taposómalombeli állatok sorsára kárhoztatott asszonyoknak a mitológiából ismert sorsát mondat- és alaktani ismétlésekkel, betűrímekkel, szójátékokkal és zárójeles közbeiktatásokkal idézte föl. Tagadhatatlan, hogy az útvesztőszerű mondatfölépítéssel
ismét sikeres jelképét teremtette meg a halálnak, de A Danaidák (1909)
című vers elsődlegesen mégis hangzásával ér el rendkívüli hatást, s a
benne szerepló" görög szavaknak (asphodelos, amphora, léthe) is föként
hangalakjuk különössége folytán van jelentőségük a szövegben.
Bármennyire is fontos azonban a szecesszió hatása Babits második kötetének görög utalásokkal megtűzdelt darabjaiban, a költő bölcseleti indíttatása itt sem hiányzik. A Danaidák körben forgó világában
a fiatal Babitsnak a történeti előrehaladással szemben érzett kételye is
kifejezésre jut, amelyet föként a német költő-filozófusnak, Nietzschének az örök visszatérésró1 szóló gondolata ösztönzött.
Fogarason érte az utolsó nagy eszmei hatás Babitsot. 1908-ban
ismerte meg Henri Bergson (1859-1941) műveit, aki az órával mérhető idővel az egyénileg megélt tartamot állította szembe. A magyar költóben eleve voltak fönntartások a pozitivizmussal szemben, s e legújabb
olvasmányától megerősítést kapott. Bergson filozófiája (1910) című tanulmányában a tudat viszonylagos függetlenségének visszaállítójaként
ünnepelte a francia bölcselőt.
Ugyanazt az idó"közt olykor hosszúnak, máskor rövidnek érezhetjük. Ezt a fölismerést Bergson részletesen kifejtette, s hatása hamarosan megmutatkozott Babits versírásában: Esti kérdés című, 1909 körül
írt versében például egyetlen, 53 soros mondattal érzékeltette a pillanat kitágulásának a lehetőségét.
Nem kevésbé páratlan szerkezetű a Cigánydal, mely 1911-ben
keletkezett, s így már a következő, Recitativ (1916) című kötetbe került.
Jól megfigyelhető benne, hogyan fejleszti tovább Babits Arany örökségét. A pusztai fűz és Az örök zsidó költője egyes számú, drámai magánbeszédeket írt. Utódja is álarcok mögé bújik, de messzebb megy a tárgyiasságban: harmadik személlyé távolítja el magától a szerepet, amelybe beleéli magát. Sőt többféle szerkezeti fogással is növeli távlatát a
megalkotott személyhez, a cigányasszonyhoz képest. Már az első szóval hangsúlyozottan irodalmias hangot üt meg, és az alaktani mesterkéltséget a továbbiakban a mondatszerkezet stilizáltságával is párosítja, például a II. szakasz 1. sorában. Közhelyeket idéz, amelyek nyilvánvalóan nem a lírai én, hanem a cigányasszony nyelvének a részei, ám
ezeket úgy ismétli meg, hogy a módosításokból olyan fokozásos fölépítést hoz létre, mely a szöveg tudatos megalkotottságára hívja föl az olvasó figyelmét.
Ki is beszél a versben? Könnyű lenne azt válaszolni, hogy az idézőjeles részekben a cigányasszony, egyebütt a lírai én. Valójában bonyolultabb viszonyról van szó. A kettős én részben különbözik egymástól, részben egymásba játszik, s ebben keresendő a vers különös hatásának a forrása. A költemény szenvtelenül kezdődik, de a 9. sortól már
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a részvét módosítja a hangnemet. A II. szakasz utolsó sorának módosító szava (,,csak") azután elégikusan értelmezi az életet. A beszélő minden ember sorsában a közös mozzanatot keresi.
A III. szakasz 9. sorától érezhetővé válik, hogy a cigányasszony
álarc a lírai én számára. A rajkónak adott tanács úgy is érthető, mint
az olvasóhoz és általában bárkihez intézett figyelmeztetés: az élet körülményei, adottságai rendkívül bizonytalanok, bármikor megváltozhatnak, s ezért az ember mindig önmagára van utalva.
A lírai én már-már kilép a szerepbó1. A IV. versszak 1. sorában
teljesen elveszti szenvtelenségét. A hangnem mégsem törik meg, mert
a szöveg hátralevő részében az álarc fokozatosan ismét elfödi azt, aki
mögüle beszél. Korábbi szövegrészek kisebb változtatásokkal, más sorrendben térnek vissza. Az üzenet ezért nem kap tételes megfogalmazást,
az olvasónak kell azt kihámoznia a cigányasszony szavaiból: körülményeink változhatnak, de ha tisztában vagyunk ezzel, s nem kérünk számon állandóságot, bizonyos mértékig függetlenedni tudunk tó1ük.
Babits második verseskötetében szerepel Szonettek
ben írt költeménye. Ebbó1 idézünk:

című,

1909-

„ez nem költészet; de aranymüvesség!
s bár nem őszinte, nem komédiás.
Minden szonett egy miniatür oltár,
ki vérigéket, pongyolán, szeret,
az versemet ezentúl ne olvassa.
Ki hajdan annyi szívek kulcsa voltál,
Szonett, aranykulcs, zárd el szívemet,
erősen, hogy csak rokonom nyithassa."
Hogyan értelmezzük ezeket a sorokat az eddig megismert Babitsversek alapján? Melyik XIX. századi költőnk lelki alkata állt legközelebb Babitséhoz? Miért?
Milyen a Cigánydal rímszerkezete?
A Cigánydal szakaszai kétféle ritmusúak. Hányadik sorban történik a váltás?
Az egyes szakaszoknak melyik részében uralkodik a történetmondás, és melyikben a már elmondott események értelmezése?

Hányféle ismétlődés található a Cigánydalban?

Társadalmi feszültség és világháború
Babits első alkotó korszaka akkor ért véget, mikor a történelem
elsodorta azt a szerepjátszást, amellyel a fiatal költő távlatot tudott teremteni a maga számára a külvilág eseményeivel szemben.
1911-ben Újpestre helyezték, s Rákospalotán kapott lakást. A következő évben munkástüntetés zajlott le, melyet vérbe fojtottak. Május
huszonhárom Rákospalotán című költeményével lírikusként válaszolt
erre az eseményre. A történteket csak utalásszerűen villantotta föl az
első két sorban, ettó1 eltekintve a szöveg azt fejezi ki, ami a beszélő tudatában megy végbe.
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történelmi
változások

a költő válasza
az eseményekre

A föl ütés hiányos, névszókból összetördelt szerkezete némileg még
hasonlít a Messze ... messze ... írásmódjához, a verselés azonban már egészen másféle. Elég a szöveg 1. és 2. részének elejét összehasonlítani ahhoz, hogy lássuk: közös bennük a daktilus és a szünet gyakorisága.

--l-uul-uul--1-uul-lu
--1-uul-v 1-uul-uul-~
2. -uul-uul--1-uul-uul-u
--1-uul-vl-uul-uul-v 1.

a ritmus
és a lelkiállapot
összefüggése

a disztichon
és hagyománya

gyászdal

A ritmusnak e törvénnyé emelt szaggatottsága a beszélő fölindultságát, zaklatott lelkiállapotát érzékelteti. A tüntetés megszakítja a
hétköznapok szürke folytonosságát, és a jövő nyitottságára, eldöntetlenségére figyelmeztet. A költő halvány célzást tesz a bibliai végítéletre s
Petőfinek azokra a vallásos képzetet világiasító, történelembölcseleti
fogantatású verseire, melyek szerint a jobb jövóböz pusztuláson át vezet az út.
Ha közelebbró1 megnézzük a költeménynek általunk fölírt ritmusképletét, akkor ezt a formulát a disztichonnal - a „kétsoros verssel" - azonosíthatjuk, mely hat teljes ütemet magában foglaló hexameterbó1 és neve szerint öt, valójában 4 teljes és 2 csonka, szünettel végződő ütemet tartalmazó pentameterbó1 áll. A disztichont az ókori görögök főként az elégia, ezen belül a neniának elkeresztelt gyászdal versformájaként használták. Babits előtt Kisfaludy Károly Mohácsa lebeghetett példaként, amikor közösségi gyászdalt írt a tüntetés halottairól.
Ha számításba vesszük Babits visszahúzódó, a közélettó1 általában idegenkedő alkatát s azt, hogy 1912-ben tanárként dolgozott, akit a kormány bármikor felelősségre vonhatott tetteiért, verse mindenképpen
személyes bátorságát bizonyítja. Követte Ady példáját, aki négy évvel
korábban, Rengj csak, Föld című versében fejezte ki fölháborodását az
Országház előtti, ugyancsak halálos sortűz miatt.

Húsvét előtt
(1916)
első

regénye:
A gólyakalifa

a Pokol fordítása
a háború hatása
világnézeti
fordulat

A főváros közelléte magától értetődően növelte Babits társadalmi és kulturális tájékozódásának lehetőségeit. Továbbra is élénken érdeklődött a lélektan iránt. Különösen a tudathasadás foglalkoztatta;
első regényében, A gólyakalifában is ennek ábrázolására vállalkozott.
E művészileg legegységesebb szépprózai munkáját 1913-ban közölte a
Nyugat. Ugyanebben az évben adták ki legnagyobb fordítói vállalkozásának, Dante fő művének első harmadát, a Pokolt.
Életének külső-belső eseménytelensége 1914-ig tartott. „Míg egy
napon aztán egyszerre minden megváltozott, szinte egyik pillanatról a
másikra, mintha betörtek volna az ablakok, és bezuhanna a vihar. [. .. ]
A biztonságérzés és nyugalom eltűnt a világból."
A tízes évek közepén Babits eltávolodott Bergson eszme- és értékrendszerétó1, kiábrándult a francia bölcselő által olyannyira sokra becsült ösztönbó1, s A veszedelmes világnézet (1918) című tanulmányában már az értelmet állította szemlélete középpontjába. Míg világfölfogásának ezt az alapvető megváltozását alighanem a háború okozta
megdöbbenése váltotta ki, írásmódjának átalakulását ugyanez legföljebb csak siettette. Távolodván az impresszionizmustól és a szecessziótól, képverssel és ritmikus prózával próbálkozott, és az expresszioniz-
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mushoz közeledett. Húsvét előtt (1916) című költeményében már az igék
jutnak meghatározó szerephez. Ez a szöveg egyetlen fokozás, mely kiáltásba torkollik. A beszélő „a szörnyű Malom" jelképével idézi föl a pusztítás erőit, s a béke eszményét föltétel nélküli érvénnyel hirdeti, teljesen
kizárva a büntetés létjogosultságát.

közeledés az
expresszionizmushoz

A cím előrevetíti a szöveg jelentését: a föltámadást a beszélő a békével azonosítja. SchöpflinAladár(1872-1950), a Nyugat értekezője, ezt írta erró1 a költeményró1, nem sokkal a megjelenése után: ,,A hallatlan kínok közt vergődő emberiségnek s
benne a drága vérét omlasztó magyarságnak az egész vergődő,

a föltámadást
a békével
azonosítja

esengő,

a kétségbeesés elől menekülő lelke jajdul fel a vers dithirambikus lélektől megszállott szavaiban."
A dithirambus az ókori görögöknél olyan himnikus hangnemű közösségi ének volt, amelyet fölfokozott lelkiállapotban
mondtak el. Babits tehát olyan műfaji hagyományt elevenített
föl, amelyben a tanító célzat önkívületszerű lelkiállapot kifejezésével jár együtt.
A költemény szerkezete meróben különbözik a korábbi versekétó1. A gondolatmenet során többször ismétlődnek ugyanazok a szavak, az érvelés mintegy csigavonalszerűen halad elő
re. Az I. szakasz föltételes mellékmondattal kezdődik, a II. módosításokkal újrakezdi ezt a mellékmondatot. A IV. szakasz közepén, majd a VII. elején újra visszatérnek a kezdő szavak.
A késleltetésnek ez a módja távoli rokonságot mutat A Guttenberg-albumba, illetve A XIX. század költői profetikus soraival.
Míg azonban Vörösmarty és Petőfi a jövő társadalmának távoli
bekövetkeztére utalt a késleltetéses fokozással, addig Babits
a felejtésen, megbocsátáson és türelmen alapuló béke mielóbbi bekövetkeztét sürgeti. Nem magyarázat, hanem fölszólítás
a célja.
A fokozásban Babits az egymásra torlódó tagmondatokat
a legkülönfélébb antik verssorok halmozásával párosítja, hogy
azután a tetőponton, a VII. szakaszban kötőelemek nélküli fölsoroláshoz folyamodjék. A mondatszerkesztés gazdagságának
és szegénységének ezt a kiélezett feszültségét azután úgy oldja
föl , hogy hirtelen magyaros, azaz hangsúlyos versidomra s a falusi ünnepek, lakodalmi köszöntó'k egyszerű rigmusára vált át.
Babits igen hamar szembefordult a háborús uszítással.
Már 1915-ben így fejezte be Játszottam a kezével című szerelmes versét:

dithirambus

szerkezet

a késleltetéses
fokozás szerepe

mondatszerkesztés

feloldás

„nagyobb örömmel ontanám
kis ujjáért a csobogó vért,
mint száz királyért, lobogóért!"
E költemény megjelenése után az Ady ellen korábban indított sajtóhadjárat költőtársára is kiterjedt. 1916-ban Babitsot
fölfüggesztették tanári állásából. Az értelmiség, sőt a politiku-
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háborúellenességének
következményei

a Húsvét előtt

felolvasása

Fortissimo
újabb támadás

magatartása
a forradalmak
idején

sok egy része mindazonáltal egyre inkább belátta a háború értelmetlenségét, és 1916. március 26-án Babits ezért olvashatta
föl nyilvánosan Húsvét előtt című versét. Az egyik jelenlevő így
jellemezte a költő versmondását: „Megjelenésnek, hangnak, költeménynek együtt olyan volt a hatása, mintha ott, abban a helyben, abban a minutumban találták volna meg egymást. A fekete-fekete ember, ott a Zeneakadémia pódiumán, mély lélegzetet
vett, és kimondta. Kiénekelte magából, magas fejhangon, mely
egyre magasabb lett és egyre vékonyabb, hogy annál kísértetibb
biztonsággal hatoljon be füleken át és pórusokon át az agyvelő
tekervényei közé."
Babits háborúellenessége visszhangra talált a baloldali értelmiség körében, a hivatalos politika megszemélyesítői pedig folytatták a
költő ellen indított támadást. 1917-ben Fortissimo című háborúellenes
verséért elkobozták a Nyugatot, és őt perbe fogták. A közös sors tovább
mélyítette barátságát Adyval. Minqkettejük emberi nagyságát bizonyítja, hogy kölcsönösen becsülték egymást, noha világszemléletük egyáltalán nem volt azonos. Babitsot 1919 januárjában egyetemi tanárnak
nevezték ugyan ki, s a Tanácsköztársaság után ezért felelősségre vonták, de ő nem tudta azonosítani magát a munkásmozgalom céljaival.
Mindvégig a polgári szabadelvűség híve volt, s annyit vállalt a kettős
forradalomból, amennyit meggyőződése alapján elfogadhatott beló1e. A
kultúrát mindenki számára egyformán hozzáférhetővé akarta tenni, tevékenyen részt vállalt a népszerűsítésében, de az erőszaktól idegenkedett, s a Tanácsköztársaság utolsó két hónapjában ezért visszavonult a
közélettó1. Rába György Babits Mihály költészete 1903-1920 című, 1981ben kiadott munkájában így jellemezte a költő magatartását: „a forradalmakat elsősorban nem szociológiai várakozással érte meg, és ha a Tanácsköztársaság alatt úgy találta, az ő Augustinuson és Kanton iskolázott erkölcstana szembekerül a forradalom gyakorlatával, akkor igen hamar és könnyen eltáuolodhatott a munkáshatalom államától."
Értelmezzük a Május huszonhárom Rákospalotán című költemény 1. részének alábbi sorát:
„Hol zajgó tömegen most úr a néma Petőfi "
Rombolónak vagy építőnek mondja Babits a forradalmat ebben a
versében?
Babits azzal is erősíti a Húsvét előtt hangnemének fennkölt jellegét, hogy magasztos hangvételű költeményekre utal vissza. Berzsenyi Forr a világ... kezdetű ódájában olvasható ez a két sor:
,,A népek érckorlátai dőlnek,

S a zabolák s kötelek szakadnak."
Melyik az a rész a Húsvét előtt szövegében, ahol Babits idéz Berzsenyinek ebbó1 a költeményébó1?
Honnan veszi át a háború ördögi rettenetét jelképező „szörnyü
Malom" metaforáját?
Melyik Petőfi-költeményre céloz a Húsvét
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előtt

III. szakasza?

Petőfi
(1923)

koszorúi

Az első világháború után Babits folytatta műfordítói tevékenységét. Még 1918 őszén ismerkedett meg az ifjú Szabó Lőrinccel, aki a
következő években társa lett idegen nyelvű versek hazai megismertetésében. 1923-ban vele és Tóth Árpáddal együtt jelentette meg magyarul Baudelaire A romlás virágai című könyvét, a XIX. század korszakalkotóan jelentős versgyűjteményét.
A húszas évek elejétó1 írt műveiben egyre inkább a folytonosság,
a múlt értékeinek őrzése szerepel a kultúra mércéjeként, „mintha írójuk únná a jelent, s kezdene már a múltban élni" - ahogyan ő maga írta.
Magyar író kortársai többségéhez hasonlóan Babitsot is mélyen megrázta, hogy a trianoni békeszerződés az ország területét mintegy harmadára csökkentette. „Minden másként lett, életemnek ebben a második felében, mint az elsőben volt, és minden rosszabbul.[. .. ] Valaki nyilván gúnyt űzött belőlünk. [. .. ] Amit gyűlöltünk, azt most sajnáljuk és
visszasírjuk. [. . .] bűnbánóan imádkoznánk már egy kis unalomért, de
az unalom mintegy sértődötten elbúcsúzott tőlünk, s átadta helyét az aggodalomnak, mely nyakunkon ül és fojtogat."
Bármennyire elkeserítette Trianon, távol állt tó1e a nemzetek közötti ellenségeskedés. A katolicizmushoz közeledett, mivel az európai
kultúra osztatlan egységének letéteményesét látta benne. A nemzet jobbik felének szellemi összefogására törekedett. Tág látókörét bizonyítja,
hogy a népi írók kibontakozó mozgalma iránt is megértést tanúsított,
holott művészetfölfogásuk meróben idegen volt az övétó1.
Korai éveitó1 foglalkoztatta a hagyomány folytonosságának a kérdése. Már a világháború előtt nagyszerű tanulmányok sorában próbálta meghatározni a magyar kultúrának olyan sajátosságait, melyek egyszersmind az európai szellemiség elidegeníthetetlen jellemzői. Hasonló szándék vezette Petőfi koszorúi című versének megírásakor.
Nagy múlt századi költőnk születésének századik évfordulóját „a
vak Megszokás, a süket Hivatal" ünnepelte. Babits verse arra figyelmeztet, hogy a múlt öröksége csakis ajelenre vonatkoztatva kelthető életre, különben holt anyag. Az első sorok látszólagos kérdései valójában
tagadások: Petőfi üzenete hatástalan marad, ha hiányzik a megfelelő
értelmező. A II. és III. szakasz e hiányt a magyar történelem alakulására vezeti vissza, a jelent a múlttal állítja szembe. Azelőtt a cél tudata határozta meg a magyarság sorsát, most a zűrzavar s irányvesztettség. A metaforák egyszerre utalnak a politikai helyzet rosszabbodására és arra, hogy a nemzet XX. századi vezetői nem mindig méltók elő
deikhez. Az utolsó három szakasz felhívással fordul az új nemzedékhez,
tó1ük várja a nemzeti megújulást, s ennyiben már a jövőre vonatkozik.
A költeményben tehát a három idő szembesítése játssza a formaszervező elv szerepét.
Petőfi

és Arany (1910) című értekezésében Babits ezt írta: „Petőfi
nyárspolgár a zseni álarcában". Változott-e 1923-ra Babits értékelése költő elődjéró1?
Milyen szembeállításokat találhatunk a
versben?

Petőfi

koszorúi

című

Milyen metaforákkal fejezi ki a költő ugyanebben a versében 1923
Magyarországának belső helyzetét?
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az értékőrzés
magatartása

közeledés
a katolicizmushoz
célja a szellemi
összefogás

Petőfi

koszorúi

az eleven
hagyomány
feltétele

a jelen kritikája

felszólítás az új
nemzedékhez

Az alkotói továbbfejlődés nehézségei
az ország

A húszas években Babits nemcsak politikailag, de szellemileg is

kétségbeejtő

kétségbeejtőnek látta országa belső helyzetét. Sziget és tenger (1925) című

helyzete

kötetének Kanizsai Dorottyáról írt versében a következó1rnt olvashatjuk:

„Kopaszon maradtunk fosztott termeinkben.
Tört ablakunkon át befütyül a sok szél
úgy, hogy meg sem értjük egymást:
egyik szél erre fúj, a másik szél arra fúj;
mi pedig különös táncot táncolunk:
ez a tánc a süketek tánca."
a Baumgartenalapítvány

a Nyugat
szerkesztője

Halálfiai

csapások sorától szenvedő, „szörnyű völgyek átfogóiban"
nemzet szellemi újramegszervezésére törekedett. 1927-ben
Baumgarten Ferenc esztéta végrendeletével irodalmi alapítványt hozott létre, s Babitsot kérte föl arra, hogy művészi szempontból eldöntse: kiknek adják az évente odaítélhető díjakat. 1929-ben - Osvát Ernő
halála után - ugyanő lett a Nyugat egyik szerkesztője. E föladatok
elvégzésekor szellemi igényesség vezette, de szemléletének konzervativizmusa gátolta abban, hogy az új művészi törekvéseket mindenkor helyesen mérlegelje.
Az irodalmi közélet szervezése mellett különböző műfajú írásokkal próbálta szolgálni a nemzetnevelés ügyét - értekezőként, műfordí
tóként és lírikusként többnyire maradéktalan, szépprózaíróként kevesebb sikerrel. Hat évig dolgozottHalálfiai (1927) című önéletrajzi regéA

költő a

tévelygő

Csoportkép a Nyugat tagjairól a folyóirat 25 éves jubileuma alkalmából.
A képen látható személyek neve (balról jobbra haladva): Szép Ernő, Erdélyi
József, Gellért Oszkár, Móricz Zsigmond, Laczkó Géza, Babits Mihály, Tóth
Aladár, Török Sophie, Schöpflin Aladár, Füst Milán, Kosztolányi Dezső,
Karinthy Frigyes
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nyén, amelyben figyelemre méltó részértékek vannak, de művészi összhatását két szerkezeti ellentmondás rontja. Mivel Babits lényegénél fogva lírikus alkat volt, az állapotszerűség kifejezéséhezjobban értett, mint
a történetmondáshoz. A volt köznemesség hagyományos vidéki életmódját saját gyerekkori emlékeit fölhasználva, szépen megformált életképbe illesztve ábrázolta, azt a folyamatot viszont már csak az olcsóbb regények kellékeihez folyamodva tudta megjeleníteni, melynek során ez
a társadalmi réteg elveszíti a talajt a lába alól, halálra ítélődik, nem
tudván azonosulni a tó'kés átalakulással. Ez a kettősség éppúgy zavarja a regény egységét, mint az elbeszélő hangnem következetlensége: a
történést Babits a XIX. századi realizmus jegyében, tárgyilagos igénynyel próbálta megformálni, írásmódja viszont szecessziósan túldíszített, s így az elbeszélő jelenlétére hívja föl a figyelmet.
Szépprózaíróként Babits nem tett tanúságot a továbbfejlődésnek
arról a képességéró1, mely lírikusként jellemezte. Fiatal korában még
elsősorban az egyéni lét költője volt. Pályafutása második felében még
akkor is foglalkoztatta a közélet, mikor látszólag visszavonult tőle. Az
istenek halnak, az ember él (1929) versei közül jó néhánnyal lehetne bizonyítani e tételt. A gazda bekeríti házát például első tekintetre visszavonuló magatartást fejez ki. A maga teremtette korlátok vállalása azonban annak a „szakadt lét"-nek a tagadása, mely ellensége bármiféle
egyéni tevékenységnek. A védekező kivárás kényszerű.
Korábban azt mondottuk: Babits már első kötetében érett mű
vészként, a századforduló irányzatainak európai szintű képviselője
ként mutatkozott be. E gyors kibontakozást jelentős, de korántsem
egyenletes továbbfejlődés követte. A történelmi viszontagságokon kívül új irányzatok föltűnése is hozzájárult átmeneti elbizonytalanodásához. Kassák már 1915-ben megindította a magyar avantgárd első
folyóiratát, a húszas évek elejétó1 pedig kialakult a népi írók mozgalma. Babits bizonyos tekintetben mindkét irányzatot megelőzte a szimbolizmusnak expresszionista irányban való továbbfejlesztésével (Fekete ország), illetve a szóbeli kultúrának a magas, írott költészetbe
való beemelésével (a Húsvét előtt záradéka). A két irányzat mozgalommá szerveződésekor azonban kiderült, hogy Babits lényeges kérdésben nem osztja a Kassák köré csoportosuló magyar aktivisták, illetve a népi írók véleményét: a XX. századi magyar kultúra számára
is érvényes eszménynek tartja a görög-latin ókor örökségét. Legszebb
lírai verseiben a klasszicizáló törekvés szerves egységbe került a hagyományos mondattani keretek expresszionista fólbontásával és a nyelvi egyszerűség követelményével.
A gazda bekeríti házát e kényes egyensúly sikeres megvalósításai közé tartozik. A benne megnevezett évszakok - így a „barbár,
gyilkos és hazug ősz" - a korabeli magyar politikai s szellemi élet tévútjait, „a fold alatt" csöndben érő csíra a jövő kibontakozásának lehetőségét jelképezi. E sokszor használt, már-már halott metaforákat
a költő olyan mondatfölépítéssel kelti életre, mely két szempontból
is szokatlan: töredezettsége miatt s azért, mivel a különböző részek
egymáshoz kapcsolódása logikailag jelöletlen, egymásutánjukat nem
alá-, hanem mellérendelés irányítja. Sorrendjüket a tudat fölfokozott
működése alakítja, s ez az izgalmi állapot olyan folyamattá bontakozik ki, melynek szerves egysége teszi elfogadhatóvá az olvasó számára azt, hogy a védekezés eszközei a termékenység jelképeivé alakulnak át.
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a regény értékei
és fogyatékosságai

lírájának
továbbfejlődése

A gazda bekeríti
házát

viszonya
az avantgárdhoz
és a népiességhez

ismert metaforák
expresszív
mondattan

Hogyan jellemezhetjük A gazda bekeríti házát
fejezett erkölcsi magatartást?

című

versben ki-

Elolvasván e költeményt, milyen értelmet tulajdoníthatunk a címének?
Melyek a vers

fő jelképei?

Politika című költeményét így kezdte Babits:
„Martinuzziak korajött újra. Összeszorított
fogak, keserű alkuvás, erdélyi ravaszság.
Már látom a csukott ajk s nyitott szem hőseit."
Összhangban állnak e sorokAgazda bekeríti házát című verssel?
Egyértelműen

bezárkózást hirdet-e A gazda bekeríti házát?

Távolodás a romantikus én-kultusztól

Cigány
a siralomházban

a jelentés rétegei

a prófétaság
vállalása

Csak posta voltál

A klasszicizáló törekvés fölerősödése szükségképpen maga
után vonta, hogy Babits eltávolodott az emberi személyiség öntörvényűségét állító romantikus elképzeléstől. Nyilvánvalóan bizonyítja ezt a Cigány a siralomházban című költemény, melyet ars
poetica jellege miattA lírikus epilógjával, a költő és a cigány azonosítása okán Vörösmarty híres művével hasonlíthatunk össze.
Első hat sorával Babits szecessziós és expresszionista
éveit idézi föl, amikor míves dísztárgy készítését vélte a költő
hivatásának. Ezután következik a költő jelenlegi önértelmezése, hat mély értelmű versszakban.
Mindegyikben egy-egy alak- vagy jelentéstani alakzat a
formaszervező: két ízben hasonlat, kétszer alaktani ismétlődés,
az V-VI. szakaszban pedig metafora. A jelentés háromrétegű: a
szöveg egyszerre szól az önbizalomból származó költői pátosz elveszéséről, a politikai körülmények vigasztalanságáról s a világ
egységének fölbomlásáról, pontosabban arról, hogy az egységes
világmagyarázat hozzáférhetetlenné vált a beszélő számára.
Úgy is fogalmazhatunk: Babits már nem a muzsikusban keresi
a hasonmását, akinek majd az egyszer bekövetkező ünnepkor
kell fölvennie a vonót, hogy fölszabadultan hegedülhessen, hanem a végóráit élő elítéltben látja meg önnön tükörképét. A vers
a költő kegyetlen leértékelődésének elbeszélése, arról szól, miként váltotta fól a romantikától örökölt egyéniségkultuszt az azonosulás átlagemberek kiszolgáltatottságával.
A művész, akit rajta kívüli s nála magasabb rendű erő jósolásra kényszerít: a Versenyt az esztendőkkel! (1934) kötetben
már ez a léthelyzet kísért. A prófétaság vállalásának alapföltétele, hogy a személyiség nem cél, hanem eszköz. A Csak posta
voltál című vers az egyéniségnek a történeti folyamatban játszott szerepére kérdez rá.
A gondolatmenet fölépítése körkörös. A beszélő második
személyként szólítja meg, s így általános alany szintjére emeli
magát. Fölteszi a kérdést: pótolhatatlan-e az egyén. A második-
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tól az utolsó előtti szakaszig tartó visszatekintés a címben is kiemelt szavakkal összefoglalt végkövetkeztetésbe torkollik. A
záró versszak azután bővebben értelmezi ezt a címként előreve
tett konklúziót. Babits - Kosztolányival ellentétben - a világháború után már nem tartja pótolhatatlannak az egyént. Létszemlélete többé nem személyiség-központú. Nem részvétlen
természetet állít szembe magányos emberrel, a Csak posta voltál zárlata ehelyett azt szögezi le, hogy az egyéni lét a történetinek a függvénye: mindnyájan csakis annyiban éltünk, amennyiben szellemi elődeink s utódaink vannak, amennyiben közvetítettünk és tudatosan folytattunk valamit.
A harmincas években Babits nemcsak versíróként, de értekezőként is arra törekedett, hogy hagyomány letéteményeseként szabja meg saját föladatkörét a magyar kultúrában. Kölcseyró1, Széchenyiró1, Vörösmartyról, Adyról úgy írt, mint elő
dökró1, kiknek átértelmezése adta saját létjogosultságát. Sőt
Kosztolányi halálakor egykori barátját is olyan emlékszöveggel
búcsúztatta, melyben kettejük tevékenységét úgy értelmezte,
mint jórészt közös örökségnek kétféle, egymástól távolodó továbbfejlesztését. Az európai irodalom története (1936) című hétszáz lapos könyvében azután annak összefoglalására vállalkozott, amit közös európai hagyománynak vélt.
Ez az 1949-ben német fordításban is kiadott munkája páratlan teljesítmény a magyar irodalomban.Nem rendszerező kézikönyv, hanem egy nagy alkotó ízlésének rögzítése. Babits mint költő kortársai közül a francia Paul Valéry (1871-1945)
vagy az amerikai születésű T. S. Eliot (1888-1965) - rendíthetetlenül hitt az európai kultúra egységében. Ezért állt legközelebb hozzá a görög-római ókor s a Biblia, valamint a középkor,
amikor a latinnyelvűség eleve biztosította a közös nevezőt.
Ugyanezzel indokolta vonzódását az osztatlan kereszténységként értelmezett katolicizmus eszményéhez.
Mit jelent a Cigány a siralomházban IV. szakaszának utolsó sora?
Próbáljuk körülírni a „városi zord kis skatulya" kifejezés jelentését!
Jellemezzük a Mint különös hírmondó ...
szerkesztését!

kezdetű

vers mondat-

A Csak posta voltál egyedi jelenségekbó1 általánosít. Keressük ki
azokat a szövegrészeket, amelyekben a lírai én egyedi jelenségeket minősít, illetve megfogalmazza általánosítását! Megfigyelhető-e hasonló kettősség a Mint különös hírmondó„. szövegében?
A pozitivisták némelyike azt állította, hogy a környezet mindenható erejű az egyénnel szemben. Ilyen függőséget fogalmaz-e
meg a Csak posta voltál?
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a hagyomány
újraértelmezése

Az európai
irodalom története

hit az európai
kultúra
egységében

Fölkészülés a halálra

aggodalom a
nemzet sorsáért
fölkészülés
a halálra

Babits vallásossága két okból erősödött a harmincas években. Egyrészt a fajelmélet ellenszerét s a népek közötti megbékélés eszközét látta benne, másrészt segítséget a halál gondolatával való megbirkózáshoz. A náci Németország terjeszkedése s
az erdélyi magyarság sorsa egyre inkább aggodalommal töltötte el: „sohasem voltak idők veszélyesebbek.[. . .] Itt állunk a nagy
világérdekek keresztútján: kis nemzetünk léte egy hajszálon függhet."
1934-ben Babitsot nehéz légzés kezdte gyötörni. E betegség hatására egyre többet foglalkozott a halálra fölkészülés gondolatával: „Mindegyik ijesztő! Hirtelen és készületlenül zuhanni
az ismeretlenbe. Vagy ellenkezőleg, várni, készülni rá, árnyékában élni, a haláltudat rettentő szorongásában, melyet a boldog
állatok nem ismernek ... Ki méri fól, hogy melyik a rosszabb? Ezt
mindenki csak maga döntheti el a maga számára, máshogy a keresztény és máshogy a pogány. Mondd meg, mitjelent számodra
a halál, és megmondom, ki vagy?"
Betegsége rosszabbodtával, Délszaki emlék című költeményében levonta a tanulságot:

„nincs fedezés ... Előbb-utóbb
szembe kell nézni a halállal"

Ősz és tavasz

között
elégikus szemlélet

keresztény
sztoicizmus

klasszicizáló
művészet

A kötet két utolsó szövegében a halálra fölkészülésnek kétféle módját fogalmazta meg.
Az Ősz és tavasz között a halál idegenségét bensőséges életképpel próbálja megszüntetni. Különösen jól megfigyelhető ez a
IV. versszakban, a pajkos gyerekeket paplan alá hajtó anyáról
szóló részletben. A költő nem tragikusan, hanem elégikusan
szemléli az egyéni lét vereségét, a trochaikus tízes lassú mértékét használja, s a kétszakaszonként ismétlődő végsorral a középkori haláltánc-ének kántáló hangnemét idézi. Az ismétlés
föloldást hoz, mivel azt sugallja, hogy bármennyire is indokoltan érzi az egyén a halált tragikusnak a maga számára, a keresztény sztoicizmus arra tanít, hogy az egyén egyszeri életének
nem önmagában, hanem nagyobb összefüggés részeként van értelme, ez utóbbi pedig nem tragikus.
Ez a költemény minden korábban tanult Babits-versnél világosabban elárulja szerzőjének klasszicizáló törekvését. A hagyományt folytató művészet eszménye szükségképpen kizárja a
romantikának egyik alapelvét: az ihlet öntörvényű egyediségébe vetett bizalmat. A klasszicizáló mester elődök példáját idézi
fól. Babits a régi költészetben gyakran előforduló szerkezeteket
alkalmaz: betűrímmel, mondattani párhuzamossággal s egyazon szó különféle nyelvtani alakjaival (figura etymologicával)
él. Németh G. Béla a versró1 készített elemzésében kimutatta,
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hogy Babits a legkülönbözóbb korstílusokat vegyíti. A ragrímek
szándékolt igénytelensége a verselés korai módjára emlékeztet,
a IX. szakasz eleje az ótestamentumi Jeremiás prófétának siralmait, a hetediké a virágénekek egyszerűségét, az ötödikben
az év fordulóját tanító célzattal emlegető sorok a klasszicizmust, a nyitó szakasz leírása a naturalizmust, a zárlat érzelmessége a szecessziót utánozza.
A szöveg jelentékeny művészi hatását az váltja ki, hogy e
stíluselemeket Babits egységes hangnemmé ötvözi. Egyetlen
példával szemléltethetjük, miként képes továbbfejleszteni az átvett anyagot. Arany kései remekében, a Mindvégig című önmegszólító versben az életfa ősi metaforáját így szerepelteti:

a legkülönbözóbb
hagyományok
felelevenítése

„Csak ősz fordultán,
Leveleid hulltán
Ne kivánj nyarat ... "

hagyományos kép
jelképpé
fejlesztése

egységes hangnem

Babits először egyetlen sorban tömöríti az idézetet:

„Lombom, ami lehullt, sohse hajt ki ... "
Utóbb azután ebbó1 a jelentéstani alakzatból fejleszti ki a vers
legfontosabb jelképét. A szerkezetnek ezen a csúcspontján érti
meg az olvasó, mennyire összetett a költemény jelentése. Míg a
Csak posta voltál című költeményben az egyéni lét egyszerűen
nagyobb folyamat részeként szerepelt, addig itt már a nyomtalan eltűnés árnyalata olyan nagy művészi erővel fogalmazódik
meg, hogy még az elégikus fololdás sem feledtetheti:

,,Ami betüt ágam irt a porba,
a tavasz árvize elsodorja."
1937 áprilisában kiderült, hogy Babitsnak gégerákja van. Nehezen szánta el magát az igen súlyos műtétre . Az ismeretlentó1 való félelem állapotában, június-július táján írta Balázsolás című versét, amelyben Szent Balázshoz, a mai Örményország területén fekvő Armenia Prima nevű római tartomány székhelyének, Sebasteának 303-ban vértanúságot szenvedett püspökéhez fohászkodott. Babits a fulladásos haláltól rettegett, és ezért éppen Szent Balázshoz fordult segítségért, mivel a hagyomány szerint ő mentette meg egy gyerek életét, akinek halszálka akadt a torkán.
Ez a költemény is elégikus, de a humor, sőt az irónia sem hiányzik beló1e. Fölépítését tekintve erősen különbözik elődjétó1. Az egyenletes osztottságot itt megszakítatlan folytonosság váltja föl. A 12 és 8 szótagú jambikus sorokat Babits szabadon kezeli, az elmélkedést spondeusokkal lassítja.
Mi a célja az elmélkedésnek? A beszélő arra a kérdésre keres választ: miként lehet elviselni a szenvedést, pontosabban hogyan lehet értékképző folyamattá változtatni a vele való küzdelmet. Szent Balázsnak tudnia kell a feleletet, hiszen az ő emlékét részben az tartja fönn,
hogy hihetetlen bátorsággal, némán tűrte azokat az irtózatos kínzáso-

291

Balázsolás

az elégikus
hangnem
iróniával vegyül
folytonosság

a könyörgés
beszédhelyzete
a gyermekkor
felidézése

végkövetkeztetés

kat, amelyeknek Diocletianus császár parancsára a lefejeztetés előtt
alávetették.
A balázsolás annak az áldásnak a népies neve, melyben a katolikus egyház Szent Balázs napján, február 3-án elsősorban a gyerekeket
részesíti, Isten segítségét kérve a torokbetegségek ellen. Ez is indokolja, hogy a könyörgés beszédhelyzetét megteremtő 1. sor után 17 sor a
gyerekkor idilljét idézze vissza. Ez szolgál alapul az elmélkedés folytatásához, 14 sorban. A vers úgy értelmezi a gyerekkort, mint az emberi
lét lényegét alkotó állapotot. A fohászkodónak az az érzése, hogy a szenvedő nem képes felnőttként viselkedni. A fájdalom mindenkit visszataszít a gyereklét szintjére.
A szöveg harmadik egysége a betegség leírását tartalmazza. Ezután ismét folytatódik a torokbetegek védőszentjéhez intézett könyörgés, majd a költemény óvatosan megfogalmazott tanítással záródik. Ez
a végkövetkeztetés a halálnak olyan nyugodt tudomásulvételére ösztönöz, amilyenre egykor a keresztény mártír adhatott példát.
Őszi harangozó (1913) című versét Babits így kezdte:

,,Az idén korán kikelt az ősz
széltől lúdbőrzik

saraink puhája:
siess harangozó! az alkony megelőz!"
Hol fejlesztette tovább a költő ezt a metaforát?
Hasonlítsuk össze az Ősz és tavasz között és a Balázsolás szövegét! Melyikben találunk több metaforát? Mi ellensúlyozza a
"metaforikus szegénységet" az egyik versben?
Emeljük ki az igéket az Ősz és tavasz között szövegébó1! Mi a közös vonásuk? Miért fontos ez a költemény jelentése szempontjából?
Hol fordul elő ebben a versben, hogy a költő egy metaforát két hasonlattal egészít ki?
Milyen évszakról esik szó az Ősz és tavasz között öt szerkezeti egységében?
Milyen nyelvtani alak ismétlődik az Ősz és tavasz között középső
egységében, és mennyire fontos ez a költemény jelentése szempontjából?
Mit nevez a Balázsolás
nak?

költője

gyermeki és

felnőtt

életfölfogás-

Jónás könyve - Jónás imája
(1938-39)

lírával ötvözött
epika

1938 februárjában Babits súlyos gégeműtéten esett át, s
ettó1 fogva haláláig betegeskedett. Még kórházba kerülése előtt
hozzálátott Jónás könyve című négyrészes, lírával ötvözött elbeszélő művéhez, melyet állapotának ideiglenes javulásakor, augusztusban fejezett be. Ezt a költeményt egész életműve lezárásaként is tekinthetjük, hiszen 1941. augusztus 4-én bekövetkezett haláláig Babitsnak már csak egy hosszabb fordítás, né-
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hány rövidebb értekezés és jórészt töredékben maradt versek elkészítésére volt módja.
A Jónás könyve a végső állomást jelzi abban a fejlődésben,
melynek során Babits egyre messzebb távolodott a romantika
örökségétó1. Az önarcképet itt már harmadik személlyé alakította át; saját léttörténetét, szellemi önéletrajzát ismert bibliai
históra mögé rejtette. Első tekintetre az általa írt szöveg nem
egyéb az Ótestamentum egyik rövid könyvének parafrázisánál,
hiszen Babits meglehetősen hűen követi a bibliai szöveget. Az
I. rész vége felé azonban jelentős mértékben eltér az eredeti történettó1. A Szentírásban a próféta azt ajánlja a hajósoknak, hogy
vessék a tenger mélyére, Babits hőse viszont a hajófenéken akar
megbújni, vagy azt szeretné, hogy magányos erdőszélre tegyék
ki. Más szóval, a bibliai próféta azonnal belátja sorsát, Babits
hasonmása ezzel szemben hosszabb ideig ringatja magát abban
az ábrándban, hogy megfuthat küldetése eló1.
Nemcsak a hagyományos történet átvétele, de a régies
nyelv is hozzájárul az önjellemkép személytelenné távolításához.
A páros rímek szándékos kezdetlegességén, avult szavakon és
mondatfűzésen, a félmúlton, az eposzokból ismert katalógusokon s a mondattani párhuzamosságokon kívül még latinizmusokra is hivatkozhatunk, amelyek régi magyar szövegek nyelvezetét, a prédikátorok hangvételét utánozzák. Szemléltetésként a célhatározói mondat fölszólító módját említhetjük:

harmadik
személyű hős,

bibliai történet

az eredetitó1 való
eltérés értelme

régies nyelv

,,félt a várostól, sivatagba vágyott,
ahol magány és békesség övezze"
Babits Jónása olyan idó1rnt él, amikor zűrzavar uralkodik.
Ezt a kiúttalanságot a költemény jelképekkel fejezi ki:

zűrzavar,

kiúttalanság

„Forgott a hajó, kettétört az árboc,
deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz."
kétféle választ kényszerít ki az ellenhősbó1.
magányba próbál menekülni, ezután vállalja látomásait, és a bűnös világ végét jövendöli. Mindkét magatartása kudarchoz vezet.
A példázat kettős. Jónás elóbb gyáva, aztán kevély. Mindkétszer vétk~zik s bűnhődik. Korlátolt, mivel nem tudja, hogy
az igazság személytelen; a látomás a fontos, nem pedig a látó.
Jónás helyesen ismeri fel az emberek vétkeit, de kezdetben nem
mer szót emelni, késóbb pedig nem tud megbocsátani. Azért is
elmarasztaltatik, mert rejtőzködni akar az erkölcsi föladatvállalás eló1, de azért is, mert csak világégést tud megjósolni.
Az Úr gyarló szolgája küldetését mégis betöltötte. Tiltakozott a megáradt gonoszság ellen,
A

zűrzavar

Először
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Jónás
magatartása,
kudarcai

kettős

példázat

„mert vétkesek közt cinkos, aki néma.
Atyjafiáért számot ad a testvér;"

Jónás imája

önbírálat

újklasszicizmus a
két világháború
között

Babits pályájának
mérlege

A Biblia szerint Ninive megtért Jónás szavára. Babits költeményében a város lakói csúfot űznek a prófétából. Ez a változtatás
lehetővé tette, hogy a kortársak úgy értelmezzék a magyar költő művét, mint felszólítást a fasizmus elleni tiltakozásra.
A költeményhez utólag, mintegy függelékként hozzáillesztett tisztán lírai Jónás imája (1939) nyilvánvalóvá teszi, hogy a
költő saját önvizsgálatát tárgyiasította az ótestamentumi próféta történetével. Babits már a húszas évek elején látta, hogy a
hivatalos politika zsákutcába viszi az országot, de csak a német
fenyegetés közvetlenné válásakor emelte föl a szavát. Rendkívül félénk és kicsinyességig hiú ember volt - ez utóbbinak igazolására talán elég arra hivatkozni, hogy bármely írói munkáját ért bírálatot személyes sértésként könyvelt el, és soha nem
tudta elszánni magát arra, hogy vele szemben álló írót jutalmazzon Baumgarten-dí.üal. A Jónás könyve kivetített önvallomás,
bizonyosság arra, hogy a költő eljutott odáig, hogy kívülró1, tárgyilagosan szemlélje két súlyos fogyatékosságát. Alázatát öniróniával s groteszk humorral fejezte ki. A megtorlás, a bosszú kiiktatása és a szónalom, a kegyelem szükségessége: röviden így
összegezhető annak a példázatnak a jelentése, melyben Babits
egész életművének foglalatát kívánja adni.
Írásmódját tekintve a Jónás könyvét úgy kell számon tartanunk, mint Babits klasszicizáló szándékának következetes
megvalósítását. A két világháború között sok művészt jellemzett ilyen törekvés - a festő Picassótól a zeneszerző Sztravinszkijig. Még a jelentős alkotók közül is sokan azért fordultak ösztönzésért a múlt emlékeihez, hogy meneküljenek a saját koruk
által fölvetett kérdések eló1, vagy engedményt tegyenek a kevésbé igényes, maradi ízlésű közönségnek. Az újklasszicizmus
sokszor kényelmes megoldásokhoz, könnyed ötletekhez, kiagyalt, eró1tetett, gépiesen megszerkesztett, száraz művekhez
vezetett, olykor még olyan művészek esetében is, akik korábban, a XX. század elején kemény építkező hajlamról, erőteljes
kifejezésmódról, nagy művészi leleményró1 tettek tanúságot.
Természetes ez, hiszen megesik, hogy egy mester egyik alkotó
korszakában tehetségesebbnek bizonyul, mint a másikban.
A tízes évek közepéig Babits is nagy formai újító, a magyar
avantgárd kiemelkedően jelentős elődje volt. Pályája második
felét egészében mégsem nevezhetjük újklasszicista korszaknak,
hiszen írásmódjában inkább csak az alkotóelemek aránya változott meg. A bölcseleti igény mindvégig elsődleges célja maradt,
s ezért a húszas-harmincas években nem kevésbé gazdag, tartalmas, jelentős műveket írt, legfóljebb költői stílusának a fő erénye
változott meg. Az Ősz és tavasz között szerzője már nem nyelvünk lehetőségeinek a kitágítására, hanem gazdaságosságra s
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a beszélt nyelvhez való közeledésre törekedett. Annak lett a mestere, hogyan lehet viszonylag kevés elembó1 tematikus fejlesztéssel nagy műalkotást létrehozni. Művészetének e kétarcúsága, egymásból szervesen következő két fokozata alapján tarthatjuk Babitsot Ady és Kosztolányi mellett a Nyugat-nemzedék
nagy lírikusának.
Élete végén Babits nyelvi egyszerűségre törekedett, s ezért folyamodott egész mondatos közmondásokhoz vagy kifejezés értékű
szólásokhoz. Találhatók-e ilyen köznyelvi formulák a Jónás könyvében?
Hogyan értend6k az Úr szavai a Jónás könyvében, a IV. rész elején?
Keressünk figura etymologicát a Jónás könyvében! Mi a szerepük
ezeknek az alakzatoknak a mű nyelvében?
Kikre céloz a Jónás imája, mikor „ninivei hatalmakat" emleget?
Milyen régies alakok találhatók a Jónás könyvének nyelvében?
Mivel bizonyítható, hogy van humor a Jónás könyvében?
Hasonlítsuk össze a Messze ... messze ... és a Jónás könyve nyelvét! Mi a különbség közöttük?

Kosztolányi Dezső
(1885-1936)

Családi örökség
Kosztolányi Árpád, szabadkai gimnáziumi igazgató és
Brenner Eulália elsőszülött gyermeke apai nagyapjának javaslatára a Desiderius nevet kapta a keresztségben, s ez annyit jelent: az áhított. „Életem küszöbén egy aggastyán üdvözöl, kitárt
karokkal, hahotázva az örömtől" - írta a költő évtizedekkel késóbb. Ez a nagyszülő, Kosztolányi Ágoston, Bem egykori századosa, mindenkinél döntóbb szerepet játszott a gyermek nevelésében. Négy és fél éves korában ő tanította írni-olvasni, s késóbb
tó1e sajátította el az angol nyelvet. Tér s idő tágasságát ez a nyolc
évet száműzetésben töltött öregúr hozta a fölcseperedő unoka
életébe. „Egyszer a fiókjából kiemel egy hatlövetű angol forgópisztolyt, melyet a szabadságharcban használt. Egyszer a török
basákról beszél, a piláfról és a csibukról. Egyszer azt hallom, hogy
negyvenkét napig hányódott az óceánon, míg Várnából Amerikába jutott, s Philadelphiában, Newyorkban, Bostonban azzal kereste kenyerét, hogy zsákokat cipelt, selyemre festett és énekelt.
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a nagyapa szerepe

nemesi eredet

polgárosodó
életforma

[.. .} Egy tavaszi napon, amikor
öcsémmel, húgommal kün játszom
a kertben, kézenfog bennünket, behív
a tisztaszobába, mely teljesen el van
sötétítve. Fekete posztóval takart asztalkán gyertyák lobognak. Letérdepeltet mindhármunkat és arra kér,
sohase feledjük, ma halt meg messze
idegenben Kossuth Lajos. „
Kosztolányi művészetének kialakulásában döntő szerepet játszott gyerekkorának környezete, hiszen meggyőződése volt, hogy az ember csak ott élhet, ahová az emlékei
kötik, s el nem múló nyomot csakis
a korai évek hagynak a lélekben. A Kosztolányi család a honfoglalás korra vezette vissza nemességét, és a költő a legmagasabb
értékek közé sorolta a történeti folytonosságot. Ükapja Bars megye északi csücskébó1 átköltözött az Alföldre, tettével elébement
a sorsnak, s utódait megmentette az idejétmúlt hűbéri gondolkodástól. Új lakhelyén, a Bácskában viszonylag gyors polgárosodás áramába került, olyan világba, hol különféle rétegek
aránylag közel kerültek egymáshoz.
A szabadságharc azután továbblökte a családot a megkezdett úton. Kosztolányi Ágoston a száműzetésben rákényszerült,
hogy maga keresse a kenyerét. Hazaérkezésekor rövidárusboltot nyitott, fiát pedig a gyakorlatiasság jegyében természettudósnak adta, s gyógyszerészlánnyal házasította össze.
Mindez hozzájárult ahhoz, hogy Kosztolányi Dezső már pályafutása elején, neveltetése alapján közelebb álljon a polgársághoz, mint legtöbb nemzedéktársa. Alkatát mégsem jellemezte belső összhang, s talán azért nem, mivel a polgárosulás még
az ő családjában sem volt zavartalanj az életerő, a kedély zsugorodásával járt együtt. Kosztolányi Arpád - fiatalon Helmholz
tüneményes tanítványa - nehezen viselte Szabadka vidékiességét. Az italhoz menekült, s növekvő fiának kellett figyelmeztetnie, hogy ne járjon kapatosan tanítani.

Szellemi inasévek
nyomasztó
élmények, korai
érés

A lelki meghasonlás azután Kosztolányi Dezsóben is hamar kifejlődött. Korai éveitó1 állandóan halálfélelem gyötörte.
Alig kamaszodott, már Pascalt olvasta, és a semmi gondolatával viaskodott. 1900-ban ezt írta naplójába; „Tudjuk-e hogy vagyunk. Ez bántott engem egész éjjel. Biztosak vagyunk-e arról?
Hátha ez az élet csak egy álom, s nem létező semmi?[.. .} Azt nem
lehet sejteni, vajjon éltem-e ezelőtt, s én éltem-e. Nem tudom, mert
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ez a mostani létem ezen kívül esik. De azt sem tudom, hogy nem
vagyok-e végtelen?"
A halálfélelmen kívül a belső szükségbó1 végzett alkotó tevékenység és a külső kényszerbó1 vállalt favágó munka közti ellentét is nyomasztotta az iskolásfiút. Amint zongoraleckéin elárulta vonzódását a művészethez, nagyapja legott figyelmeztette a pénzkeresés fontosságára. Az apjától megtanult gyorsírással már 15 éves korábban keresményre tett szert, s ettó1 fogva
haláláig a kötelességteljesítés megszállottja volt. Példás mű
gonddal elkészített újságcikkeinek 12 vaskos kötetre rúgó gyűj
teménye, ez a mintegy hatezer oldalnyi hírlapi próza ugyan kivételes teljesítmény - irodalmunkban alighanem Kosztolányi
emelte a legmagasabb művészi szintre ezt a műfajt-, de csodálat mellett sajnálkozást is ébreszthet bennünk, hogy szerzőjük
tüneményes tehetsége egy részét elaprózni kényszerült.
Szabadkán az ifjú Kosztolányit első unokatestvéréhez,
Brenner Jóskához fűzte közeli barátság - aki utóbb Csáth Géza
(1885-1919) néven lett íróvá. Alkatuk nagyon közel állt egymáshoz - mindketten gyenge idegzetűek voltak-, s így egészen kivételes lelki közösség teremtődött közöttük. Együtt készítették
első versfordításaikat.
Kosztolányi pályafutása igen gyorsan indult. 1901-ben a
Budapesti Napló közölte Egy sír című versét. Érettségi után
1903-04-ben a budapesti bölcsészkaron tanult, magyar-német
szakon. Értékrendje alapvetően megváltozott; művészetszemlé
lete függetlenedett a korábbi költészeti hagyományoktól. Látóköre kitágult. Barátságot kötött a bölcselő Zalai Bélával, továbbá Babitscsal és Juhász Gyulával. Tanulmányaival egy idóben
újságírói munkát is végzett; elóbb a Bácskai Hírlap, majd a Szeged és Vidéke közölte cikkeit. 1904-ben a bécsi egyetemre iratkozott be, hol bölcseletet hallgatott. Föltehetően már ekkor hallott Freud mélylélektanáról, s ez késóbb döntően befolyásolta
munkásságát. Kitűnően vizsgázott, de tanulmányait mégsem fejezte be. Ideje javát nyelvtanulásra fordította: a latin és német
után lépésró1 lépésre szerzett jártasságot a francia, az angol, az
olasz és a spanyol nyelvben.
1906-ban a Budapesti Napló Adyt Párizsba küldte, s helyére Kosztolányit szerződtette belső munkatársnak. A lap vasárnaponként fölváltva közölte Ady s Kosztolányi verseit.
Kettejük viszonyának megítélése legalább annyira szövevényes kérdés, mint Berzsenyi és Kölcsey háborúságának értékelése. Az Új versek megjelenését sem Babits, sem Kosztolányi
nem fogadta lelkesedéssel. Úgy érezték: valaki, az övéktó1 eltérő céltól vezettetve, elvette eló1ük az újítás lehetőségét. Babits
késóbb érvényt tudott szerezni a maga vágyainak, mintegy Ady
ellenképévé nőtte ki magát. Kosztolányi számára ez a lehetőség
több okból nem volt adva. Babitsnál is fiatalabb lévén, eleinte
még nem tudott önálló szemléletet kialakítani, késóbb viszont
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vonzódás a
művészethez

kötelességtudat

barátság Csáth
Gézával

egyetemi
tanulmányok,
pályakezdés

nyelvtanulás

újságírás

Ady és
Kosztolányi
viszonya

felfogása mindkét költőétó1 távolodott, s három lényegében különböző világszemlélet már gyöngítette volna a Nyugat által fémjelzett mozgalom egységét.
Személyes oka is volt a feszültségnek. Az Új versek után
Kosztolányi verseskötete, a Négy fal között (1907) számított az
ifjú nemzeték második jelentős teljesítményének. Ady ezt a
könyvet elmarasztalta a Budapesti Naplóban. Értékítélete
bizonyos mértékig jogosnak mondható: Kosztolányi valóban túl
hamar állt elő önálló kötettel. Ady mindazonáltal indokolatlanul messze ment a bírálatában: a XIX. század sokat fordító, de
rendkívül sekélyes versfaragójához, a püspök Szász Károlyhoz
hasonlította Kosztolányit. Ez a kitétele igazságtalan volt, és egyszer s mindenkorra elidegenítette egymástól a két költőt.

A szegény kisgyermek panaszai
(1910)

szecessziós nyelv

egységes
világképű és
hangnemű kötet

önéletrajzi
fogantatás

Az első kötet még XIX. századi hangnemek utánérzőjének
mutatta Kosztolányit. A szegény kisgyermek panaszai óriási
színvonal-emelkedést hozott. Szecessziós nyelvezete évtizedek
távlatából már részben romlandónak, megfakultnak tetszhet;
szavak, kifejezések értéktelenedése miatt a mai olvasó olykor
modorosan szenvelgőnek, közhelyszerűen avíttnak érezheti a
szöveget. A könyv mint egész, mindazonáltal a magyar irodalom legegységesebb világképű és hangnemű verseskötetei közé tartozik. Szerzője alkotói fejlődésében meghatározó jelentősége
van, hiszen rendkívül határozottan fejezi ki létfelfogásának
egyik alaptételét: a gyerekkort úgy értelmezi, mint teljességet, s
azt állítja, hogy a felnőtté válás szegényedést, beszűkülést hoz.
A szegény kisgyermek már része annak a megalkotott világnak, mely Kosztolányi életművének a lényege. 1913-ban Az
Érdekes Újság hasábjain a költő így érzékeltette ennek a világnak önéletrajzi fogantatását: „Úgy érzem, hogy mindennél érdekesebb a magyar vidék, és mindennél izgatóbb a magyar polgári osztály, amelynek fia és írója vagyok. Őseim hatod-hetedíziglen szegény, könyvet bújó, intelligens emberek voltak, akik vidéken éltek-haltak, kis szobák ódon asztalain, horgolt arabeszkes
terítőjén hagyták az életük és a kezük nyomát. A vidék a csodák
földje. Aki itt nő fel, annak tágabb a szeme, mint azoknak, akik
egy nyugodt, bölcsen berendezett fővárosban kapják az élettől a
keresztséget. Engem a magyar kisvárosban rejlő titokzatosság, a
vidéki emberben rejlő misztikum zaklatott írásra, és csak annyiban érzem magam írónak, amennyiben a vidéken munkáló erő
től kaptam erőt. Ott, ahol nincs semmi esemény, csak bor, kártya és mély-mély szomorúság, a lélek élete meghatványozódik,
nem tágul, csak mélyül, sűrű, intenzív, különös lesz. Minden vidéki élet csak lelki élet."
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Kosztolányi második verseskönyvében négy irányzat jellegzetességei is kimutathatók. Ez a négy irányzat a szecesszió,
az impresszionizmus, a szimbolizmus és az expresszionizmus.

A szegény kisgyermek szereplíra, a költő a gyerek álarcát
ölti magára, de számol avval, hogy az olvasó tudja: az álarc mögött felnőtt rejtőzik. Keresettség és egyszerűség, szándékolt
mesterkéltség és csiszolatlan naivság a fölvilágosodás kései szakaszában, Schillernek A naiv és szentimentális költészetről írt
értekezésében még összeegyeztethetetlen kettősségként szerepelt. A századforduló egyik fontos művészeti irányzata, a szecesszió ennek az ellentétnek az egyesítésére törekedett. Kosztolányi is ezt a célt tűzte ki maga elé második verseskönyvének a
megírásakor. A morva származású osztrák lírikusnak, Rainer
Maria Rilkének a verseibó1 merített ösztönzést - kit 1909-ben,
a Nyugatban megjelent hosszabb esszéjében kora legjelentősebb
német nyelvű költőjének nevezett, s kinek több versét is fölvette Modern költők (1913) című fordításgyűjteményébe.
A szegény kisgyermek erősen mutatja Rilke hatását. A kötet értékeiró1 kiragadott részlet alapján nehéz ugyan meggyő
ződni, terjedelmi okok miatt mégis be kell érnünk három szemelvény rövid jellemzésével.
A versfüzér bevezető szövegével majd Karinthy műveinek
tanulmányozásakor is találkozunk; az Így írtok ti legszellemesebb paródiáinak egyike ugyanis ennek a Kosztolányi-versnek
alapján készült. A Mint aki a sínek közé esett kezdetű költemény
látszólag pillanatnyi benyomást rögzít, de valójában jelképes érvényű ez a pillanat: a beszélő a halál közellétét érezve próbálja
összegezni azt, amit lényegesnek tart az emberi létben. Kivételes lelkiállapotról van szó; a lírai én „lát, ahogy nem látott sose
még". Ezt a rendkívüliséget a költő nyomatékosító jellegű ismétléssel hangsúlyozza: a tizenhét sorban mindössze háromféle rím
szerepel, és a többször megismételt sor a hasonlatot az emberi
kivetettség jelképévé emeli.
A Nyugat első költőnemzedékének legjelentősebb tagjai Ady, Juhász Gyula, Babits, Kosztolányi és Tóth Árpád - föllépésükkor arra törekedtek, hogy a személyiséget a magyar irodalomban még nem ismert teljességében fejezzék ki. Hárman
közülük - Ady, Babits és Kosztolányi - hamarosan újabb célt
tűztek ki maguk elé, s továbbfejlődésükkel is magyarázható életművük nagyobb jelentősége.
Kosztolányit már A szegény kisgyermek első kiadásában
közreadott versek írásakor kettős cél vezette: a szecesszió keresetten naiv világának fólidézése közben megtette az első lépést az
impresszionizmustól az expresszionizmus felé azáltal, hogy versfüzérét pillanatnyi benyomások rögzítése helyett egységes világlátásnak rendelte alá, föltételezvén, hogy az emberi én lényegét a tudattalan alkotja, s ez leginkább a gyermeki élmények új-
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négy irányzat
jellegzetességei
szereplíra

szecesszió

Rilke hatása

Mint aki a
sínek közé
esett

az
impresszionizmustól az
expresszionizmus
felé

tárgyias líra,
személytelenített
látomás

raélésével válik hozzáférhetővé. Míg a Négy fal között verseiben
még egyénileg átélt hangulatok puszta halmazaké:n,t értelmezte a világot, addig A szegény kisgyermekben már átfogó létértelmezést próbált kifejezni. A világfölfogás átalakulása azután hamarosan újabb stiláris változással jár együtt: a versfüzér késóbbi bővítése során Kosztolányi már a szimbolizmust is túlhaladta, s az avantgárd egyik irányzatához, az éppen kibontakozásban levő expresszionizmushoz közeledett. Jól megfigyelhetjük
ezt a változást, ha összehasonlítjuk egymással második és harmadik szemelvényünket. Az első kiadásban már szereplő,
Anyuska régi képe kezdetű - nem kiemelkedően szép, de jellemző -vers ajelképteremtés igénye mellett még a szecesszió érzelmességét is mutatja. Anyja képében a beszélő azt a félig idegen,
félig ismerős „lelket" veszi észre, aki ő maga lesz a halála után.
Ebben a szövegben még ajelzóK.re figyelünk, A napraforgó, mint
az őrült kezdetű, 1914-ben közölt s ma is friss hatású versben
viszont már az igék töltik be a formaalkotó elv szerepét: az állapotszerűséget mozgás váltja föl, az árnyalatok helyét a harsány egyértelműség veszi át. A lírai én már nem pillanatnyi s
szubjektív hangulatnak engedi át magát, hanem tárgyiasítani
igyekszik egyéni látását, kivetíti az érzelmeit, úgy lelkesíti át a
tájat, hogy közben a külvilág belső törvényszerűségeit igyekszik
földeríteni. A teremtő képzelet találkozik a természet megértésével.
,,A napraforgó, mint az őrült" már tárgyias líra, személytelenített látomás, és így jelzi, hogy Kosztolányi -Adyhoz és Babitshoz hasonlóan - már az első világháború előtt túljut a teljes
személyiség kifejezésén, a Nyugat költőinek első célkitűzésén.
Ebben a továbblépésben láthatjuk a lírikus Kosztolányi késóbbi kibontakozásának a kulcsát.
Hasonlítsuk össze A szegény kisgyermek panaszaiból vett első szemelvényt Karinthy paródiájával! Milyen stílussajátságok szolgáltak alapul a kifordító célzatú utánzathoz?
Keressük ki a rímet azAnyuska régi képe kezdetű szövegben! Észreveszünk-e valamit a rímelő sorokban, ami XIX. századi verseinkben aligha fordulhatna el6?
Jelen van-e a lírai énA napraforgó, mint az
ményben?

őrült kezdetű

költe-

A továbbfejlődés nehézségei
Őszi koncert

jelenetezés

A szegény kisgyermek egyik erősségét a szövegrészek közötti vágások jelentik. A még mindig szabadkai élményt kifejező, szerelmi
csalódás hatása alatt írt Őszi koncert (1912) különböző szereplők jelenetező megszólaltatásával ennek a szerkezeti megoldásnak a továbbfejlesztése. Ha eltekintünk ettó1 az előrelépéstó1, az első világháború éveit hullámvölgynek nevezhetjük Kosztolányi alkotó tevé-
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kenységében. Szinte alig akad egészében sikerült verse e korból. Hiányzik a gazdaságos szerkesztés; lépten-nyomon találhatunk erősza
kolt, olcsó, töltelék jellegű sorokat.
A kenyér és bor (1920) szövegei két szempontból érdemelnek figyelmet. Az immár halott Csáth Gézának címzett versbó1 idézzük ezt a
szakaszt:

„Most a palicsi tó úgy fénylik, mint az ólom,
és a beléndeken s a vad farkasbogyókon
alszik a fény ."

Az önállósított metafora s a képalkotásnak e hallatlan frissessége évtizedekkel késóbbi költők írásmódját előzi meg. Az egész költemény azonban korántsem áll ilyen magas szinten. Középső alkotó korszakában Kosztolányi képes volt csodálatos töredékek megírására, de
képzelete vagy önellenőrzése kihagyóan működött.
A kötet nyitó szövege, a Boldog, szomorú dal (1917) sem kivétel.
A gondolatmenet íve itt töretlen ugyan - Arany úgy mondaná, hogy a
vers nem „esik" -, de hiába keressük az elóbb idézett sorok meghökkentő tömörségét.
A lírai én az értékeknek két csoportját állítja szembe. 28 sor azt
fogalmazza meg, amit a beszélő élete során fokozatosan birtokba vett.
A költemény második alapegységét rendkívül hangsúlyos „De" vezeti
be. A hétköznapi, anyagi javak megléte lelki ürességgel van összekapcsolva, s az okfejtés végére kiderül, hogy a beszélő azt kapta meg az élettől, amire nem vágyott. A létösszegzésnek hasonló az eredménye, mint
Arany kései Epilogusában.
A különbség Kosztolányi világértelmezésének sajátosságából
adódik. A Boldog, szomorú dal visszaidézi A szegény kisgyermek panaszait. Kosztolányi számára a gazdagodás mindig szegényedésseljár. Sőt
itt a gyarapodás egyenesen látszólagos, míg a beszűkülés lényegi. Az
emberi lét sok reményre jogosító, megvesztegető nyitány után öntudatlan rövidlátást, megszokások ürességét hozza, s az elhibázottságot már
túl későn ismerjük föl. Csak a halál közelléte láttatja meg a beszélővel,
hogy sikereket elérni annyit jelent, mint engedni, hogy a rész elfeledtesse velünk az egészet, az egyszeri ittlét súlyát. Ezt a következtetést vetíti előre a cím, két ellentétes minősítő szót kapcsolván egymáshoz. (A retorikában az ilyen szerkezetet oxymoronnak nevezik.)
A bús férfi panaszai (1924) tulajdonképpen a Boldog, szomorú dalban fölvetett szembeállításnak a továbbfejlesztése. Egészként ez a kötet nem éri el A szegény kisgyermek színvonalát, egyes részleteiből azonban már kitetszik Kosztolányi tüneményes szerkesztőképessége. Seregestül lehetne fölhozni példákat arra, mint képes esendő, idejétmúlt szólamokat megmenteni a költészet számára.
A Most harminckét éves vagyok kezdetű rész első fele önmagában
még érdektelen lenne. A művészi hatást az idézi elő, ami ezután következik, s az első 19 sor jelen idejű állapotleírásának is nagyobb távlatot
ad. Egyetlen, látszólag jelen, valójában jövő idejű sor után kisebb módosításokkal megismétlődik az első rész. Ami jelen volt, az múltba helyeződik. A halál távlatából visszanézve a látszólag jelentéktelen mozzanatok mélyebb értelmet nyernek. A halovány füst az emberi élet tünékenységének jelképévé válik. Ami most értéknek tetszik, a halál feló1
szemlélve hiánynak fog mutatkozni. Körülbelül így fordítható le köznapi nyelvre a következő négy sorban megfogalmazott szembeállítás:
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a képalkotás
frissessége

Boldog,
szomorú dal

létösszegzés

a cím előrevetíti a
következtetést

A bús férfi
panaszai

időszembesítés

„Lehet, hogy tán ez, amire
vártam.
[ ... ]

Jaj, a boldogság máshová
pártolt."
Az időszembesítéses szerkezetnek ez a bonyolítása már a kései
halál-versek világképét vetíti előre.
Keressünk ki olyan elemeket a Boldog, szomorú dalból, amelyek
e vers elégikus hangnemét bizonyítják!
Tandori Dezső (1938-), kinek költészetére Kosztolányi nagy hatást tett, Az erősebb lét közelében (1981) című olvasónaplójában
ezt írta a Most harminckét éves vagyok kezdetű versró1: „a jelen
azonnal, de nagyon pontosan, múlttá válik, s így mintha azt éreznénk, hogy ami van, egyszer sincs, ám kétszer is lehet." Próbáljuk
értelmezni ezeket a szavakat!

A regényíró

csapások sora

mélylélektani
érdeklődés

a tudatábrázolás
lehetőségei

A világháború rémülettel töltötte el Kosztolányit. A hozzá
közel állók, öccse és Csáth bevonultak. Az 1918-as őszirózsás
forradalom némely törekvéseivel rokonszenvezett ugyan, a Tanácsköztársaság céljaival azonban polgári értékrendje s a többpártrendszerbe vetett hite miatt már nem tudott egyetérteni.
Csapás csapás után érte. Zalai Béla a keleti harctéren fogságba
esett, és még 1915-ben meghalt. Csáth 1919-ben öngyilkos lett.
A 63 éves Kosztolányi Árpádot megfosztották igazgatói rangjától, és állását - 40 évi szolgálat után - szerb nyelvbó1 tett vizsgához kötötték.
A trianoni békeszerződés Szabadkát, s így apját és testvéreit is elszakította Kosztolányitól. Ez olyannyira elkeserítette,
hogy átmenetileg elvállalta az Új Nemzedék című lapban a „Pardon" elnevezésű rovat szerkesztését. Az elvesztett országrészeket visszakövetelő szövegek mellett itt baloldali személyek ellen írt támadások jelentek meg. A cikkek zömét nem Kosztolányi írta, s azonosulása a hivatalos politikával rövid ideig tartott.
1920-ban már a Móricz Zsigmondot ért sérelmek miatt lépett ki
a Petőfi Társaságból, s a következő évben a szabadelvűbb Pesti
Hírlaphoz szegődött munkatársul.
A húszas években fölerősödött érdeklődése a mélylélektan
iránt. Csáth halála után Ferenczi Sándor közvetítette hozzá az
új ismereteket. Fölismervén, hogy a mélylélektan tanulságai elsősorban a történéses művekben hasznosíthatók, Kosztolányi az
elbeszélő prózához fordult. Rövid epikus szövegeket kezdettó1
fogva írt, most azonban nagyobb vállalkozásokba fogott.
A szereplő tudatát háromféleképpen ábrázolhatja az író,
azaz háromféle beszédhelyzettel párosíthatja a belső nézőpon
tot: vagy közvetett, vagy közvetlen, tehát 3., illetve 1. személyű
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magánbeszédhez folyamodik, vagy a történetmondó nevében elbeszéli a regényalak tudatában végbemenő történést. Ha az elbeszélőt vesszük kiindulópontnak, akkor a tiszta történetmondást személyes, a közvetlenül idézett belső magánbeszédet személytelen beszédhelyzetnek mondhatjuk. Közvetlenül az első
személyű magánbeszéd ismertet meg a szereplő „belső hangjával", a tudattalan ábrázolására viszont csakis az elbeszélés ad
lehetőséget, hiszen csakis a történetmondó tudhat a regényalaknak önmaga által meg nem fogalmazott, sőt talán föl sem ismert
indítékairól. A húszas évek első felében Kosztolányi azért részesítette előnyben a személyes beszédhelyzetet, mivel a mélylélektan ösztönzésére úgy vélte: a belső beszédben a tudatnak csak viszonylag fólszíni rétege nyilvánul meg.
Érdeklődését a tettek rejtett indítékai kötötték le. A rossz orvosban (1921) egyetlen gyereküket öntudatlanul halálba küldő szüló'kró1
írt, a Nero, a véres költóben (1922) a zsarnok lélektanát kisebbségi érzésbó1 vezette le. A tudattalant kiszámíthatatlan mozgatóerőként ábrázolta, mely közömbös az értékekkel szemben, s ha fölszínre tör: éppúgy tud méltánytalanul rombolni, mint igazságot szolgáltatni. Az
Aranysárkányban (1925) hősét, Novák Antalt, a lelkiismeretes tanárt
bukott diákja, Liszner Vili alázza meg, Édes Anna ( 1926) megöli a gazdáit, Vizy Kornélt és a feleségét, mert azok kegyetlenül bántak vele.
A Pacsirtában (1924) a tudattalan kibontakozása hamarabb záródik
le. A csúnya vénkisasszony pontosan akkor érkezik vissza nyaralásából, amidőn apjában megfogalmazódik a vágy: szeretné, ha meghalna
a lánya.
A fölsorolt regények legkorábbika még kísérleti darab, a Nero, a
véres költóben viszont már szép számmal találhatunk csodálatosan megírt részeket - ilyen például a rekkenő hőség megelevenítése a nyitó fejezetben. A történet jellegénél fogva ez a regény Kosztolányi leginkább
fordítható könyve - német kiadása Thomas Mann bevezető méltatásával jelent meg. Példázatszerűsége olykor már-már értekezésbe vált át
-föként a Senecáról szóló részekben. A cselekmény majdhogynem szemlélteti a vezérgondolatot: az életben ellenőrizhetetlen indulatok csatáznak egymással, s így az egyén a sors tétlen elviselésére van kárhoztatva.
Maga az író a Pacsirtát szerette legjobban regényei közül. Ez a
legegységesebben fölépített, legegyenletesebben megmunkált prózai alkotása. A címszereplő elutazik, s rövid távolléte alatt szülei megpróbálnak kitörni mindennapjaik börtönébó1. Vajkay Ákosban fölébred aszabadság igénye, de lányának hazaérkezése újból mindent visszaterel az
eredeti kerékvágásba. Az író elbeszélt belső magán-, sőt párbeszédekkel győzi meg olvasóját, hogy az apa lélekben fiatalabb lányánál, s így
sorsából a tragikum árnyalata sem hiányzik. Páger Antal nagyszerűen
fordította le e belső feszültséget a mozgókép jelrendszerére, ezért kapta a legjobb férfialakítás díját a cannes-i fesztiválon.
APacsirtában Kosztolányi fölényesen bánik a szavak mellékzöngéjével. Még a tulajdonnevekkel is sűrít. Horváth Mária, e könyv nyelvész elemzője szerint például indokolt, hogy „ Vajkay nevét levéltárosi
foglalkozásával és egyetlen nagy szenvedélyével, a családfakutatással
hozzuk kapcsolatba, hiszen a váj, vájkál, a kutat, túr igékkel vonható
asszociatív viszonyba".
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tragikus árnyalat

nyelvi lelemény

Sárszeg
ábrázolása

Aranysárkány

Vajkay tudata mellett Kosztolányi Sárszeget is nagy nyelvi leleménnyel ábrázolja. Nem a városról, hanem a szellemi sárbaragadtság állapotáról van szó, annak a nemességnek a gondolkodásmódjáról, mely kicsinynek bizonyult a Széchenyi által rábízott föladathoz.
A helybeli urak asztala fölött az ő arcmása lóg a falon: „nézte, mi lett
nemes gondolataiból, az eszmeváltó körből, a kaszinóból, melyet úri
társaságok pallérozására, a társas érintkezés tüzetesbé tételére honosított meg."
Az Aranysárkány nagyobb igényű vállalkozás. Sárszeget sülylyedésének késóbbi szakaszában mutatja be, mikor az értékőrző Novák Antalt m'á r öngyilkosságba kergeti. Az ész elvét valló fóbős belső meghasonlásának bemutatása Vajkay Ákos lélekrajzánál is nehezebb föladat, s az író ezt is fölényes mesterséggel oldja meg. Novák
helyzetét az erkölcsi kétértelműség teszi különössé. Ő is fölismeri ezt
az ellentmondást; rádöbben, hogy nincs önigazolása. Az alakját a vetítővásznon megelevenítő Mensáros László kitűnően tudta érzékeltetni, hogy öngyilkosságát nem külső körülmények, hanem értékrendjének belső összeomlása váltja ki. Nemcsak kisszerűséggel áll ugyanis szemben, hanem barbár indulattal is, s ez utóbbi része a kétarcú
szabadságnak, mely egyszerre szárnyal és fenyeget - innen a címben
is kiemelt jelkép.
A regény utolsó fejezetében Novák Hilda, ki soha egy pillanatig
nem értette apját, asztaltáncoltatással faggatja a halott szellemét: boldog-e. Az asztal „egyik lába hatalmasan magasba lendült, úgyhogy
majdnem feldőlt, s a szellem erősen, határozottan kettőt koppantott, ezáltal közölve leányával, hogy ott, ahol most van a végtelen térben és idő
ben, a világűrben és semmiségben, valahol a Vénusz és Sziriusz között,
már boldog."
Ez a zárlat valójában nem azt mondja, ami a szó szerinti jelentése. Talán a túlvilág létét tagadja, azt állítván, hogy Novák Antal számára nincs igazságszolgáltatás. Az irónia mindenesetre tagadhatatlan,
hiszen az asztaltáncoltató Hilda fölszínes egyéniség.

Édes Anna
(1926)

ironikus indítás

úr és szolga
viszonya

Az Aranysárkány zárlatához hasonló állítva tagadással indul az Édes Anna. A Tanácsköztársaság bukása után Kun Béla
repülőgépen hagyta el az országot. Ékszereket vitt magával. Egy
aranylánc lepottyant karjáról a Vérmező közepére. „Legalább a
Krisztinában ezt beszélték." A nyitó fejezetnek ez az ironikus
utolsó mondata talányos színben tünteti föl a korábban elmondottakat: az anekdotából akár arra is lehet következtetni, hogy
a kispolgárok bármiféle kitalációval hajlandók a megbukott politikai rendszert befeketíteni, az éppen fönnálló viszonyokhoz
való tökéletes alkalmazkodás érdekében.
A két regény hasonlósága mindazonáltal csakis a zárlatra,
illetve a fölütésre vonatkozik. Az Édes Anna újszerű vállalkozás
Kosztolányi életművében. Úr és szolga viszonya áll ezúttal az érdeklődés

homlokterében, s a regény azt állítja róla, hogy mindkét
fél számára embertelenítő. Minél tökéletesebb a cseléd, annál ke-
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gyetlenebb a gazda. A feszültség csakis torz formában szüntethető meg: Annában fölszínre tör a tudatalatti, s a belső kényszer
meggyilkoltatja vele Vizy Kornélt meg a feleségét. Tettének oka
társadalmi is, lélektani is, sőt részben kifürkészhetetlen, hiszen
Kosztolányi szerint semmit sem lehet egy okkal magyarázni.
Ennek a történetnek elbeszéléséhez Kosztolányinak számára korábban ismeretlen társadalmi környezetet kellett tanulmányoznia. Márai Sándor (1900-1989) író - ki a húszas években ugyanúgy a Vár alatt lakott, mint Kosztolányi- így emlékszik vissza a mű keletkezésére: „a ház, ahol a regény játszik, [játszódik] a mi házunk volt. Kosztolányi ritkán ment el a ház előtt,
hogy - jövet vagy menet - be ne térjen a házmesterékhez. Ott ültek, hárman: nem ettek, nem is ittak, csak beszélgettek. Milyen
magány, belső számkivetettség elől menekült a házmesterlakásba ?" A regény több helyen is elítélő módon utal vissza a
kommunista uralomra. Ez teszi érthetővé, hogy az Édes Anna
az 1943-as keltezésű kiadás után húsz évig egyáltalán nem, sőt
1992-ig csonkított szöveggel jelent meg.
1919. július 31-én kezdődik a történet. Legtöbb szereplő
jét kisszerű indulatok mozgatják: Vizy Kornél mintatisztviselő,
rangkórsággal és ostoba politikai becsvággyal; felesége mindenkit gyűlöl, mióta egyetlen gyermekét elveszítette. Ficsor, a házmester, ki a kommunisták uralmát fönntartás nélkül kiszolgálta, az ő bukásuk után a gyávák föltétlen megadásával alkalmazkodik. A háttér is meglehetősen komor: a bevonuló románokat egyetlen cél fűti, a vesztes ország megalázása.
Anna 1900-ban született, s ennek mélyebb jelentése van a
regényben: sorsa a század jellegét hivatott példázni. Ez a század - a családias bensőség, a tudomány és technika győzelmét

Cselédkorzó Budapesten. 1943. május.
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hirdetőXIX.-kel ellentétben - úgy jelenik meg a regényben, mint
föloldhatatlan feszültségek kora. Úr és szolga viszonyának megoldását Kosztolányi egyetlen módon tartja elképzelhetőnek: az
irgalom krisztusi eszményének jegyében. Moviszter, az öreg és
beteg orvos képviseli ezt a szellemet, az egyetlen szereplő, ki
még tiszteli az emberi egyéniséget, a polgári szabadelvűség jegyében.
Ettó1 az eszménytó1 Patikárius Jancsi, Vizyné unokaöccse
áll a legtávolabb. A címertant bújó Vajkay Ákos még csak idejétmúltnak rémlett; a világból kikopott ember lelki mélysége
sem hiányzott beló1e. Jancsi úrfi ellenben már a keresztény úri
középosztálynak azt az újabb nemzedékét képviseli, melytó1 a
hagyományőrzés idegen. Édes Anna neki is ki van szolgáltatva,
kapcsolatukban mégis ő az erősebb. A cselédlánytól a körülmények követelik, hogy gépként viselkedjék; az úrfi gépiességét
már személyisége teljes üressége okozza. A benyomások leperegnek róla, nem egyéb ő farsangi bábunál, álarca mögött se szellem, se lélek nem lakozik.
Az Édes Anna legfóbb művészi értéke a címszereplő belső
megközelítésében rejlik. Anna bensőséges emberi kapcsolat
után sóvárog - neve a regény önértelmezése szerint az „adna"
szóval társítandó. Vágyait teljesen elfojtják. Csak személytelen
viszonyokat engedélyeznek számára. A magzatelhajtáskor lidérces álmot lát - a szöveg ezt a rémlátomást a pontosság igényével rögzíti. Körülzárt helyzetébó1 nem menekülhet: Ficsor
nem hagyja, hogy fölmondjon gazdáinak, Vizyné meggátolja a
férjhezmenésben. Csakis egy mód van helyzetének megváltoztatására. Nem ő cselekszik, hanem a dolgok történnek vele. Végig nem érti helyzetét, s e lelkiállapotot az író következetesen
belülró1 ábrázolja.
Ajellemábrázolástól eltekintve föként a szerkezetben kereshetjük az Édes Anna művészi hatásának titkát. Kosztolányi
késleltetett fokozással építi föl regényét. A címszereplőt csak a
VI. fejezetben lépteti színre, vagyis könyvének mintegy ötödét
a háttér pontos megrajzolására szánja. E gondos eló"készítés
után többször is elodázza annak a feszültségnek a kitörését,
mely a nyomasztó légkör hatására jön létre Anna lelkében. A kiszolgáltatottság bizonyítékai már-már vég nélkül halmozódnak,
és a cselédlány egyre inkább fásultan veszi tudomásul szerepkörét. Látszólag apró mozzanat szolgál közvetlen indítékul tettének végrehajtására. A XVIII. fejezet a Vizy Kornél államtitkárságát ünneplő estély elbeszélésével kezdődik. Jancsi úrfi a
szép s fiatal Moviszternével táncolja keresztül a lakást:

,,Egyszer, mikor a fürdőszobába értek, az úrfi magához szorította a párját, belecsókolt a nyakába. A szép doktorné fOlkacagott búgva.
Anna, aki az előszobában ácsorgott a tűzhely lángjától pi-
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ros füllel, meghallotta ezt. Odatekintett. Vissza akart futni a
konyhába, de nekiment a falnak. A lámpák valami kancsal fénynyel fóllobogtak ."
Édes Anna Patikárius Jancsi viselkedésébó1 érti meg, hogy
nem veszik emberszámba, csakis tökéletes cselédként, használható eszközként vesznek tudomást róla. A vele történt méltánytalanság olyan cselekedetre indítja, mely egész addigi
életének ellentmond. Kíméletlenül leszúrja gazdáit, noha korábban még a csirke levágásától is iszonyodott. Kosztolányi ezt a
jelenetet kísérteties lassúsággal beszéli el.
A tárgyalásról beszámoló s ugyancsak hosszú XIX. fejezetben Anna már tétlen szereplő. A történetmondó egyre távolabbi nézőpontból szemléli, hogy azután a rövid utolsó részben már ne is
említse. A látószög itt újból a háttérre esik, s a hangnem ismét csúfondáros, akár a bevezetésben. A Krisztinaváros polgárainak részvéttelen közönye még jobban kiemeli annak a sorsnak a példázatosságát, melyró1 Kosztolányi nagy átéléssel írta utolsó regényét.
őt

Az Édes Annát Kosztolányi a katolikus szertartás halotti könyörgésével vezeti be. E latin könyörgés ezúttal Anna lelkének a megváltásáért szól. Az ima néhány szava késóbb megismétlődik a regényben. Hol?
Van-e elbeszélői kiszólás az Édes Annában? Válaszunkat indokoljuk!
Mennyiben hasonlít az Édes Anna első fejezete az utolsóhoz?
Bátran kiáll-e Vizy Kornél a politikai meggyőződéséért? Keressünk idézetet válaszunk bizonyítására!
Jellemezzük Vizy Kornélt és a feleségét!

Az Édes Anna III. fejezetében arról olvashatunk, hogy Vizyné
„nem bírta el az ura katuska-modorát". Mit jelent ez a kifejezés?
Magasabb rendű-e Ficsor erkölcsileg a Vizy-házaspárnál? Véleményünket indokoljuk!
Elő van-e készítve az Édes Annában a gyilkosság? Milyen érvekkel és szövegrészletekkel tudjuk indokolni válaszunkat?
Foglaljuk össze Tatár és Moviszter érveit az Édes Anna IX. fejezetében elbeszélt vitájuk alapján!
Elítéli-e az elbeszélő Patikárius Jancsit? Mivel bizonyíthatjuk
döntésünket?
Milyen apró mozzanat készíti elő az Édes Anna zárófejezetét
A rémület című részben?
Hogyan késlelteti Kosztolányi az Édes Anna szerkezetének a tetőpontját?

Keressünk olyan részeket az Édes Anna tárgyalási jelenetébó1,
amelyekben maguk a szerepl6k beszélnek, és olyan sorokat, amelyekben a történetmondó foglalja össze az elhangzottakat! Mi indokolja, hogy Kosztolányi az egyik esetben közvetlen, a másikban viszont közvetett beszédhez folyamodik?
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A tudat mélylélektani felfogásán kívül az elbeszélő prózának egy másik eszménye is foglalkoztatta Kosztolányit, s a húszas évek végére nyilvánvalóvá lett, hogy a kétféle elképzelés ellentmond egymásnak. A mélylélektani regényírás magában rejti annak a föltevését, hogy a gondolat elsődleges a nyelvhez képest. A húszas évek vége felé Kosztolányi egyre távolodott ettó1
az állásponttól, s közeledett nyelv és gondolkodás azonosításához. Megerősödvén abban a hitében, mely szerint a nyelv nem a
közlés eszköze, hanem a tudat létezési formája, fóladta a lélektani hitelesség követelményét, és a jelentésteremtő szöveg eszményét
állította a helyébe. Az Esti Kornélról írt történetek írásakor ezt
az eszményt valósította meg.
Az alapötlet: a tudatos és tudattalan én szembeállítása
még visszautal Kosztolányi lélektani érdeklődésére.
Esti alakjának eredete messzire vezet belső életében, megalkotásának gondolata alighanem évtizedekig érlelődött. Elképzelésében egy játék is szerepet játszhatott, amellyel a költő 1915ben született gyermekét, Adámot mulattatta. Az apa úgy tett,
mintha másik gyermeke is lenne, „Kornélka", ki elvetemült, a
kéményben lakik, és oroszlánpaprikás az eledele.
Mint minden hasonmás, Esti és a róla szóló mű megnevezetlen elbeszélője megtévesztésig hasonlít egymáshoz, de mégsem azonos egymással. Viszonyuk elképzeléséhez föltehetően
Csáth és Kosztolányi barátsága lehetett ösztönző. Csáth vezette be Kosztolányit a kábítószer élvezetébe, de mint a legtöbb kalandban, Csáth ebben is sokkal messzebb ment, kihívta maga
ellen a sorsot. Szelídebb játékok is szolgálhattak mintául az Esti
Kornél által elmesélt vagy róla szóló furcsa történetekhez - az
„ötödik fejezetben" például a címszereplő, Sárkány és Kaniczky
polgárpukkasztó csínyei Kosztolányi, a költő Somlyó Zoltán és
Karinthy fiatalkorát idézik föl.
Az itt fölsorolt önéletrajzi tényeket mindazonáltal hiba
volna túlbecsülni. Pusztán elemek szerepét játszották Kosztolányi legeredetibb művének megalkotásában. Lélektani regényeinek befejezése után Kosztolányi irodalmunk addigi múltjához képest meghatározhatatlan műfajú szöveget írt, s így arra
serkentette olvasóját, hogy korábbi beidegződéseitó1 eltérő módon olvasson epikát. Az Estiről szóló szövegek egésze a hagyományos összefüggőség, a ,jól megformált történet" eszményének a
megtagadásáról tanúskodik. A másodlagos elbeszélővé is eló1éptetett címszereplő - a realista, naturalista vagy lélektani regények elbeszélőivel szemben - nem akarja a ténylegesen megtörtént benyomását kelteni: Gálffy nevű vidéki ismerősének életébó1 pl. azt meséli el, ami akkor történt volna meg vele, ha az illető nem hal meg.
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A történetek többsége annak az alkalomnak a fölidézésével kezdődik, amidőn Esti visszaemlékezik múltjának egy szakaszára. Életében önmagán kívül senki nem játszik folytatólagos szerepet; a mű szerint az ember külvilága · szakadozott.
,,A fény nem kívülről jön, hanem belülről" - olvassuk a „Barkohba" című részben. A bevezetésben Esti a töredékesség elleneszményét hirdeti meg:

tudatosan vállalt
töredékesség

„Minden regény így kezdődik: »Egy fiatalember ment a sötét utcán, feltűrt gallérral.« Aztán kiderül, hogy ez a feltűrt gallérú fiatalember a regényhős. Érdekcsigázás. Borzalmas. [. . .]
Össze ne csirizeld holmi bárgyú mesével. Maradjon minden annak, ami egy költőhöz illik: töredéknek."
Néhány egészen rövid hírlapi szöveget leszámítva, Kosztolányi két elbeszélésfüzért jelentetett meg Estiró1. Az Esti Kornél (1933) 18, számmal jelzett egységet, a Tengerszem (1936)
című gyűjteményben megjelent Esti Kornél kalandjai 17, címmel ellátott történetet tartalm.az. A bevezetést leszámítva a két
füzér tehát azonos számú egységbó1 áll.
A történetek megírásának időrendje nem egyezik meg az
elolvasás föltételezhető egymásutánjával. A bevezetés például
viszonylag későn, 1933-ban készült. Az alkotás időtartama
mintegy 10 évre tehető: az Esti Kornél 1925 és 1936 között keletkezett. E tények azt bizonyítják, hogy Kosztolányiban alkotás közben tudatosodott a szándékosan laza szerkezetű mű belső természete. Úgy sikerült elrugaszkodnia az elbeszélő széppróza hagyományaitól, hogy előzetes terv nélkül dolgozott.
A történet tere mindvégig a szereplő lelkiállapotának a kivetítődése. Ezen a szinten bontakozik ki a két elbeszélésfüzér
egyik döntő fontosságú párhuzama. A szereplő mindkét esetben
hosszú és szűk térben halad előre, s a szövegkörnyezet a meghalás jelképévé emeli az ábrázolt teret:

két elbeszélésfüzér

a keletkezés
sorrendje nem
azonos a
történetek
egymásutánjával

a lelkiállapot
kivetítése: a
történet tere

„Mogyoróssy Pál, a Közlöny belső munkatársa a folyosón
lépkedett előre, de az olyan hosszú volt, olyan hosszú, hogy alig
lehetett végére járni." (VIII. fejezet)
„Minthogy mennél előbb a színpadra akart érni, a tükör felé
igyekezett, abban a reményben, hogy ott majd valami kijáratot
lel vagy lépcsőt. De csalatkozott. Amint a közelébe ért, meggyőző
dött, hogy amit a tükörben lát, az nem is tükörkép, hanem maga
a valóság. Végeérhetetlen volt ez a folyosó."
(Az utolsó fölolvasás)
Második idézetünk az Esti Kornél záró fejezetébó1 való. ,,Az
utolsó fólolvasás" egymáshoz kapcsolja a műben központi szerepű két szóképet. Metafora jelöli azt a két fogalmat, melyró1 a
szöveg azt állítja, hogy logikailag meghatározhatatlan. Az egyi-
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kük a meghalás, az az időtartam, „mikor az ismeretlen láb reánk tipor; a lét észrevétlenül a nemlétbe billen" (Vllf. fejezet), a
másik a művészet. Ez utóbbinak a tükör az önjelképe. Mélységek látszatát kínálja; egyrészt csupán felület, másrészt a folytonosság létét biztosító végtelen benyomását kelti, s így megnyilvánulási lehetőséget ad annak, amit Esti hiába keres a világban. Kosztolányi hőse még halála után is önmagát nézi a tükörben, ily módon emlékeztetve arra, hogy művészet és valóság
csak egymáshoz képest létezik.
,,Az utolsó fólolvasás" a XVIII. fejezettel tart közeli rokonságot. A történetmondó ebben „egy közönséges villamosútról ad
megrázó leírást, s elbúcsúzik az olvasótól". Az eseménysor kettős idősíkú: éppúgy olvasható egy óra, mint egy élet történeteként,
mivel a „villamosút" értelmét másodlagos jelentésként az „utazás", végsőjelentőségként az „életút", a „sors" egészíti ki. A „közönséges villamosút" és ,,Az utolsó fölolvasás" tehát voltaképpen
Esti halálának kétféle, tisztán metaforikus, illetve elsődlegesen
történéses elbeszélése. Már ebbó1 a párhuzamból sejthetnó'k,
hogy a két elbeszélésfüzér nemcsak a használt jelrendszer, az elbeszélő és a címszereplő azonossága révén függ össze egymással,
hanem igen tág értelemben egymás tükörképeként is fölfogható.
A megfelelések a két sorozat többi elbeszélésében is kimutathatók.
Mi a viszony Esti és a megnevezetlen történetmondó között? Esti soha nem szorítja ki teljesen a névtelen elbeszélőt,
hozzá képest legföljebb másodlagos történetmondó. Akár fősze
replő - mint a világ legeló'kelóbb szállodáját bemutató fejezetben-, akár tanú - mint Mogyoróssy megőrülésének tragédiájában -, akár egyáltalában nem szerepel az általa elmondott történetben - mint Bácskai Zsuzsika örökségi vígjátékában-, mindig sokat értelmez, s ez határozottan megkülönbözteti a megnevezetlen elbeszélőtó1. Ez utóbbi általában az emberi lét magyarázóját látja Esti Kornélban, hasonlóan ahhoz, ahogyan Dante
Vergilius alakját használta föl a világ egészének értékeléséhez.
Kosztolányi művének első mondatában még halvány utalást is
sejthetünk a Komédiára: „Már túljártam életem felén, amikor
egy szeles, tavaszi napon eszembe jutott Esti Kornél."
A címszereplőt úgyis értelmezhetjük, mint az elbeszélő énjének azt az elfojtott felét, mely a lét egészének minősítésére vállalkozik, akit a fiatalkor végével eltemetett, de a halálhoz közeledvén kénytelen volt ismét szóhoz juttatni. A történet Esti számára gyakran nem egyéb, mint ürügy arra, hogy kifejthesse nézeteit a sorsról. Az események általánosításhoz szolgálnak alapul. Esti humorral szemléli a dolgokat: a nagyokat kicsinnyé teszi s a kicsiket fölnagyítja. Mivel szereplóbó1 elbeszélő lesz, majd
ismét visszaváltozik, hol kívülró1, hol belülró1 látjuk, s így nem
lehet eldönteni, értékrendje mennyiben fedi a történetmondóét,
s mennyiben különbözik tó1e. Viszonyuk olykor már-már azt sej-
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tetné, hogy tudathasadásos állapot kifejezését láthatjuk bennük, párbeszédük tehát kivetítéssel álcázott belső magánbeszéd.
Milyen értékekben hisz Esti Kornél? Föltétlenül tiszteli az
emberi méltóságot, a személyiség jogát önmaga megvalósításához. Már a hibbant lány anyjának a szenvedése részvétet kelt
benne, kivel érettségi után, az élet lényegi természetébe beavató fiumei vonatúton találkozik, majd ugyanígy azonosítja magát
az utcai nő vagy Mogyoróssy elesettségével és kiszolgáltatottságával. Világszemléletének alapja a korok, szokásrendszerek,
nyelvek és egyéni sorsok viszonylagosságába, különféleségébe
vetett hit.
Az Esti Kornélt nemcsak eredetisége miatt tekinthetjük
központi műnek Kosztolányi tevékenységében, hanem azért is,
mivel benne fejeződött ki legteljesebben a költő értékrendszere.
Különösen jól kiviláglik ez, ha összehasonlítást teszünk a Bölcsőtől a koporsóig (1933) című önéletrajzi kötettel. Ebben Kosztolányi azért értékelte a négerek zenéjét, mert hangközeit európai fül „nem is érzékelheti", s a népekró1 kialakított felfogását
így összegezte: „Minden népet szeretek, úgy, amint van, ahogy a
kertben a rózsát, a tulipánt, a szekfűt külön-külön és önmagáért
szeretem. Szeretem a természet változatosságát. Az az óhajom,
hogy a népek megértsék egymást. De ha valaki azt indítványozná, hogy a népeket mind egybeolvasztja, tiltakoznék ellene, nemcsak az én népem, hanem minden nép nevében. Az így keletkezett
világ unalmas lenne. Elszegényítené gazdagságunkat, mely anynyira emberi. [. . .]Aki nem különbözik mástól, az nincs is."
A nyelvművelő tevékenység mellett éppen az Esti Kornél
bizonyítja legszemléletesebben, hogy a húszas évek közepétó1
Kosztolányi a nyelvek sokféleségébó1 vezette le az értékrendszerek sokféleségét. Esti számára viselkedésmód a nyelv, ami
egyúttal annak a tagadását is jelenti, hogy a nyelvi megnyilatkozás megelőző, tehát a kifejezéshez képest már eleve létező nem
nyelvi folyamat közlése volna. Felfogása értelmében a nyelv a lélek, a gondolkozás azonos a nyelv használatával; gondolkozni
annyit tesz, mint jelekkel bánni. A nyelv úgy jelenik meg a tudatában, mint a tagolt világ képe. A szöveg legtöbbször beszéd
közben ábrázolja, s ehhez képest sokkal ritkábban más tevékenység közben. Mondatokban látja a világot, nyelvének korlátai egybeesnek világának korlátaival. Sok nyelven beszél. Egymást kölcsönösen kizáró előnyöket tulajdonít nekik; különböző
életformákat jelentenek a számára. Ebbó1 az álláspontjából következik az a vélekedése, hogy nincs eszményi nyelv, hiszen a
nyelv sosem logikus. Mivel a nyelvet s nem a logikát vallja a világ rendezőelvének, ésszerűtlennek mondja az életet.
Még nem jár iskolába, s már ír-olvas. Felnőttként többre
becsüli a szót a tettnél, s a nyelv mesterembere akar lenni. Tíz
nyelven beszél, mégis helyhez kötött. Nyugatról hazatérve úgy
látja Magyarországot, mint„csúnyácska hazát", „nagy parlagot".
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Esti értékrendje

a nyelv és a
gondolkodás
azonosítása

kötődés a
„csúnyácska
hazá"-hoz

a nyelvek
egyformán
létjogosultak

az egyetemes
viszonylagosság
tudata
a saját kultúra
értékelése
allegorikus
szerkezet: az
utazás

idegen világban

(Kosztolányi Széchenyire hivatkozva állította a nemzetek önmegvalósító küldetését, nagy romantikus elődjéró1 s.zól magyarságának legszebb tanúságtétele, az 1930-ban kiadott Lenni,
vagy nem lenni, vallomásnak és röpiratnak ötvözete.) Ennek ellenére egyedül érzi magát a világban. Természetellenesen viselkedik a zürichi vendéglóben.
Esti nyelvszemlélete tehát szorosan összefügg a róla szóló
mű világképével. A nyelvek különfélesége úgy jelenik meg az ő
tudatában, mint helyek és idó'k viszonylagossága. Meg van győ
ződve arról, hogy a nyelvek nem fordíthatók le egymásra, éppen
ezért egyformán létjogosultak. A türelem az egyedül erkölcsös
magatartás velük szemben. Ha pedig csakis a nyelvek tagolják
a világot alkotó jelenséghalmazt, akkor a viszonylagosság egyetemes törvény:„Miután mindezt kifejtettem, eszembe jutott, hogy
ennek az ellenkezője is épp annyira áll, mint minden dolognak a
világban." (IX fejezet). Az egyetemes viszonylagosság tudata
készteti Esti Kornélt arra, hogy semmin se csodálkozzék, ne tegyen különbséget természetes és természetellenes között. Számára annyi igazság létezik, ahány szokásrendszer. Álláspontja
nem vezet az értékek tagadásához. Ellenkezőleg: az elsajátított
kultúra, a szülőfóld, a neveltetés és az anyanyelv fóltétlen nagyra értékelése következik belőle.
Bármennyire is szétszórt az Esti Kornél történése, egy szerkezet mégis egységbe fogja az eseményeket, s ez nagyon régi allegorikus szerkezet, az utazásé. A beszéd mellett az utazás Esti
másik állandó foglalatossága. Fölépítése a mű egészét áthatja:
kifejezi a címszereplő bizonytalanságérzését a világban, érthetővé teszi a cselekmény széttöredezettségét és azt, hogy a szerepló'k minduntalan elveszítik azonosságukat. Kezdeti szakaszában ez az utazás előre nem látható lehetőségek korlátlan szabadságát ígéri, a későbbiekben viszont már úgy rémlik, az élet
értékeinek beláthatatlanul tág köréből csak kevés érhető el egy
ember számára. Esti megtanulja, hogy a helyváltoztatás hiú ábránd, csak a helyhezkötöttség valódi. Az Omlette a Woburn végső mondatai azt hozzák tudomásukra, hogy Esti Kornél, a nagy
műveltségű világcsavargó, nem kevésbé idegen külhonban, mint
a csak anyanyelvét beszélő, parlagias Cseregdi Bandi, vagy azok
a nyomorúságos visszavándorlók, akikkel Esti együtt utazott
hazafelé Párizsból a harmadosztályos fülkében:

„Egyszerre, mintha álmából nehezülne le, lehajtotta fejét a
pad karfájára. De nem aludt.
Halkan és gyorsan sírt."
A mű allegorikus jelentésének nyitja az utazás végpontjában keresendő. Esti számára utazni annyit jelent, mint fölkészülni a halálra. Vérbeli utazónak látszik, ám utazása végül
mégis kudarchoz vezet. A világ végéró1 szóló álmának elbeszé-
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lésekor azt hangoztatja, hogy „csak az élhet, aki teljesen el van
készülve a halálra", de nem tudja teljesíteni a maga szabta föltételt. Amikor "közönséges villamosút" végállomásaként képzeli el önnön halálát, valóban a rá jellemző türelemmel és megértéssel fogadja a véget, de amikor ténylegesen kerül szembe vele,
akkor fölkészületlenül éri a nemlét. Hiába próbálja bizonygatni, hogy „a világ vége pedig a világ kezdete", nem tud hinni a túlvilágban. Nem érte el úticélját: képtelen volt egységes rendező
elvet megjelölni a világban. Úgy találja, hogy a világmagyarázatok nem adnak választ az ő kérdéseire.
Kosztolányi az Esti Kornélról szóló történetek írása idején már
kerülte az idegen szavakat. Található-e erre bizonyíték a „közönséges villamosút" elbeszélésében?
Egyértelmű „siker"-ként tartható-e számon, hogy Esti végre „ülő
helyhez" jut a jelképes értelmű villamosban? Fejtsük ki válaszunkat!

Hasonlítsuk össze a„közönséges villamosútról" szóló történet első
két bekezdését az utolsóval! Milyen állapotot fejeznek ki?
Megelégedett-e Esti Kornél utolsó fölolvasása
állításunkat!

előtt?

Bizonyítsuk

Kívülró1 látjuk-e vagy pedig belülró1 Esti Kornélt Az utolsó fólolvasásban? Válaszunkat idézetekkel bizonyítsuk!

Az utolsó fólolvasásban Esti elveszíti a tájékozódó képességét.
A szövegnek melyik részében kapjuk az első utalást a külvilág
jelképes értelmű áthatolhatatlanságára?
,,Amíg a kisfiú orvosért szaladt, addig ő előkotorászta a barna
üveget, és megint bevett belőle.
- Miért használja ezt? - kérdezte tőle az orvos szemrehányólag,
és kivette a kezéből.
- Azért - felelte Esti -, mert a földön meghalnak a gyermekek."
Próbáljuk értelmezni ezt a szövegrészt!

Számadás
(1935)
Az. Esti Kornél írása közben, 1929 nyarán érte a költőt A Toll
című folyóirat körkérdése: válaszoljon, miben látja Ady jelentőségét. Kosztolányi Az írástudatlanok árulása. Különvélemény
Ady Endréről című röpirattaljárult hozzá a vitához, s nagy elődjének bevallottan elfogult leértékelésével próbálkozott. Nem az
első s föltehetően nem is az utolsó eset, hogy egy jelentős alkotó saját művészetének megvalósításához szükségesnek érzi valamely lehengerlő hatású előd nyíltan elfogult megtagadását.
T. S. Eliot, a XX. század kiváló angol nyelvű költője pl. a Hamletet kudarcnak, Milton képzeletét fogyatékosnak, Shelley nyelvét hígnak bélyegezte. Hasonló belső igény vezette Kosztolányit.
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Ady-kritika

Prózaíróként már elsőrendűt alkotott, versíróként ellenben
1929-ig még nem tudott igazán nagy műegészet létrehozni. Ady
hatása bénította, tüneményes, zavarbaejtően elemi hatású mű
vészetét el kellett távolítania magától, hogy lényegében más lírát tudjon teremteni.
Számadás

tudatosan
szerkesztett kötet

nyelvének
átalakulása

költői

a címadó
szonettfüzér

Ez a líra Kosztolányi Dezső Összegyűjtött költeményeinek
(1935) utolsó, Számadás című részeként jelent meg. Egyes darabjai nem abban a sorrendben készültek, amelyben követik egymást, utólagos elrendezésüknek azonban inkább van súlya, mint
a keletkezés történetének. A Számadás versei összességükben és
megtervezett sorrendjükben olvasva fejtik ki teljes művészi hatásukat, itt azonban csak arra nyílik lehetőség, hogy kiemeljük
a legjelentősebb szövegeket ebbó1 a keményen megszerkesztett
együttesbó1. A modorosságok még e kései alkotásokból sem hiányoznak ugyan, de a többlet óriási a költő korábbi versterméséhez képest: Kosztolányi bizonyos kifejezési lehetőségeket meszsze korának elébe vágva fedezett föl.
Kései költészetének a nyelvezete természetesen nem egy csapásra alakult ki. Verselése már a világháború után megváltozott. A bús férfi 1920-ban írt leghosszabb - fiának torokgyi.K.ját elbeszélő - részét kötetlenebb formában, rímtelenjambusban készítette.1924-ben azután a
szabad vershez fordult, s Meztelenül (1928) című kötetében ilyen irányú kísérleteit jelentette meg. Noha egészében nagy művészi hatású
költeményt hiába keresnénk ebben a versgyűjteményben, fejlődéstör
téneti szerepe döntő volt: Kosztolányi ekkor tanult meg tárgyiasan s tömören fogalmazni. A Számadás rövidebb verseit csakis e látszólagos kitérő után írhatta meg.
A kötet élén a címadó versfüzér áll. Hét szonettja közül különösen az önmegszólító első és hetedik jelentős. Leszámolást hoz mindazokkal a szerepekkel, amelyeket a költő korábbi verseiben álarcként
öltött magára. A lírai én ezúttal önmaga azonosságára kérdez rá. Aminek A bús férfiben még csak a mulandóság volt a hátránya, az itt már
eleve hamis értékként jelenik meg:

„Igen, kiáltsd ezt: gyáva az, ki boldog,
kis gyáva sunnyogó, mindent bezár,
bezárja életét is, mint a boltot,
mert benne van a csillogó bazár,
és félti kincsét, a sok cifra foltot,
a lelke szűk, kucorgó és sivár,"

Esti Kornél éneke:
ars poetica

Belső egyensúlyunkat is kockáztatva, szembenézni a lét legáltalánosabb jellemzőivel s azonosulni a megalázottakkal. Ezt a célkitűzést
már az Esti Kornél szerzője magáénak vallotta. A két mű között nyilvánvaló az összefüggés. A Számadás önértelmező darabja, az Esti Kornél éneke meg is fogalmazza Kosztolányi utolsó pályaszakaszának mű
vészi eszményeit. Ez az ars poetica nemcsak Adyétól, de Babitsétól is lényegében különbözik. Kosztolányi „titkát ki-nem-beszélő" rejtvényhez
hasonlítja a műalkotást; a fölszín választékos megmunkálására törek-
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szik, hogy a mélység ne legyen könnyen hozzáférhető, az olvasó egyáltalán tudomást se vehessen róla, hacsak nem vállalkozik nagyobb erő
feszítésre, és a gazdaságos adagolás következtében mindig maradjon
benne valami, amit még nem sikerült megfejtenie.

Létrejött-e nagy művészi hatású szöveg ennek a formaeszménynek a jegyében? Az Esti Kornél legszebb részein és más
prózai szövegeken kívül néhány rövid vers bizonyítja, hogy igen.
Kosztolányi élete vége felé tanulta meg a tömörítés mesterségét. Szélső példaként a Negyven pillanatkép 15. darabjára hivatkozhatunk.
Az Októberi táj Kosztolányi rendkívül széles körű olvasottságának köszönheti ösztönzését. A századfordulón avantgárd
költó'k Európa-szerte kísérleteztek egy XVI. század óta kedvelt
japán versforma, a háromsoros haiku utánzásával. Közvetítő
nyelv segítségével Kosztolányi is fordított japán verseket, és az
Októberi tá1ban magyar megfelelőjüket teremtette meg. A mintákhoz hasonlóan ő is egy évszak képszerű megjelenítésére törekedett, s logikai kapcsolódás jelölése nélkül, pusztán egymás
mellé helyezett kijelentő mondatokat. Költeményének az ad sajátos jelleget, hogy az emberi s nem emberi világ kölcsönhatását közvetlenül is jelöli - az 1. sor minősítő szavával, a 2. színes
hallásával (szinesztézia), illetve a zárlat második jelzőjével -,
ahelyett hogy szembeállítaná ó'k.et egymással.
A sűrítésnek kevésbé végletes megnyilvánulását figyelhetjük meg a Vörös hervadásban. Átlelkesített, jelképpé emelt leírás mutat itt az elmélkedés irányába, de ez utóbbi inkább csak
lehetőség, hiszen a szöveg még e második elem kibontakozása
előtt véget ér, a zárlat is burkolt jelentésű: látszólag állító kérdés, valójában tagadó kijelentés: a lét a végsőpillanatban, a gyors
elmúlás küszöbén válik jelentőssé; erre utal az önellentmondó
( oxymoronszerű) cím, s a szöveg ennek a kidolgozása.
A következő vers, az Őszi reggeli igen laza értelemben úgy
is tekinthető, mint a megelőzőnek nagyon szabad változata. Az
ősz pompája itt nem mulandó öltözékként jelenik meg, hanem
úgy, mint termékenység. Gyümölcsei mindamellett elérhetetlenek a beszélő számára, mivel őt áthághatatlan szakadék választja el a „részvéttelen" pompától. A sorsnak lehetetlen ellenszegülni, hiszen az ember léthelyzete átmeneti a világhoz képest. Újszerű az a teljesen képszerű jelrendszer, amellyel Kosztolányi erre
a régi igazságra emlékeztet. A költőt az foglalkoztatja, ami a történetiségtó1 függetlenül állandó az ember sorsában. Indokoltan
írja József Attila A Toll hasábjain, hogy „Kosztolányi világában
(melyet ez is közelít az álom színvonalához) alig van cselekvés.
Itt minden történik."
A tragikum a Számadás verseiben értékteremtő erőnek
számít. A vad kovács szerint a tudás csak szenvedéssel érhető
el. E sztoikus felfogás vállalására Kosztolányit a halálfélelem is
kényszerítette. 1933 júniusában daganatot fedezett föl az ínyén,

315

Októberi táj

minta: a haiku

P-mberi s nem
emberi
kölcsönhatása
Vörös hervadás

jelképpé emelt
leírás
burkolt jelentés
Őszi reggeli

az ember
léthelyzetéró1 szól
képszerű

jelrendszerben
A vad kovács

sztoikus felfogás a
szenvedésró1

melyben ő maga azonnal fölismerte a rák betegséget. Ezt az életrajzi tényt mégsem szabad túlbecsülnünk világképe.alakulásának értékelésekor, hiszen már A véres költő írásakor elárulta
vonzódását a sztoikus erkölcshöz, s a Számadás egyik korai,
Marcus Aurelius (1929) nevét viselő darabjában Seneca értékrendjének továbbfejlesztett változatát fogalmazta meg.

Marcus Aurelius

Utolsó éveiben Kosztolányit erősen foglalkoztatta annak a
római császárnak az alakja, ki 170 és 180 között Pannoniában
írta a késóbb Elmélkedések címmel összegyűjtött följegyzéseit.
A Tengerszem című prózai gyűjtemény „Latin arcélek" föliratú
szakaszában a harmadik, utolsó előtti szöveg, az Aurelius azt a
tanítást szemlélteti a sztoikus uralkodó tételeibó1, mely szerint
a gyakorlat mindig ellentmond az elméletnek, az igazságtalanság kiküszöbölhetetlen, s ezért nincs értelme a bosszúnak. A vers
ezzel szemben a művész és az erkölcsi tanító kettősségét ünnepli a császárban, a nagyszerű lovasszobor által megörökített hadvezért, aki tud ugyan birodalma kétes erkölcseiró1, de azért harcol a barbárság ellen, mivel az nemcsak a kétes erkölcsöket, de
a kultúrát sem ismeri. A halállal szembenézés bajnoka ő, ki„déli
verőben nézi a rémet", tanulja a tűrést, „s végül odadobja férgeknek a testét". Tisztában van azzal, hogy az elmúlás előtt mindenki egyenlő, s így ő sem egyéb, mint „koldus imperátor".
Kosztolányi ismét oxymoronnal jelöli az ember helyzetét a
létben. Így akarja megértetni olvasójával, hogy a halált az élet
feló1 rejtélynek látja, az életet viszont a halál távlatából szemléli. Fölfogása szerint azt, hogy a létben mi érték, csak úgy tudhatjuk meg, hogyha a nemléthez viszonyítjuk. Számára minden
egyén egyforma jelentőssé válik a végső pillanatban. Más szóval, bárki halálával egy egész világ tűnik el. Ez a Halotti beszéd
(1933) alaptétele.
Ez a költemény közvetlenül előzi meg a Számadást lezáró
két remekművet. A korábban szemügyre vett kései alkotásokhoz képest kevésbé tömör - a kevesebb itt több lenne-, de egy
szempontból megkülönböztetett figyelmet érdemel: régiesítő
hangnemével, közkinccsé vált fordulatok idézésével a klasszicizálásnak némileg hasonló módját képviseli, mint amilyennel Babits verseiben találkoztunk. A különbség mindamellett számottevő: Babitsnál az idegen szövegek rájátszásszerű fölidézése
uralkodó sajátosság, Kosztolányinál majdnem kivétel.
A Számadás utolsó előtti költeménye, a Hajnali részegség
ezzel szemben nagyon is sok szerkezeti megoldást fölidéz Kosztolányi korábbi verseibó1. Ha a rövidebb szövegeket újszerű kezdeményezésként méltattuk, akkor ezt a költeményt öszszegző műként kell olvasnunk.
Nyitó soraival csevegő hangnemet üt meg, s ebbó1 nem hiányzik a szerző korábban gyakran kísértő szecessziós henyesége. A ragrímek is csak megerősíthetik az odavetettség benyomá-

Halotti beszéd

klasszicizáló jelleg

Hajnali részegség

összegezés
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sát az olvasóban. A 10. sor azonban a Kosztolányira olyannyira
síkváltást hoz, teljesen átminősítve az addigiakat:
,,Az, amit írtam, lázasan meredt rám."
A Hajnali részegség gondolatmenete lépcsőzetesen halad
előre . A rövid II. szakasz nem folytatja az előzőt, hanem körülményeskedve újrakezd, s így fölcsigázza az olvasó várakozását.
Ezután leírás következik; a hétköznapi létnek rendkívül pontos
jellemzése. Azok az emberek, akikró1 itt szó esik, életüket úgy
élik le, hogy nem hagynak emléket maguk után. Létükbó1
hiányzik a személyes „rendellenesség", nem sikerült egyéniséget kialakítaniok. Az utolsó sor azonban már többes számú
1. személyre vált át: a beszélő önmagát s a megszólítottat sem vonja ki azoknak a körébó1, kiknek életét az állatokéhoz hasonlítja.
Teljes kétségbeesés kifejezését várnók, de az új szakasz
hatalmas szembeállítással indul. A beszélő - miután teljesen
azonosította magát a megszólította! - a „lent" világát a „fónt"tel hozza ellentétbe. Az „ide estem" szavak arra emlékeztetik a
beszélőt, hogy önakaratán kívül került térben és idóben oda, ahol
le kell élnie életét. A gondolatmenet ebben a szakaszában rokon
az egzisztencialista bölcseló'k létfölfogásával. Kosztolányi szerint az ember csakis kiszolgáltatottságának tudatosítása után
képes fölismerni azt, amiró1 a vers további része szól.
Az V. szakasz nehezen megfejthető jelképet tartalmaz:

síkváltás

jellemző éles

a hétköznapi lét
leírása

szembeállítás

„Én nem tudom, mi történt vélem akkor,
de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem .. . "
Jelentéséró1 egyelőre nem sokat tudunk meg, inkább csak
annyit, hogy e költemény lehetségesnek tartja a gyerekkor végével elveszített teljességnek a visszaidézését - tulajdonképp ebben
látva az alkotó képzelet munkájának lényegét-, s így visszavonja Kosztolányi korábbi műveinek ezzel ellentétes, sarkalatos állítását.
Ezután következik az égi bál látomása. Szerepköre nyilvánvaló: a dobozba zárt emberekró1 szóló sorokat hivatott ellensúlyozni. A lelki szürkeséggel, fásult közönnyel szembeállított ünnepet jeleníti meg. Önmagában nem tartozik a költemény erős
ségei közé; túlzottan sok benne a kicirkalmazott, szecessziós díszítés, avítt érzelgősség.
Égi s földi létforma szembeállításakor Kosztolányi a keresztény jelrendszer évezredes hagyományához nyúlt vissza.
A szokványos jelképeket megtartotta, de a létezés vonatkozásrendszerét világiasította. A Boldog, szomorú dalban a „földi" világállapotot még látszatvilágként ábrázolta, A bús férfi panaszaiban már ugyanannak a létezési módnak félelmetes leértékelődését állította. A Hajnali részegségben az öntudatlan hétköznapok kíméletlen színben tűnnek föl: a szemlélő fentró1 tekint le erre a világra, s nem lát benne mást, csak gépies, orvo-
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a teljesség
visszaidézésének
lehetősége

az égi bál
látomása

megvilágosodás

solhatatlanul sivár tengődést. Élete végén Kosztolányi már úgy
véli, hogy az ember csakis akkor láthatja meg a lét értelmét, amikor világosan áll előtte saját végessége. A Hajnali részegség ilyen
megvilágosodást fejez ki.
A következő rész tehát ismét fölemeli az önmagában talminak érezhető leírást. Önnön végességünkkel tisztába jönni
annyit jelent, mint felfogni a lét végtelenségét. Körülbelül így
összegezhető „a régi, nagy titok", melynek fölismerése után hoszszú időnek kell eltelnie:

„ Virradatig
maradtam így és csak bámultam addig."
önmegszólítás

kétely és hit
kettőssége

Ének a semmiről

Kosztolányi itt is, mint összes nagy művében, a fölépítés
mestere. Szövegeinek hatása elsősorban a különböző részek egymáshoz viszonyításából származik. A Hajnali részegségnek ezen
a szakaszán átvált az önmegszólításba, így biztosítván az immáron meglehetősen hosszú vers töretlen ívét.
Éles vágással, a korábbi megszólítotthoz való visszafordulással következik az utolsó két szakasz. Halál és azon túli állapot kérdései tevődnek föl. Van-e gondviselés, túlvilág, örökkévalóság, Isten? A beszélő kettős hangot hall; a válasz nem egyértelmű. A zárlat elóbb hitetlenségró1 szól, majd erősen személyesített, „ismeretlen Úrnak" alakját idézi meg.
Ekkor következik a Számadás legnagyszerűbb szerkezeti
megoldása, emlékeztetvén, hogy e gyűjteményt tulajdonképpen
egészében kellene elolvasnunk. A sorozat csúcspontjához értünk: a Hajnali részegség zárlatában végre fölmerül valamiféle
bizonyosságnak a lehetősége, a korábbi versek tagadása után.
Az utolsó vers, az Ének a semmiről azonban teljesen viszszaveri ezt a bizonyosságot. Végső bizonyíték arra, hogy a költő
már nem tudott vigaszt találni ősei hitében.
Keressük ki a Számadás szonettjai közül azt a verset, amelynek
a jelentése a legtöbb hasonlóságot mutatja Esti Kornél magatartásával!
Foglaljuk össze, mit tart értéknek, illetve értékhiánynak Kosztolányi a Számadás című szonettsorozatban!
Elemezzük az Esti Kornél éneke című vers
építését!
„légy mint a minden,
te semmi."
Próbáljuk értelmezni ezt a két sort!

első

mondatának föl-

Miben hasonlít a Vörös hervadás az Őszi reggelire, és miben különbözik tó1e?
Mit jelent a tökéletesség az Őszi reggeliben, illetve A vad kovácsban?
A Számadás költeményei között szabad vers is akad. Keressük
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ki a Szöveggyűjteményben azt a költeményt, amely közéjük tartozik!

,,Alvó szegek a jéghideg homokban.
Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyosón a villanyt.
Ma ontják véremet."
Melyik Kosztolányi-vershez fűzi rokonság és miért Pilinszky János (1921-1981) Négysorosát, amelyet idéztünk?
Keressünk metaforákat a Halotti beszédbó1!

„Mindenki tudta és hirdette: ő volt."
Próbáljuk körülírni, mit is jelent ez a mondat!
Melyik másik Kosztolányi-versével rokon a Hajnali részegség beszédhelyzete?
A Hajnali részegség művészi hatása föként a szerkesztésben, a
különféle hangnemű részek összhatásában keresendő. Nevezzünk meg olyan sorokat a versbó1, amelyek hangneme a vallomáshoz, az emlékidézéshez, a meggyőzéshez, illetve a belső magánbeszédhez kapcsolható!

„minden lakás olyan, akár a ketrec." Mi az értelme ennek a sornak?
Előfordul-e, hogy Kosztolányi azonos tóbó1 képzett szavakat egymás mellett szerepeltet a Hajnali részegségben?

Hasonlítsuk össze a Hajnali részegség és az Ének a semmiről fölépítését! Miben különböznek egymástól?
Milyen mondatszerkezet figyelhető meg az Ének a semmiről kezdősoraiban?

Próbáljuk értelmezni e vers III. szakaszát!

Tengerszem; Szeptemberi áhítat
Regényein s az Esti Kornélról írt történeteken kívül Kosztolányi
más szépprózai művei között is szép számmal vannak maradandó értékűek, föként utolsó, Tengerszem című gyűjteményében. Már említettük
az Aureliust, annak a Latin arcélek című sorozatnak az egyik darabját,
amelyben Kosztolányi az antik Róma fölidézését ellentétes emberi magatartások szemléltetésével párosította. Hogyan viselkedik az ember
kiszolgáltatott helyzetben, illetve akkor, ha hatalom van a kezében?
A kiszolgáltatottságban a dolgok értelmének a keresése nem segít: Silusnak, a rabszolgának csak szenvedés jut osztályrészül. Paulinát, a
„kis maszatos konyhalányt" is elhurcolják a katonák, de ő nem keresi
okát sorsának, hanem indulatában minden evilági személyt elátkoz,
még Caesart is. A kivetettségben a szenvedély méltóságot szerez az
egyénnek, míg a józan ész csak megaláztatást hoz: Paulina ordítására
fölébrednek az alvók, s szavában a költő meghallja az igazságot. Silust
ezzel szemben még a jóindulatú felügyelő is kineveti, s a hitvány kutya
is megmarja.
A hatalom birtokosait Kosztolányi éppen fordítva értékeli. Caligula indulata csakis rombolni képes, a józanul mérlegelő Aurelius viszont eszményi uralkodó. Igaz, bölcsessége kizárólag védekező jellegű,
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Latin arcélek

magatartásmódok
szemléltetése

Egy asszony
beszél
átélő képesség

A kulcs
humor és
tragikum

az elszürkülés,
elnyomorodás
társadalmi és lelki
okai

történet és
jelentés viszonya
Kosztolányi
prózájában

a csapásoknak mindössze egy részét tudja elhárítani, s az indulatokat
csak ideiglenesen képes föltartóztatni.
Az Esti Kornél kalandjai s a Latin arcélek mellett a- Tengerszem
még egy sorozatot magában foglal. Az Egy asszony beszél címmel összefoglalt szövegekben Kosztolányi kivételes átélő képességéró1 tesz tanúságot: egy középosztálybeli asszony lassú fölemelkedését és belső kifáradását maga a hősnő tárja föl megnevezetlen barátnőjének.
A három sorozat rövid méltatása után a Tengerszem önálló, magukban álló szövegeiró1 is szót kell ejtenünk. A hírlapi cikkekkel rokon,
többnyire egy-két lapos tollrajzok összefoglaló méltatására nem vállalkozhatunk, legföljebb a történetekbó1 emelhetünk ki egyet.
A kulcs nem tartozik a Tengerszem című gyűjtemény kiemelkedően fontos művei közé, de rendkívül jellemző alkotás. Mindenekelőtt
jól szemlélteti, hogy Kosztolányi világában humor és tragikum között
nincs éles választóvonal. Takács István otthon jelentékenynek tünteti
föl hivatali állását. Kisfia, Pista, egy szép napon kénytelen beállítani
apja munkahelyére. Meglátja a kishivatalnok szánalmas szürkeségét.
Először tulajdonképpen nevetségesnek találja, hogy apja maradéktalanul föladni kényszerült a személyiségét, ennyire mélyre süllyedt, vállalván a teljes füg.gőséget. Az ifjabb Takács sokkal magasabbra tör: repülő akar lenni. Onbizalma utóbb mégis cserbenhagyja. Sírva fakad.
Megsejti, hogy ő is juthat hasonló sorsra.
Mint sokszor, Kosztolányi gondolatmenete itt is két síkon fut; egyszerre társadalmi s lélektani. Takácsék közemberek, akiktó1 a kiszolgáltatottság törvénye elzárja az élet lehetőségeit. Rendkívül szűk távlat adatott meg nekik, s ebbó1 alig nyílik rálátás a világra. Annyit azért
még e korlátozott szemhatáron is lehet gyanítani, hogy léteznek főnö
kök, akikre az egyetemesnek látszó törvények nem vonatkoznak. Az elnyomorodás nem lehet szükségszerű, hiszen egyesek fölötte állnak. Ez
a történet egyik lehetséges értelmezése. A másik magyarázat körülbelül így összegezhető: az öregedés nem egyéb, mint fáradságosan szerzett szürkeség, a lélek ifjúságának, nagyralátó reményeknek tudatos
elsorvasztása, melyre azért van szükségünk, hogy védekezzünk a megpróbáltatásokkal szemben.
E kétféle jelentés első olvasásra még aligha fogalmazódik meg
ilyen határozottan bennünk. Az író ugyanis erősen álcázza üzenetét,
látszólag kevesebbet mond, mint amire gondol; keveset fog, hogy sokat
markolhasson. Ezért találó Ottlik Géza (1912-1990) jellemzése, ki az
1930-as években Kosztolányi rövid prózáját tanulmányozva sajátította
el az elbeszélés mesterségét: „Másodszori olvasásra az okos ember nem
kevesebbet, hanem többet kap Kosztolányitól, mint amennyit először, a
történettel kapott. Már nem köti le annyira a figyelmét a mese, az alakok. Észreveszi, hogy amit talán csak a megírás szépségének, művészi
megformálásának vélt, csupán a kivitelezés finomságának, a mondanivaló afféle díszes csomagolásának, azt, éppen megfordítva, bízvást tekinthetné a költő mondanivalójának, belerejtve, belecsomagolva az érdeklődését lekötő elbeszélésbe."
A Számadás versei s a Tengerszem prózája után Kosztolányinak
már nem volt lehetősége jelentős alkotást létrehozni. Egészségi állapota válságosra fordult. Háromszor járt Stockholmban rádiumkezelésre,
kétszer kapott röntgenbesugárzást, tizenegyszer vérátömlesztést, s kilencszer feküdt műtőasztalon . A szenvedést kétféleképpen próbálta ellensúlyozni; morfiumot szedett fájdalmai enyhítésére, s Radákovich
Mária iránti szerelmének hatására kísérletet tett arra, hogy hátat fordítson boldogtalan családi életének.
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E kettős ösztönzés mutatható ki költői hattyúdalán, a Szeptemberi áhítaton. Ajelenetszerű elemek; a vidéki élet bensősége, a vargaműhely , a költő által gyakran zongorázott Beethoven és Schumann arra
a nyaralásra utalnak, amelyen Kosztolányi megismerkedett kései szerelmével. Állapotának tulajdonítható, hogy a fohászkodás beszédhelyzetét kissé szenvelgővé teszi az önbuzdító retorika. A visszahozott gyerekkor nem kegyelmi pillanatnak, hanem időtlen csodának, „el-nemmúló vendégség"-nek tetszik.
E kései vers megszerkesztettség és gondolati mélység tekintetében nem éri el a Számadás legkiemelkedóbb verseinek a színvonalát,
de részlet-szépségekben azért ez a költemény is bővelkedik. Különösen
figyelemre méltó annak a kettősségnek a következetes végigvitele,
amellyel az egyes szakaszok látszólag újrakezdik, valójában folytatják
a gondolatmenetet. A fölszíni és mély szerkezetnek e szembenállása a
versben kifejezett állapot kettős minősítésével párosul. A fölemelő életlendület lényegéhez hozzátartozik, hogy a kiismerhetetlen halál ellenében érvényesül:

Szeptemberi áhítat

értékei

„Szép életem, lobogj, lobogj tovább,
cél nélkül, éjen és homályon át."
A Szeptemberi áhítat 1935 októberében jelent meg a Nyugatban.
A következő hónapokban Kosztolányi már nem tudott dolgozni. Ő is gégemetszésen esett keresztül, elveszítette a hangját, és beszélgető füzetek segítségével érintkezett családjával, mint néhány év múlva Babits.
Sok szenvedés után, 1936. november 3-án déli 11 óra 6 perckor érte a
halál, a budai Szent János Kórházban.

Életműve nemzeti kultúránk legjavához tartozik. Talán
nem túlzás azt állítani, hogy egészen kivételes helyzetet foglal
el irodalmi hagyományunkban, hiszen egyformán maradandót
alkotott a lírai versben és az elbeszélő prózában. Bárhol is üssük föl a Pacsirta, az Aranysárkány, az Édes Anna, az Esti Kornél, a Számadás ~agy a Tengerszem szövegét, könnyűszerrel
meggyőződhetünk arról, hogy szerzőjük olyan fölényes művé
szettel uralkodott a magyar nyelv sajátos, lefordíthatatlan árnyalatai fölött, mely párját ritkítja irodalmunkban.
„Ezt érezte: ,a világ füst és köd'."
Értelmezzük az Aurelius című „latin arcélnak" ezt a mondatát!
Kosztolányi a polgári szabadelvűség eszméit vallotta magáénak.
Van-e ennek nyoma az Aurelius császárról írt prózai szövegben?
Válaszunkat indokoljuk!
A „sóhajok hídja" az olaszországi Velencében a dózse palotájából
a börtönbe vezet. Nevét onnan kapta, hogy az elítéltek sóhajai fölhallatszott erre a hídra. Hol használja Kosztolányi ezt a kifejezést és miért?
Örley István (1913-1945) - kinek elbeszélő művészetét a Kosztolányié döntően befolyásolta - így jellemezte mestere művészeté-
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Kosztolányi
jelentősége

nek lényegét: „csúfondáros irónia, vidám gonoszkodás, mely észrevétlen siklik át fojtogató részvétbe". Igaz-e ez az állítás?

„Én nem dadogtam halvány istenekhez
hideglelős és reszkető imát,
mindig feléd fordultam, mert hideg lesz,
pogány igazság, roppant napvilág."
Próbáljuk megmagyarázni ezeknek a soroknak a jelentését!

Tóth Árpád
(1886-1928)
élete

elégikus líra

Aradon született 1886. április 15-én, de már hároméves korában Debrecenbe került, s ott is nevelkedett. Apja kőfaragó-szobrász, akinek nem
volt lehetősége módszeres képzéssel kibontakoztatni tehetségét, fia mű
vészi ambícióit támogatta. Tóth Árpád a pesti egyetemre magyar-német
szakra iratkozott be, s ő is, mint a többi nagy pályatársa, látogatta Négyesy professzor szemináriumát. Szegénysége és korai, súlyos tüdóbaja
szerepet játszott abban, hogy nem tudott tanári oklevelet szerezni, s a
nyugatos mozgalom fénykorában, 1909-ben (Kosztolányi éppen erre az
időpontra teszi a fiatal Nyugatnak emléket állító Esti Kornél-fejezet cselekményét!) kénytelen visszaköltözni Debrecenbe. Ekkortól kezdve idejének jó részét a debreceni, majd a pesti újságírói munka veszi el, mely
mégsem képes megszabadítani nyomorától. Egyre gyakrabban kell szanatóriumba mennie, s 1928-ban, 42 éves korában hal meg.
A szegénység és betegség gátolta költői kibontakozását is. Késóbb
jelentkezett, mint a Nyugat nagyjai, s pályája jóval elóbb megszakadt,
mint az övék. Sorsa rányomta bélyegét személyiségére és költészetére
is: lírája még Füst Milánénál is egyneműbb. Legtöbb versének tárgya
a boldogságot hiába áhító ember szomorúsága, hangneme csaknem mindig elégikus. Első kötete, a Hajnali szerenád (1913) a szecessziós dekorativitás és érzelmesség, a Lomha gályán (1917) és Az öröm illan (1922)
az impresszionizmus jegyeit viseli. Posztumusz kötete a Lélektől lélekig
(1928). Összegyűjtött verseit Szabó Lőrinc adta ki.
A magyar irodalom egyik nagy műfordító egyénisége volt, fordításait bravúros részletmegoldások jellemzik.

A magány költője

a szomorúság
változatai

Tóth Árpád költészetében a testi-lelki szenvedés, a magány
mindvégig visszatérő téma. Kezdetben befolyásolta hangnemét
a korhangulat is: az élveteg szomorúságot, túlzott önsajnálatot
kifejező versek visszatérő jelzői (bús, setét, fáradt, furcsa, beteg,
kopott, bágyadt, hervadt, lomha stb.) a fiatal Kosztolányi, sőt
Ady lírájában is fellelhetó'k, ha nem is ilyen mértékben. Késóbb
a betegség, az egyetem kényszerű abbahagyása, apja művész
pályájának sikertelensége, az újságírói robot, elszigeteltség és
szegénység adtak alapot a szomorúságnak, a fáradt belenyug-
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vás hangulatának. Ez magyarázza a
versekben megmutatkozó magatartást; a szeretetvágyat, az olvasó
együttérzésének felkeltését célzó
önstilizációt, amelyre Kosztolányi
jellemzése is utal: ,,A lélek mellett egy
test is kísért, a maga realitásában, az
ő teste. Ez is éltetője lírájának, e csüggedt és bús test, amely szimbóluma a
világ fájdalmának, s általa lírává
válik az ajka, a szeme, a térde, a karja, amelyeket külön - hosszan-hoszszan - megsajnál, és terjedelmes enumerációval sorol fel."
A költészet menedék is számára,
és „rímes, furcsa játék", artisztikus próbálgatása a nyelv lehetőségeinek, s ebben valóban virtuózzá válik: az impresszionista tájés természetélmény, vágyak, oldott hangulatok avatott kifejezőjévé. A gyorsan változó látvány színeit és hangulatát az impreszszionista stílusra jellemző halmozott jelzős szerkezetekkel,
érzékeny megfigyelő- és beleélő készségre való megszemélyesítések sorával adja vissza.

impresszionista
virtuozitás

Virrad. Szürkül a város renyhe piszka,
De túl, az enyhe, tiszta messzeségben
Új rajzlapját kifeszíti az égen
A hajnal, a nagy impresszionista.
Ezüst ónnal szeszélyes felhőt rajzol,
És álmodozva pingál enyhekéket,
S ragyogva tűzi az isteni képet
Az űrbe a hold, nagy rajzszög, aranyból.
[. . .]

De itt, a szűk utcák közé bezárva
A szürke hajnal szennyes és sivár,
Nagy, sárga szirmát elhullatta már
A lenge gázláng, az éj bús virága.
Itt-ott mered csak, s furcsán, betegen
Lobog a kétes és nehéz homályba
Egy-két borús fa, mint fakózöld fáklya,
Mely vakon leng a siket tereken.
(Hajnali szerenád)
Korai lírájában a fájdalmas beletörődés, az önfeladás gesztusa csaknem mindig uralkodó. Tudatában volt költészete határainak, ezt a kortársakhoz és költőelődökhöz szóló versek bizonyítják. Az 1909-ben írt Ady Endrének feltétlen hódolat a
„szent magyar", „nagy és megöklözött" költő előtt, akit a Messiással állít párhuzamba. A maga szerepét ebben így jellemzi:
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a költőelődök
méltatása önjellemzés

„Ma, ó, áldott költője a vérnek és aranynak,
Fáj, hogy csendes dalos vagyok, s hogy nemzetem
Kemény fiai közt hirdettek félszegen,
Félénk apostola az én erős uramnak."

a háború és a
forradalmak
hatása

Csokonai sorsában a magyar költő s a maga sorsa eló'képét látta, nagyra értékeli honfoglaló eposz tervét, mint nemzeti költónöz méltó feladatvállalást, a példán buzduló fogadalom
azonban reizgnált önarcképpel zárul (Invokáció Csokonai Mihályhoz, 1913). Csak az Arany János ünnepére (1917) című költeménybó1 hiányzik az önjellemzés: elfoglalta helyét a háborús
világ borzalma. Arany, a veszélyes dalt zengő „velszi bárd", a
„törékeny testben nagy lélek, szilárd" most lelkesítő példa. Az alkalmi óda magatartásváltást is jelez: a háború és a forradalmak
idején Tóth Árpád költői világa kitágul.

Elégia egy rekettyebokorhoz
(1917)
Tóth Árpád-vers

Tóth Árpád olvasói gyakran találkoznak„avval a különös,
dúdolgató, hosszú sorral, amit a magyar irodalomtörténet bizonnyal Tóth Árpád-versnek fog nevezni" (Babits). „Némely versét kántálni kell, éneklő szavalással kell átélni hosszú, siránkozó és jajgató sorait, színeit és rímeit is - ezeket a keresett, perverz
és bánatos rímeket -, amelyek a végtelen sorok végén sírnak"
(Kosztolányi). Az Elégia egy rekettyebokorhoz keresztrímes jambikus vers, több sorfajta együttes alkalmazásával. Ezeknek a
közös neve alexandrin, az alapforma a hatlábú sor, középmetszettel. Ebben a versben a leggyakoribb a hétlábú csonka sor
(hatodfelesnek is nevezik), a harmadik láb után metszettel:

- -lu \dlu -11 u - 1 u -lu -lu

Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve

lassú építkezés

alapkép

Az emelkedő és ereszkedő sorvégek (hímrím-nőrím) váltakozása is jellemző a versformára. A hosszú sorok nyolcsoros szakaszokba rendeződnek - epikus formákra emlékeztetnek -, a
lassú, lépésró1 lépésre építkező, a képek részletein elidőző alkotásmódnak adnak keretet.
Tóth Árpád általában apró képekkel dolgozott, melyek ritkán haladták meg az egystrófányi terjedelmet. Elemzői mozaikszerűnek nevezik technikáját. Ebben az elégiában viszont
egyetlen alapkép, a hajó-motívum fejlik ki, s halad az egyszerű
től a bonyolult, a közelitől a távoli, a látványtól a látomás felé.
Az első versszak a beszélő helyzetét, a természetközelség,
szemlélődés állapotát jeleníti meg. A botanikai megfigyelésbó1
(,,csónakos virágú") teljes metafora fejlődik, s a hajónak ez a je-
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lentése érvényes marad három versszakon át. A virághajókat
értéktelenített, ismételt jelzó'k (szelíd, arany), megszólítások
(boldog, boldog hajók) állítják szembe az„árva", bús, „lomha óriás"-sal. Természet és ember ellentétének forrását azonban csak
a harmadik szakasz utolsó sorai fogalmazzák meg: a tudattalan
létezés boldogsága áll szemben az öntudattal s a vele járó lehetetlen vágyakkal.
A negyedik szakaszban a hajó átértelmeződik. A versszak
a francia szimbolisták utazás-látomásainak képzetkörét idézi
fel, személyessé alakítva a szenvedés (kínok vasszöge) s a halálközelség beszövésével. A középkori hiedelemvilágból eredő mágneshegy-metafora emeli a látomás hatását. Az értékelő gesztus
azonban zavarba hozó, mert az öntudat egyértelműen negatív
jelzést kap: „vad hajós", „őrült utakra visz szét", míg a„léten túli
lét" vonzása „szelíd", s az utolsó sorok tanúsága szerint a teljes
önfeladáshoz, békés megsemmisüléshez vezet. A következő lépésben a látomás az emberiség egészét átfogja, az öntudat motívumát azonban elrejti a költő; a hányódó, törött hajókat nem
a „konok kapitány" űzi, hanem „ vértengerek rettentő sodra" hajtja. Nem a gondolati, hanem a képi-asszociatív logika viszi a verset: a hajó-óceán sor vezet a„vérés könny modern özönvizé"-hez,
a vers történelmi utalásához. És a bibliai vízözön képéhez, az
ítélethez, melyet alig enyhít a feltételes módosító szó. A világháború gyűlölete, a békevágy az emberiség egésze ellen
fordult.
Az emberfaj kihalását követő béke látomása a kései Vörösmartynak, az Előszó költőjének történetbölcseleti víziójával állítható párhuzamba. De Tóth Árpád verse nem az értékmegsemmisülés tragédiája, hanem az értékkiegyelítődés elégiája. A költemény visszatér a bevezető szembeállításhoz: az ember ártalmára van a természetnek, s amikor kipusztul, a természet boldogan felsóhajt majd. Vörösmarty versében a halál tragikus, itt
legfeljebb elégikus, majdhogynem idilli.
Keressünk a költeményben olyan sorokat, amelyekben három és
fél láb után következik a sormetszet, s a lejtés ezért megváltozik!
Találunk-e rendezőelvet abban, ahogy az ilyen sorokat elhelyezte a költó'? (Ezeket a sorokat szokták niebelungi sornak is nevezni. Egyes modern verstanok szerint az elnevezés nem szerencsés,
ugyanis nem az eredeti germán hősköltemény, hanem csak egy
kései átköltése van ilyen formában.)
Kövessük végig a verset abból a szempontból, hogy mely vetsszakokhoz azonosítja magát a lírai én az emberiséggel, melyekben különül el tó1e! Mi a magyarázata a változásoknak?
Értelmezzük az ötödik szakasz utolsó két sorát!
Olvassuk el Nemes Nagy Ágnes elemzését (Miért szép? Gondolat,
1966), és vessük össze a fent mondottakkal!
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ember és
természet ellentéte

az öntudat és a
megsemmisülés
vonzásában

a háború a
történelem árja
ítélet

az ember utáni
béke látomása

Március; Az új isten

dithirambus a
természet és a
társadalom
megújulásáról

Mindkét költemény 1919-ben keletkezett. A forradalmi légkörben Tóth Árpád költészetében visszaszorul az elégikus hang, s ódai pátosznak adja át a helyét. A Március 10-11-es rímtelen jambusokban,
pirrikhiuszokkal gyorsított sorokból álló egyenetlen hosszúságú strófákban írt vers. Zaklatott lelkiállapotot fejez ki: várakozás, remény,
öröm dithirambikus megszólaltatása. A természet tavaszi ébredése és a
társadalmi átalakulás láza alkot párhuzamot. A költemény előrehala
dása fokozódást mutat: az első szakasz még részletes hasonlatot bont
ki, a másodikban párhuzamok gyors váltakozása, felsorolás, hangélmények festése gyorsítja a tempót, összhangban az utolsó sor állításaival.
A természet és az ember világa itt nem áll ellentétben, hanem extatikus életvágyban forr össze.
Keressük meg a természetet és társadalmat összekapcsoló képés hangpárhuzamokat!
Magyarázzuk meg, miért különül el az utolsó sor!
Melyik Ady-versben találkozunk a láz hasonló értelmével?

mitikus látomás

az új világ
reménye

Az új isten című ódában a világforradalom köszöntését mitikus
látomással fejezi ki a költő. Mintha a Bíró-plakátról ismert kalapácsos
ember elevenedne meg, s növekedne isteni arányúvá. De a vers nem a
munkásmozgalmi küzdelmekbó1, hanem a háborúban kiomlott vérbó1
származtatja a Vörös Istent, akitó1 a testvériség szellemében épülő új
világot és nemzete megmaradását reméli. (Ebben az illúzióban osztozott
sok értelmiségivel, akik csakhamar ráébredtek tévedésükre.) A mítoszteremtésnek az a következménye, hogy nem az ember történelemalakító akaratát üdvözli a hozsanna: az új istent mint fölöttünk álló, sorsformáló erőt jeleníti meg, s így azt sugallja, hogy nem az emberek csinálják a történelmet. A költemény különös forradalmi vers: nem a diadalmas erő önbizalma, hanem a gyengeség támaszkereső erőtisztelete árad
beló1e - s ennyiben szoros összefüggésben van Tóth Árpád költészetének egészével.
Elemezzük a vers mondattanát, s állapítsuk meg, milyen céllal
váltakoznak a többszörösen összetett és az egyszerű mondatok!
Milyen összefüggés van a mitikus ábrázolás, a hangnem és a szókincs között?
Figyeljük meg az utolsó előtti szakaszt! Milyen furcsa, szinesztéziás azonosítássort találunk benne?

Költészete a húszas években

helyzete

Élete utolsó évtizedében Tóth Árpád helyzete még nyomasztóbb, mint a háború előtt . Egyre súlyosbodó betegsége miatt a kényszerű újságírói munka mind nagyobb teher számára,
az irodalmi életben háttérbe szorul - részben a forradalmi versek következményeképpen. Az ország sorsát reménytelennek
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látja (Aquincumi korcsmában, 1919; Nézz ránk Ady Endre,
1923). A berendezkedő rendszerben idegennek, az érvényesülési hajszában erőtlennek érzi magát. A természet adta szépség
ajándékpillanatait érzékenyen ragadja meg, a sivár hétköznapok ellentéteként (Körúti hajnal, 1923). Ismét előtérbe kerül a
fájdalmas én-líra, s az elégikus hangnem uralkodóvá válik, csak
néha ellensúlyozza a vers végén a távoli jövő reményével (Az
ősök ritmusa, 1923). Kiábrándult és keserű lelkiállapotában Ady
kuruc-verseinek hangját próbálgatja (Elég volt a vágta, 1925).
A Lélektől lélekig (1928) posztumusz kötetben megjelent
művek korábbi költészetéhez képest jelentős változást mutatnak. Kifejezéskészlete egyszerűbb, rövidebbek a sorok és a strófák, ritkábbak, kevésbé feltűnőek a rímek, kevesebb a kép, több
az alakzat, s a jelzőkkel is takarékosabban bánik. Képanyagából eltűnnek az egzotikus motívumok; a hazai táj, természet, történelem, a mindennapi környezet elemeibó1 építkezik. A formanyelvi változás összefügg a belső fegyelemmel, elmélyüléssel.
A költő figyelme nemcsak önmagára irányul, nemzete sorsán tű
nődik (Fénylő búzafóldek között, 1925), s egyetemes haláltánc
vízióját kelti benne ajazz ritmusa (Rádió, 1926). A magánnyal,
elmúlással szembenézve keresi sorsában az általános érvényűt
(Lélektől lélekig, 1923, Erdőszél, 1927).

költészetének
jellemzői

kifejezésmódjának
változása

Esti sugárkoszorú
(1923)

A kötet egyik kivételes, mert életörömró1 tanúskodó verse
az Esti sugárkoszorú.
A beszédhelyzetbó1 nyilvánvaló, hogy nem az élmény egyidejű kifejezése a vers, hanem utólagos rögzítése. S az élmény
összetett, túllép a látvány közvetlen benyomásán, az impresszionista hangulatlírán ajelképesség felé, majd ennek érvényét mégis visszavonja: a megvilágosodás időtlennek tűnő pillanatából
visszavezet a mindennapi valóságba. Külső és belső, természeti
és pszichikai folyamat bontakozik ki három részben. Míves gonddal, szinesztéziák sorával emeli a látványt a látomásig, nyelvi,
verszenei eszközökkel teszi sejtelmessé az alkonyatot, amelyben
a tárgyak elvesztik kontúrjaikat. A versszak utolsó sorában a keleti misztika s a panteisztikus természetszemlélet is felvillan.
A második szakasz a létezés örömének ritka pillanatát ragadja meg, azt a lélekállapotot, amelyben a csoda lehetségesnek
tűnik. De a mózesi csipkebokor és az áldott asszonyi test azonossága bizonytalan, s a vers nem a misztikus kinyilatkoztatás,
hanem a „földi érzés" irányában folytatódik. Illúzió volt az esti
sugárkoszorú? A vers nem tagadja meg a látomást, csak mulandónak állítja. A befejezés mégsem elégikus, az érzelmi összetartozás értékét hangsúlyozó vallomással zárul.
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összetett élmény

művészien

kifejezett látomás

a létezés öröme

vallomás az
érzelmi
összetartozásról

Gyűjtsük össze az
funkciójukat!

első

versszak szinesztéziáit, és figyeljük meg

Jobban vagy kevésbé tetszene a költemény a harmadik szakasz
nélkül?

Lélektől

lélekig

(1923)
a magányélmény
egységes
megformálása

a csillag
megszemélyesítése
távolságkozmikus sivárság

egyetemes
társtalanság
kifejezése

A kötet címadó verse, a Lélektől lélekig a magány témájának legegységesebb megformálása Tóth Árpád költészetében.
Tárgyiasabb, mint legtöbb verse, első hat szakaszában nincs közvetlenül szó a lírai én lelkiállapotáról, érzelmeit kivetítve a csillagok árvaságáról tűnődik. A beszélő helyzetét takarékos szcenikávaljelző első versszakban már megszemélyesíti a „távol csillag"-ot (szelíd), a sugár útját részletező leírás lassú ütemével is
érzékelteti a távolságot, amelynek szinonimái uralkodó motívumai a versnek. A tér, az űr ismétlése, a hideg és sötét jelentéstartalmát variáló jelzők fokozzák a kozmikus sivárság érzetét. A
színképelemzés kissé didaktikus bevonása a versbe azt a célt
szolgálja, hogy hangsúlyt kapjon az elemi rokonság, amely a
megszemélyesítések révén lelki rokonsággá válik, s az „égi üzenet", a „hír", az „ősi bú" értelmezését természetessé teszi. A tű
nődő kérdések során „milljom árvaság"-gá, kozmikussá általánosodik a magányérzet. Az utolsó előtti szakasz retorikájától csakúgy, mint a „fáradt pillám koporsófödelét" mesterkéltségétó1 - mai ízlésünk idegenkedik. De az utolsó sorok szépen hozzák vissza a „ remegő sugár" és a jeges terek ellentétét. Az emberi kapcsolatok reménytelenségéről, az egyetemes társtalanságról
szól a vers, paradox módon mégis bízva abban, hogy üzenete eljut „lélektől lélekig".
A költő általában pozitív értékeket személyesít meg (csillag, fény).
Keressük meg az ellenpéldát, és indokoljuk versen belüli helyzetét!
Hogyan kapcsolódik a végtelen térhez az

idő

a versben?

Keressük ki Az öröm illan című versnek azt a szakaszát, amely
a Lélektől lélekighez kapcsolható! Mit jelent ott a kép?

Jó éjszakát!
(1924)
a félálom állapota
élettapasztalatok
mérlege

A Jó éjszakát! a félálom állapotában felötlő gondolatok rögzítésének látszik. A beszédhelyzet azonban megtévesztő: a látszólag tétován felbukkanó mondatok nem egy nap, hanem az
egész élet tapasztalataiból szűrődtek le. A kettősség végigvonul
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a versen: a fáradtságot sugaÜja a környezet (az inga fénye lassú, járása tétova) és a sok rövid és hiányos mondat, elakadt cselekvés. De az életet és a költői pályát értékelő mondatok nem
motyognak álmosan, s a hétköznapi szókincstó1 is elválik a „lélek balga fényűzése". A harmadik versszaknak kulcsszerepe van:
az alliterációval is kiemelt hasonlat, a költői kérdések s a versszak végi szembeállítás összegez. Rezignált összegezés, nagy életfáradtsággal, s a végén ironikusan idéződnek fel a régi költők
utókorba vetett reményei.

rezignált
összegezés

Figyeljük meg, miképpen váltakoznak az „álomba merüló'" és az
„éber" tudatra valló mondatok!
Hogyan értelmezhetjük a vers utolsó sorát?
Tóth Árpád Az órainga című versében más jelentést ad az óra motívumának. Vessük össze a kettőt!

Álarcosan
(1927)

A vers szokatlanul indul, szcenika nélkül. Mintha válasz
volna egy elhangzott szemrehányásra, olyan természetes a
hangütés, a közvetett önjellemzés. Csak aztán a vágyott és meg
nem valósítható adakozás hevében talmi és mesterkélt értékek
keverednek a meghitt óra valódi érzelmi értékével. S ugyancsak
egyenetlen a vers középső része is: a harmadik szakasz egyszerű kijelentései, találó jelzői (vergődő, fénytelen) s az „elkopni" ige
köznapi és átvitt értelmének kihasználása meggyőzó'k. A negyedik szakasz nem az, s nem tartalmi okokból. Amit állít, nagyon
is hihető s a korra jellemző. Csak a stílussal van baj: túl sok rétegbó1 keveredik, elóbb biblikus, aztán szecessziósan dekoratív,
majd hétköznapi (röhögő senkik) és shakespeare-i ízű jelzős szerkezetek (balkörmű gazok) társulnak. Ami ezután következik,
jobban formált. Két sorban még a maga gyötrelmét mondja a lírai én, s ebben éppoly fontos a „lent" hangsúlyozása (a méltatlanok mennybemenetelével szemben), mint az, hogy vergődése
visszhangtalan. Aztán visszakapcsolódik a gondolatmenet a
versindító kérdésekhez, a zord és hideg álarchoz, s a lehetősé
geket latolgatva, a halvány remény (,,lesz még ideje szebb zenéknek"), a cselekvő gesztus (,,letépem'') után jut el a vigaszkérő sírás magatartásához s az elégikus feloldáshoz. Itt válik igazán
szerelmes verssé az Álarcosan, de olyan lírai én vallomásává,
aki elsősorban anyai gyöngédséget vár a szeretett aszszonytól. S ha egy vers esztétikai értékét nem is azon mérjük,
mennyi az életrajzi hitele, a befejező sorok hatását fokozza, hogy
a „mindhalálig" nem költői túlzás, hanem a közeli vég tudata.
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természetes
hangütés

vágy és valóság
ellentéte

elégikus feloldás

a közeli halál
tudata

Csáth Géza
(1887-1919)

sokoldalú tehetség

irodalom és
orvostudomány

a kábítószer és
következményei

1887-ben született Szabadkán, jómódú
polgári-értelmiségi családból. Családi
neve Brenner József, elsőfokú unokatestvére Kosztolányi Dezsőnek. Korán föltűnt sokoldalú érdeklődésével, festett,
zenélt, írt már gimnazista korában. Apja
elítélte furcsa szerzeményeit, ő azonban
késóbb - midőn megismerkedett Debussy zenéjével - ujjongva ismerte föl
benne a saját hajdani zenei elképzeléseinek megvalósítóját. Pestre került, és
elvégezte az orvosi egyetemet. Egyúttal
elkezdte novelláit és kritikáit közölni a
Budapesti Naplóban, majd a Nyugatban.
Korán megismerkedett a pszichoanalízis
tanításával, és 1911-ben közzétett egy
rendkívül érdekes orvosi szakkönyvet,
amely a nemzetközi szakirodalomban is párját ritkítja részletes esetleírásával (Az elmebetegségek pszichikus mechanizmusa). Ekkor vidéken
fürdőorvos, és már több mint egy éve morfinista. Szépen induló írói, kritikusi, zeneszerzői és tudományos karrierjét hamar szétrombolta a rettenetes szenvedély. Megpróbált küzdeni a kábítószer-élvezet ellen, megnősült, családot alapított, vidékre vonult és orvosi állást vállalt, ám személyiségének leépülése feltartóztathatatlanul haladt előre, és írni is
egyre kevesebbet írt. Végül 1919-ben egy rohamában megölte feleségét, majd elmenekült, és Budapestre próbált jutni, hogy gyógykezeljék. Szülővárosa akkor már szerb megszállás alatt volt, a demarkációs vonalon a szerb katonák föltartóztatták, s ekkor öngyilkosságot
követett el. Emlékét Kosztolányi egy nekrológban és több versében is
megörökítette. Életművének jelentőségét csak a legutóbbi idóben kezdik felmérni.

Novellái

Trepou a
boncolóasztalon

Noha kritikai tevékenysége is igen jelentős , pl. elsőnek ismerte fel Bartók és Kodály nagyságát, és németül is nagy sikert
aratott Puccini-könyve, jó drámákat és jeleneteket is írt, első
sorban mégis elbeszéléseiben alkotott maradandót. Novellái első
közelítésre a Bródy Sándor-féle vagy a Bródy-tanítvány Thury
Zoltán által kidolgozott naturalista típus vonásait mutatják. Az
élet illúziók nélküli, leleplező megközelítése erős, szociális indulattal párosul írásaiban. A Trepov a boncolóasztalon című (1906)
elbeszélésében pl. Ványa, a boncmester szolgája felpofozza a boncolóasztalon fekvő hullát, aki tegnap még Trepov volt, a mindenható és rettegett tábornok. Ám közelebbró1 nézve a novellát
olyan feszültségrendszer mozgatja, amely idegen a naturalista
elődöktó1. Ványa ugyanis nem elvont igazságérzettó1 vezettetve
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választja a bosszúállásnak ezt a torz formáját, hanem mintegy
belső, rejtett egészségszükségletbó1. „Mikor Ványa este ágyba feküdt, dörzsölte a kezét, és azon gondolkozott, hogy ha a fia, akit
most vár a felesége, majd nagy lesz, és elmondja neki a mai tettét, milyen büszke lesz apjára. Nagyszerű dolog lesz. A kölyök ki
fogja mereszteni nagy fekete szemeit, és mint egy félistent, bámulja őt De nem sokáig gondolkozott erről, mert rövidesen az egészséges emberek tiszta lélegzésével elaludt."
Csáth meggyőződése szerint a személyiség több összetevő
re, ún. komplexre bomlik. Ezek a komplexek együtt alkotnak
egészet, és ha valamelyik komplex megsérül, akkor a többi az ő
kárára kezd el terjeszkedni. Az „egészséges" és a torz személyiségfejlődést, azaz orvosilag tekintve a normális embert az őrült
tó1 vagy a bűnözőtó1 csupán a komplexek egymáshoz viszonyított arányában bekövetkezett eltolódás különbözteti meg. Az
elóbb idézett novellában pl. Ványa erkölcsi komplexe sérült meg
Trepov vérengzéseitó1, oly mértékben, hogy helyette az egészségkomplex vette át a működést, és ezért a hullagyalázással állította helyre a megsérült egyensúlyt.
Csáth művészete a pusztulás felé rohanó Osztrák-Magyar
Monarchiának tipikus kifejeződése. Újabb méltatói szívesen hasonlítják művészetét Franz Kafkáéhoz, de van olyan írása is mint pl. a Szöveggyűjteményben közölt Katonai behívó-, amely
Jaroslav Ha8ekkal (1883-1923) is rokonítja.
Az általános pusztulás víziója ott borong a legelütóbb témák mögött is. Például egy jelenetében (A gyermek, 1908) látszólag csupán naturalista élességgel állít elénk egy korábban a
polgári illemkódex szerint kibeszélhetetlen témát: egy munkásnő tiltott műtétre, abortuszra próbál rábeszélni egy orvost. Érveivel azt próbálja bizonyítani, hogy a születendő gyermek tönkretenné életüket, mivel miatta nem gyűjthetnének többé önálló
lakásra. Az orvos érvei - midőn az asszony sarokba szorítja már nem a szokványos, az orvosi etika által tanácsolt szabályok,
hanem a hivatalnok magamentésének részei: a gyermek fiú lehetne, majd katona, a király nem bocsáthatja meg neki, ha egy
katonát elvon a hadseregbó1.
Csáth - mintegy stílusgyakorlatként - bebizonyította azt
is, hogy teljesen otthonos a kor szecessziós stílusában, Egyiptomi József (1912) című novállája a szecesszió kedvelt orientális,
szándékosan fülledt erotikájú mítosz-újraértelmezéseinek talán
legszebb példája. (A novella Józsefje a bibliai Józseffel ellentétben hagyja magát elcsábítani Putifárnétól.)
Csáthnak minden valószínűség szerint a Anyagyilkosság
(1908) a legtökéletesebb elbeszélése. Ebben ugyanis sikerül egykét szavas háttérjelzéssé csupaszítani mindazt a lélektani, társadalmi, sőt mitikus motivációt, amely a címben megjelölt, ős
világi borzalmat kiváltó bűntényt indokolhatná. Hiszen indokolhatta volna lélektanilag éppen saját teoretikus meggyőződése
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alapján is, hogy a korán félárván maradt Witman-fiúk túlméretezett szexuális komplexük ébredezése idején miért .u nnak bele
az élveboncolásba, és miért fordulnak - Freud szerint is szükségszerűen - a szexuális fejlődés szadista fázisában a gyilkosság felé. Kifejthette volna azt is részletezően, hogy a ház lakói
által nagyra becsült özvegyasszony, aki azért szeretőt tartott
és fiai nevelését elhanyagolta, miért lesz teljesen értéktelen, erkölcsi aggály nélkül megölhető tárggyá a fiúk szemében. Végül
motiválhatta volna a gyilkosságot a prostituált oldaláról is;
Csáth azonban hűvös eleganciával mindezen motivációs lehetőségeket a háttérbe utasította, és változatlan alaptényként, a
kifordult világrend egyértelmű következményeként ábrázolta
az anyagyilkosságot. Egyedüli mérce, amelyhez képest elítélendő a Witman-fiúk cselekedete, az emberi létezés szintje alatti,
sőt az állatit is megelőző természeti szint, a vegetáció világa. ,,A
Witman-fiúk a maguk számára foglalhatták le a házat. A kis
piszkos udvarban sohase lehetett embert látni. Az az egyetlen
ecetfa, amely az udvar közepén állott, és annyi esztendeje meghozta rügyeit, leveleit és virágait, valószínűleg érezte, hogy mindez nem jól van." Így tehát maga a címben megjelölt és így csattanóra váró olvasói kíváncsisággal nem kísérhető cselekedet,
az anyagyilkosság bontakozik ki szemünk előtt. Ehhez csupán
eló'készület az állatkínzás és a gyermekes szexuális próbálkozás a nyilvánosházban. Csáth gondosan ügyel arra, hogy morális értelmezést még annyira se tegyen lehetővé, mint az idézett
Trepov a boncolóasztalon című novellában. Pedig a két elbeszélés között figyelemreméltó felépítési hasonlóság is van, a gyilkosság után a fiúk ugyanúgy egészséges álomba merülnek, mint
Ványa.

Katonai behívó
(1911)

a teljes
kiszolgáltatottság
abszurditása

A Katonai behívó című novella a fóbős civil kiszolgáltatottságának állapotából indít. Ez ugyan már önmagában is abszurd és megalázó, de a katonai hatósággal való találkozás ezt az abszurditást még csak
fokozza. A csattanó úgy leplezi le a polgári társadalom embertelen függésrendszerét, hogy még a militarista kiszolgáltatottságnál is fertelmesebbnek mutatja. Az elbeszélő kálváriájának végső mozzanatai megengedik azt az értelmezést is, hogy a fiatalember végül megőrült; így elbeszélésnek címzettje talán egy elmeorvos. Az első világháború előtt
kelt elbeszélés mintegy eló1egzi a Monarchia bukása utáni irodalom néhány vezérmotívumát.
Gyűjtsük össze a novella szövegébó1 az első személyű
félelmének „polgári" és „katonai" összetevőit!
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elbeszélő

Karinthy Frigyes
(1887-1938)
Az Így írtok ti előszava ez a kis példabeszéd:

az Így írtok ti
bevezetője

„Célozni tanulnak a katonák egy káplár vezetése mellett. Nem valami fényesen megy a dolog. A káplár dühösen szidja regrutáit, aztán
kikapja a puskát egyiknek a kezéből, mikor éppen megint elhibázta.
- Szamarak - kiabál a káplár -, tudtok ti lőni! Adjátok ide azt a
puskát! Ide nézzetek!
Céloz és hetykén lő. De nem talál. Egy percre zavarba jön. Aztán
mérgesen rámordul az egyik katonára:
- Így lősz te!
Megint céloz. Nem talál. Egy másikhoz fordul.
- Így lősz te!
És így tovább. Végre kilencedszer talál. Mellére üt:
- És így lövök én!

*

A kilencedik lövés még késik. A káplár keze még reszket, de szemei
egy árnyalattal talán már tisztábban látják a célt."
Karinthy Frigyes számos nyilatkozatából kiderül, hogy irodalmi
tevékenységét u.ijgyakorlatoknak, eló'készületnek tekintette a majdani Nagy Mű megalkotásához, mely bölcseleti mélységével el fogja kápráztatni a világot. Már kortárs kritikusai sajnálkoztak azon, hogy az
ígéret sehogy sem akart valóra válni:
példabeszédszerű, filozofikus novellái és
esszéi sosem arattak különös sikert. Karinthy szerint olvasói úgy voltak vele,
mint a régi európaiak a krumplival: virágjáért (humoráért) kedvelték, gumóját (filozófiáját) elhajították. Tudjuk, a
szerzői nyilatkozatokat nem mindig igazolja az olvasó tapasztalata. Lehet, hogy
ezúttal is ez a helyzet, lehet, hogy Karinthy mégiscsak létrehozta a bölcseleti
mélységekkel teljes nagy művet, és éppen az általa lebecsült, sikeres írásaival.
Az Így írtok ti, a Tanár úr kérem, a humoreszkek alighanem a magyar irodalom fő művei között foglalnak helyet.

írói tervek

sikeres írásai sem
nélkülözik a
bölcseleti
mélységet

Így írtok ti
(1912)

E művének első kiadása négy részbó1 állt: Magyar Antológia [költők], Magyar próza, Külföldi próza, Optimisták (néhány
szatíra). Az utolsó szövegcsoport alig vagy egyáltalán nem kapcsolódik a korábbi részekhez: az ebben közölt humoreszkek többnyire még csak nem is irodalmi vonatkozásúak. Az első három
rész szövegeinek csoportosításában sem fedezhető fel igényes
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egyre bővebb
kiadásokban
jelent meg

műfaji
előzmények

kötetkompozíció. A gyűjtemény terjedelme sem állapítható meg
pontosan: Karinthynak ez a legsikeresebb műve már a szerző
életében számos és e~re bővebb kiadásban jelent meg. A modern kiadások az !gy írtok ti szövegéhez hozzácsatolják
folytatását, az Így láttátok ti című háborús gyűjteményt és a folyóiratokban elszórt, kötetbe fel nem vett irodalmi torzképeket
is. Nincs okunk helyteleníteni ezt az eljárást.
„Irodalmi karikatúrák" - ez az Így írtok ti alcíme. Miben
különbözik a karikatúra, azaz torzkép a paródiától, a travesztiától és a persziflázstól? A paródia: fennkölt irodalmi mű komikussá alakítása azáltal, hogy emelkedett kifejezéseit nagyrészt
megtartjuk ugyan, de jelentéktelen témára alkalmazzuk ó1rnt.
Travesztiának a paródia ellentétét nevezzük: fenséges téma, kisszerű előadás a jellemzői. A persziflázs: személyeskedő, kíméletlen gúnyirat.
Karinthy torzképei nem szakítanak mindenestül az említett hagyományos műfajokkal. Ha a Szöveggyűjteményben idézett Kosztolányi-torzképet összehasonlítjuk a Mint aki a sínek
közé esett kezdetű Kosztolányi-verssel, már az első sorból kiderül, hogy szabályos paródiát olvasunk.Karinthy Szabolcskatorzképe a persziflázs példája.
Akik már olvasták az Így írtok tit, állapítsák meg, akad-e a szövegek közt travesztia is!
Vizsgáljuk meg a Kosztolányi-paródia szókincsét és stílusjegyeit!
A paródia címe: ,,A szegény kis trombitás szimbolista klapec nyöszörgései" című ciklusból. Találunk-e a szimbolizmusra jellemző
szinesztéziákat? Vannak-e szövegszerű nyomai a szecesszióra jellemző dekorativitásnak? Van-e nyoma benne annak az irányzatnak, melyben a művész önmagát a cirkuszi bohóc rokonának látja?

a paródia és az
eredeti

szimbolistább,
minta
Kosztolányi-vers

Tudjuk, Kosztolányi költészetének alapgondolata az élet
szentsége, mely a meghalás kötelességén alapul. Ez legnyíltabban az utolsó versekben, illetve épp A szegény kisgyermek panaszai című ifjúkori kötetében szólal meg, így a Karinthy által parodizált s a Kosztolányi-fejezetben elemzett nyitó darabban, a
Mint aki a sínek közé esett ... kezdetűben is.
Összehasonlítva a kettőt, Karinthy szövege mintha kosztolányisabbnak tűnnék, mint az eredeti: olyan, mintha valóságos sűrítménye lenne az ifjú Kosztolányi szecessziós szimbolizmusának. Nemcsak a szókincse, hanem szimbólumkezelése is
szimbolistább, mint a Kosztolányi-versé. Mindkét vers egyetlen
hasonlatra épül, a hasonlított mindkét esetben a lírai én, a hasonló a paródiában szimbólum, Kosztolányi költeményében legfeljebb allegória. Azok közé a sínek közé esni, melyeken „zúgva
kattog a forró kerék": ez bizony nyilvánvalóan a meghalásra vonatkozik. Halkan belelépni „valamibe... ": ennek a jelképszerű
sége az első felröhögés közben még rejtve marad.
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A két utolsó sorban aztán mégis megközelítjük a szimbólum jelentését:

„S látok barnát, kókuszt, koporsót, képet Mint aki halkan belelépett."
Az utolsó előtti sor gondolattársítással jelzi, hogy mibe is
lépett bele halkan, de egyúttal a belelépés tárgyától el is szakadunk. „Barnát": ez még csak nem is gondolattársítás: sokkal közvetlenebbül utal a valamire, mint a második sorban pl. a „távol,
ferde illatok" szinesztéziája. „Kókuszt": ez is igen erősen, anagrammával utal rá. Ellenben: „koporsót, képet" - itt már csak az
alliteráció nevezhető a dologra való utalásnak, különben pedig
egészen elemelkedünk tó1e. Korábban már láttuk, hogy a torzkép mintegy sűrítve tartalmazza Kosztolányi szimbolizmusának legjellemzóbb jegyeit. Itt is ezzel találkozunk: a koporsó és
a kép Kosztolányi kulcsszavai, és egyébként nemcsak a Szegény
kisgyermek panaszai című kötetben, hanem a késóbbiekben is,
azokban, amelyeket Karinthy 1912-ben még nem ismerhetett.
A meghalás kötelességének (koporsó) hatására„cikázva lobban
sok-sok ferde kép". Kosztolányi költészetének alapgondolatánál
vagyunk.
A valamitó1 a koporsóig és a képig emelkedtünk tehát az
utolsó előtti sorban. Ezek után lehetetlen nem kísérleteznünk
azzal, hogy szimbolikus jelentést tulajdonítsunk a valaminek is,
mely megnevezetlenül ismétlődik az utolsó sorban. Mivel a torzkép szinte állatorvosi lóként hordozza a szimbolista költemények jegyeit, s mivel az utolsó előtti sor utolsó két szava létértelmezésre utalt, valósággal elkerülhetetlen, hogy a valamibe
való belelépés aktusát ne hozzuk összefüggésbe a sínek közé esés
aktusával: a meghalással.
[A szimbolizmus irodalmi hagyománya mindenben hajlandó volt jelképet látni. Egy Karinthy-humoreszk vége: „- Prutypruty ... idenézz.„ (látja, néz, és milyen figyelmesen, milyen elmélyedve) mondd csak, prutypruty, figyelj ... mi-a-vé-le-mé-nyeda-há-bo-rús-i-ro-da-lom-ról? ... -Szent Isten ... dada, vigye innen
ezt a kölyköt gyorsan, a fene egye meg .. . az új kabátom ... - - - - - - - Utóvégre, ha meggondoljuk, ez is vélemény." Egy mondat
Kosztolányinak Karinthyról írott cikkébó1, 1917-bó1: „Én, aki
mindent jelképnek veszek - már az ösztönömnél fogva -, jelképnek veszem ezt is.'']
A remekművek sajátossága a valósággal kimeríthetetlen
jelentésgazdagság. AMint aki halkan belelépett szimbolikus költeményként való sokszori elolvasása után már a művet a Kosztolányi-versre adott filozofikus válaszként is értelmezhetjük. Ez
a válasz nemcsak a Kosztolányi-vers világképének, hanem általában a meghalás determinálta létnek fólényes kinevetése. A humor forrása az értékhelyettesítés: a meghalás itt nem mint
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életellenes, hanem - ez is jogos! - mint gusztustalan érték szerepel. A halálra ezt nem lehetne rámondani; de hát Kosztolányit nem is elsősorban a halál foglalkoztatta, hanem a meghalás aktusa.
Az Így írtok ti karikatúrái ezért nem sorolhatók be mégsem egészen a régies paródia, travesztia műfajába. Karinthy
torzképei - mint már a kortársak megállapították- kritika-költemények, melyek a célba vett művész költői beszédét és világképét bölcseleti alapon figurázzák ki.
Hozzájárult a gyűjtemény a Nyugat mozgalmának népszerűsítéséhez, a mozgalom ellenfeleinek - pl. Szabolcskának - lejáratásához. „Karinthy Frigyes mellettük és velük harcolt ezekkel a karikatúrákkal - írja Kosztolányi a nyugatosokról -, amelyek látszólag ellenük irányulnak." Ám az is igaz, hogy - épp a
Karinthy torzképeibó1 érezhető filozofikus fölény következtében
- sok olvasó feleslegesnek érezte, hogy a kifigurázottak eredeti
műveivel is megismerkedjék. Az Így írtok ti elolvasásával néhány nap alatt szinte teljes irodalmi tájékozottságra lehetett
szert tenni úgy, hogy közben az olvasó csak derült. Nem egészen
igazságtalan az Édes Anna Jancsi úrfijának jellemzése, az úrfi
bőröndjének leltára: ,J.,egalul két könyv is: egy salátává olvasott,
szamárfüles füzet, Karinthy Frigyes műve, az Így írtok ti ... meg
egy dióhéjnyelvtan: Egy óra alatt angolul."

Racionalizmus és nyelvkritika

fő

témái a polgári
kultúrához
kötődnek

a felvilágosodás
és a liberalizmus
tisztelete

Egyszerűsíteni

a forgalmat

Életrajzírója, Szalay Károly, figyelemre méltónak találja, hogy a
magyar polgári irodalom nagyjai Karinthy és - jellemző módon - Molnár Ferenc kivételével mind vidéki származásúak voltak: nemcsak Ady,
Babits, Kosztolányi, hanem Balázs Béla, Szomory Dezső, Szép Ernő is.
A századforduló Budapestjén a polgári kultúra virágkorát élte. A lakosság etnikailag és kulturális hagyományait tekintve igencsak tarka volt
(ekkor volt a zsidóság és a németség egyik nagy elmagyarosodási korszaka). A kávéházakban még gazdag főváros pezsgő szellemi életének
Kosztolányi állított emléket az Esti Kornél 5. fejezetében. Karinthy fő
témái a polgári kultúrához kötődnek. Ilyen a nemek harcának kérdése,
mely számos művének - a Szöveggyűjteményben szereplő Baracknak
is, de főként a Capilláriának (1921)- alapja (Karinthyra erősen hatott
a fiatal Freud pszichoanalízise és Strindberg [e. sztrindberj; 1849-1912]
svéd dráma- és regényíró művészete). Mély hatást tett rá a természettudományok és a technika fejlődése (Verne [e. vern; 1828-1905] és Wells
[e. velsz; 1866-1946] is irodalmi mintái között foglal helyet). Talán legpolgáribb - a korban némileg ódivatú - vonása a felvilágosodás és a politikai liberalizmus szellemének feltétlen tisztelete volt. A világtörténelem - épp Karinthy életében - ismét időszerűvé tette ezeket az értékeket. A XVIII. század e két szülötte, a felvilágosodás racionalista szelleme és a politikai szabadelvűség mindig újra és újra aktuálissá válik,
amikor az irracionalizmus kezd tombolni, és amikor kérdésessé válik
az egyén természet adta joga arra, hogy legsajátabb dolgai fölött rendelkezzék. Ki merné azt állítani, hogy az Egyszerűsíteni a forgalmat
című írás (megjelent 1921) záró bekezdésében foglalt kérdést az idő
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végérvényesen túlhaladta? „Volna egy szerény javaslatom, mindezen
Minek ez a sok fejtörés, ez a sokféle intézkedés és rendelet? Egységesen kell a dolgokat intézni. Mondja ki a Tanács, hogy mondjuk, május 21-étől kezdve, mindenkinek, mindennap
lakhely és illetőség szerint meghatározott órában jelentkeznie kell az elöljáróságnál, ahol egy nagy pofont kap. Aki nem jelenik meg, elveszti jogát, utólagos felszólamlások nem vehetők figyelembe."
Szintén a polgári racionalizmus, a felvilágosodás hagyományához és mindenekelőtt Swifthez kapcsolódik Karinthy nyelvkritikája,
mely a nyelvet mint igazság és hazugság közös forrását bírálja. Nem
szabad ezt összekevernünk a szimbolisták és az avantgárd ama törekvéseivel, hogy a kiüresedett irodalmi nyelvi hagyományt megfosszák
klisészerűségétó1. Karinthy nyelvkritikája inkább a XVIII. századi francia Nagy Enciklopédia és Swift Laputájának nyomán járva erősebben
etikai, mint esztétikai alapokon áll; úgy is mondhatnánk: inkább a hazugság, mint az üresség ellen harcol. Egészen nyilvánvaló ez, ha gulliveri utazásait, a Faremidóban (1916) és különösen a Feliciában (1935)
tett utazás naplóit tanulmányozzuk. Karinthy végeredményben az emberi jogokat védelmezi a Felícia nyelvkritikájában: „E törvény szerint
ugyanis halálbüntetéssel sújtandó rangra és állásra való minden tekintet nélkül az olyan államférfi, aki valóságos dolgokról és állapotokról beszélve vagy írva, képekben fejezi ki magát, vagy hasonlatokkal magyaráz meg valamely közérdekű kérdést vagy követendő eljárást. A törvény
indoklása kifejti, hogy Felícia egyetlen háborúját és a velejáró nagy vérontást egy akkori államférfiúnak az a hasonlata okozta, amely szerint a
háború olyan, mint egy tisztító zivatar, és hogy mindnyájunk lelkében
ég a vágy. A törvény szerint azóta államférfiúnak halálbüntetés terhe
alatt tilos átvitt értelmű szavakat használni: csak számokban és konkrét főnevekből alkotott tőmondatokban szabad kifejeznie magát. -De még
ennél is furcsább és nevetségesebb a törvénynek egy kiegészítő szakasza,
mely szerint kötél általi halállal büntetendő minden olyan leírott vagy
kimondott mondat szerzője, amelyben a többes szám első személyének
név mása átvitt értelemben használtatik, és nem jelenti szigorúan és szó
szerint azt, hogy az állítmányban jelzett cselekvés a ,mi' szócskában inkluzíve foglaltatik. Például, ha valaki, akár magánember, akár államférfi így fejezi ki magát: ,mi szívesen vérezünk' anélkül, hogy míg ezt kimondja, tényleg vérezne; vagy, ,mi utolsó csepp vérünkig hajlandók vagyunk' anélkül, hogy a saját csepp vérét felmutatná; vagy ,mi inkább
minden szenvedést és kimondhatatlan nyomorúságot elviselünk' anélkül, hogy az illetőnek a karja vagy a szeme vagy a lába vagy a fél tüdeje hiányoznék, vagy ,mi nem félünk az ördögtől se' anélkül, hogy az illető azonnal be nem bizonyítaná, hogy ő tényleg nem fél ... "
egyszerűsítések egyszerűsítésére.

nyelvkritika erkölcsi alapon

Negatív figura-e Karinthy humoreszkjébenAz Ember, Akinek Abszolúte Semmi Érzéke A Szimbolizmushoz? Indokoljuk meg, miért igen vagy miért nem!

A felvilágosodás nyelvszemléletéhez állt közel Karinthy abban a
tekintetben is, hogy hitt a nyelv által összezavart fogalmak nyelv által
való megtisztításának lehetőségében. Hozzákezdett egy új Nagy Enciklopédia címszavainak elkészítéséhez. (Nem állt egyedül e törekvésében.
A bécsi újpozitivista filozófusok R. Carnap vezetésével szintén úgy gondolták, hogy az emberiség egyik fő baja a pontatlan nyelvhasználat, és
hozzáláttak a - szintén a XVIII. századi francia enciklopédia mintáját
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a Nagy
enciklopédia terve

követő

az irodalmi
nyelvhasználat
ellen
ismeretelméleti
paradoxon - az
irodalom alapja

az irodalmi
nyelvhasználat
kritikája: a
halandzsa

és szintén félben maradt - új lexikonhoz, az Egyesített Tudomány Enciklopédiájához.)
Karinthy nyelvkritikája akkor a legradikálisabb, amikor az irodalmi nyelvhasználat ellen fordul. (Ide tartozik Nihil című verse is, mint
irodalmi kísérlet az irodalmi nyelvhasználat mellőzésére.) Az irodalomban olvasható kijelentések nem állítások persze, nem feltétlenül kell
szó szerint megfelelniük az igazságnak. Az író nemcsak ábrázol, hanem
ki is talál dolgokat, és amit csupán csak kitalált, azt is el tudjuk képzelni. Ismeretelméleti paradoxon az irodalom alapja: a világról csak anynyit tudunk, amennyit mondani is tudunk (a nyelv tehát a világ tükre),
de nemcsak azt tudjuk mondani, amit tudunk a világról (a nyelv tehát
mégsem tükre a világnak). Amit nyelvileg nem tudunk kifejezni, azt
nem is ismerjük. De amit mondani tudunk, az akkor is, ha nem létezik,
megképzik előttünk. Ha Karinthy viccét olvassuk (,,álmomban két macska voltam és játszottam egymással"), azon nyomban megjelenik képzeletünkben a viccbeli kijelentésnek megfelelő világ. Ezt meggondolva, filozófiailag nem abszurd a halandzsázó Karinthy gondolata, aki a jelentés nélküli hangsorok, álszavak hangzásával és elrendezésével, s az így
létrehozott értelmetlen szöveg erős hangulati hatásával fejezte ki, hogy
a nyelvnek az irodalomra való képességében bölcseleti botrányt lát.

„Zavartalanul átadhattuk magunkat az alkotás örömének.
- Ma kuruc verset fogunk írni.
- Tisztán halandzsa, vagy lehet benne szó is?
-Tiszta halandsza. Műfajszerű.
És már diktálta:
DOBORZA!
Huj, kuszmabég, huj, kereki!
Vatykos csuhászok vereki!
Dengelegi! ...
Különösen jól sikerült vers volt, tele kurucos tűzzel, régies zamattal. Sajnos, nem emlékszem már az egészre, csak a refrén cseng még a
fülembe: ,Ne mánd, ne mánd a vereszt!"'
Nem bizonyosan téved tehát az, aki hajlandó az Így írtok tiben
nemcsak bizonyos írók és művek, hanem egyáltalán az irodalom bírálatát látni.

Tanár úr kérem
(1913)

az iskola mint a
társadalom
modellje

Az iskolát Tanár úr kérem című művében a nyelvkritikus
Karinthy az élet legnagyobb konfliktusainak színtereként állítja elénk. Szabolcsi Miklós így mutat rá a Tanár úr kérem nyelvkritikai összefüggésére: ,,A századvég iskolája (s az iskolában
,hivatalos nyelv' és ,igazi nyelv' összeütközése, a nyelvhasználat
álcázó jellege) Európa-szerte ... mint a társadalom modellje jelent meg irodalomban, művészetben."
A Tanár úr kérem nem elemezhető olyan kiadás nyomán,
mely a művészi kötetkompozíciót elrontja, ezért az első kiadás
tartalomjegyzékét közöljük: Bevezetés, Reggel hétkor, Elkéstem,
Eladom a könyvem, Ajó tanuló felel, A rossz tanuló felel, A bu-
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kott férfi, Magyar dolgozat, Röhög az egész osztály, Kísérletezem,
Magyarázom a bizonyítványom, A lányok, Naplóm, Lógok a szeren, A vésztanács, Hazudok.
A kis kötet szerkezete nagymértékben szimmetrikus. A Bevezetés és a kötetzáró Hazudok mindketteje a diák és a felnőtt
író szembeállítása. A tizenhat írásból álló kötet középpontjában
álló páros szintén az író önreflexiójának tekinthető. A Magyar
dolgozat, mely magában véve is szimmetrikus szerkezetű, a hivatalos, nagy irodalom iskolai vetülete, a Röhög az egész osztály
zárómondata pedig a humorérzékró1 szól (gondoljunk Karinthy
írói szerepének kettősségére!). A két félkötet középpontjában
álló írások szintén tartalmaznak utalásokat a késóbbi írói
hivatásra: ilyen az Eladom a könyvem (nem véletlen, hogy épp
a stilisztikatankönyvet) és nyilvánvalóan ilyen a Naplóm. Az
írói szerepre utaló fejezetek szimmetrikus elrendezését jól szemlélhetjük az eredetileg számozatlan fejezetek ideiglenes beszámozásával:

szimmetrikus
kötetszerkezet

írói önreflexiók,
utalások az
irodalomra, az
írói szerepre

11
1 2 3 4 5 6

7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

Vessünk közelebbi pillantást is e szimmetriára! Az első fejezetben a már felnőtt író (,, ... író lettem, ami lenni akartam, és már
sok könyvem megjelent, és ismertem személyesen Bródy Sándort,
és elfogulatlanul beszélgettem Molnár Ferenccel ... '') nosztalgikusan fordul a középiskola felé (,, ... mennyi szín és furcsaság és élet
mindez, és mennyi emlék és mennyi remény''), szinte menekül
oda (,, ... hol jártam én, istenem, milyen borzasztó álmaim voltak''). Az utolsó, talán legderűsebb fejezetben az irodalom szintén ambivalens érték: vigasztaló (mert szórakoztató, és mert önmagamat, aki kicsiny vagyok, jelentékenynek mutat) hazugság.
Nem „borzasztó", hanem jó álom. A zárómondat- épp fordítva,
mint az első fejezetben - kivezet az iskolából, az irodalmi életforma felé: ,,Így lettem íróvá."
A szimmetriatengely fejezetpárjának elemzése rávilágíthat az első és az utolsó fejezet összehasonlításakor tapasztalt
értékváltásra. A Magyar dolgozat a hazugság mennybemenetelének példabeszéde (bizonyára ez a legdidaktikusabb fejezet
is). Nagyon fontos az érdemjegy (az egyketted ajó, a háromnegyed a rossz jegy), mely a logikai és nyelvi hibáktól hemzsegő,
de mégis valami tárgyilagosságra törekvő dolgozat szerzőjét
bünteti, a hazug frázisokat ügyesebben kezelő, máris jeÍlemtelen tanulót jutalmazza. A Magyar dolgozat hivatalos nyelvével
szemben áll a Röhög az egész osztály igazi nyelve, a lázadó röhögés. Mégis figyelemre méltó, hogy bár ez a lázadó gesztus az
egész tanóra alatt érik (,,az ördög bújt az osztályba"), csak akkor fog kirobbanni, amikor a felsóbbség már jóakarattal szem-
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az iskola, az
irodalom
ambivalens értéke

a hivatalos és az
igazi nyelv
szembeállítása

léli a dolgot. A tanár az egyik tanulót fegyelmezi viccelődve, s
az osztály- mint az udvari bohóc - csak akkor kacaghat felszabadultan, amikor látszólag a saját rovására mulat.
Találkozás egy
fiatalemberrel

Folytassuk az elemzést A jó tanuló felel és A rossz tanuló felel
című, szintén szimmetrikus fejezetpárral! Mutassunk rá a rossz
tanuló küzdelmének szakaszaira! Milyen értékelő jelzések kísérik e szakaszokat? Megfigyelhető-e a két fejezetben a hivatalos
és az igazi nyelv szembenállása? Ajó tanulót az elbeszélő csak kívülró1 ábrázolja, a rossz tanulót belülró1 is. Miért?
Karinthy valamivel a Tanár úr kérem előtt írta meg a Találkozás
egy fiatalemberrel című novelláját, mely sok tekintetben e fő műve elő
képének tekinthető. A novella szintén szimmetrikus szerkezetű, és ebben is a gimnazista kor-férfikor, igazi nyelv-hivatalos nyelv ellentét a
szimmetrikus szerkezet jelentése.
Kíséreljük meg magunk folytatni az összehasonlító elemzést! Figyeljük meg a valamelyest hasonló szerkezet mennél több különbségét, és próbáljunk jelentéskülönbségeket kimutatni a szerkezet különbségeiben!

Füst Milán
(1888-1967)

élete, pályája

„Estig tart a nap. És egy napot estig mindennap ki lehet tartani. - És
ennyi az egész." Az Amine emlékezete (1933) című kisregény zárszavai
ezek. Semmi sem jellemzóbb Füst Milán tragikus világlátására és arra
a meggyőződésére, hogy az élet tragikumával, a sorssal az emberi kötelességteljesítést, a felemelt fej méltóságát kell szembehelyezni.
Gyerekkora nélkülözésekkel telt. A polgári jólét házassága révén
köszöntött rá, akkor, amikor saját pályája lényegében zsákutcába jutott.
A Nyugat indulásának pezsgő éveiben értő és rokonszenvező kritikákat kapott, de a húszas évektó1 a lapon belül is egyre inkább elszigetelődött,
művei kiadására a két háború között
egyáltalán nem talált vállalkozót, saját
költségén jelentetett meg egyet-egyet.
N. Henrik király (1931) című drámáját,
melyet "férfikora fényességének" nevezett, csak megírása után kilenc évvel közölte a Nyugat. Tanári állásából nyugdíjazták a Tanácsköztársaság idején és bukása után tanúsított magatartása miatt.
(Az üldözések ellen tiltakozik 1920-ban
írtÁdvent című kisregényében is.) Polgári és irodalmi elszigetelődésére válaszolt
teljes, önkéntes visszavonulásával: évtizedekig alig mozdult ki a lakásából, és
megszállottan dolgozott. „Életrajzom
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nincs is, csak munkarajzom van" - írja nagy regénye, A feleségem története (1942) francia kiadásához készült bevezetésében.
A háború utáni időszak meghozta számára az elismerést, az elsó'k között kapott Kossuth-díjat, az esztétika egyetemi magántanára
lett, előadásai nemzedékek maradandó emlékei. 1949-tó11955-ig ismét
nem jelentetik meg műveit, de utolsó évtizede a későn jött siker jegyében telik: drámáit előadják, összegyűjtött műveit kiadják.
Egyéniségének, életmódjának, szokásainak különcsége, amelyet gondosan igyekezett fenntartani és amely, nagy művészetté
transzformálva, írásaiban, sajátos szóhasználatában és szintaxisában
is megjelenik, a kortársak egy része eló1 talán el is takarta írói és költői
teljesítményének valódi méreteit. Pedig Füst Milán a század egyik legnagyobb és legeredetibb magyar költője. A Nyugat első nemzedékének
nagyjai közül csak Ady, Babits és Kosztolányi állíthatók melléje, de Füst
költői törekvései modernebbek, mint Nyugat-beli társaié. Somlyó
György megfigyelése szerint modernebb poétikai törekvései rejlenek a
Nyugattal való kapcsolatának lazulása mögött is. A mindig éleslátó jó
barát Karinthy így fejezte ezt ki a maga sajátos módján az Így írtok ti
első, 1912-es kiadásában, a Füst-paródia bevezető szövegében: „Hosszú
ideig a Nyugat körül lebegett, mígnem a szerkesztő feltalálta a
Füstnélküli Nyugatot, azóta csak gyéren jelentkezik."
Poétikájának, törekvéseinek sajátszerűsége is magyarázza, hogy
életműve nehezen kapta meg a teljesítményhez méltó elismerést. ANyugat alapító tagjai közé tartozott. Ady mellett ő volt a konzervatív sajtó
élcelődéseinek kedvelt céltáblája. S ez érthető is: költészete sokkal végletesebben szakít a hagyományokkal, mint társaié, az európai költészet
modernebb irányzataival rokonítható, s ha a Nyugat forradalmának elfogadtatásához évtizedes küzdelemre volt szükség, nem meglepő, hogy
Füst Milán lírája sokáig csak az egymást követő költőgenerációk körében talált visszhangra. (Olyan jelentős költó'k vallják mesterüknek,
mint Illyés Gyula és Weöres Sándor.) Füst költészetének értékeit Karinthy mérte fel elsó'ként. Két évvel a költő első kötetének (Választanod
nem lehet, 1913) megjelenése után írott tanulmányában felhívja a figyelmet Füst költészetének kozmikus víziójára, abszolútum-keresésére, fő
ként „objektív szomorúságára", s ennek hátterében tragikus életszemléletére és erkölcsi tartására. „Itt nem egy vergődő és ijedt lélek panaszkodik váratlan támadásokra, fegyveres katona áll komoran, aki tudja,
hogy harcba küldték, és hogy e harcban el fog esni ő is, mert e harcban
mindenki elesik" - írja.

Füst Milán más típusú verset kívánt írni, mint kortársai.
Megvetette azokat a költó1rnt, akik „a szépséget annyira szeretik, szinte elájulnak tőle ... igazi szépségnagykereskedők". „Nem
afféle csengő-zengő versikéket" akart írni, „hanem ... amiktől az
oszlopok dörögnek". Kedves költője volt Berzsenyi, nem véletlenül. Az „oszlopdörgető" indulat s az ennek megfelelő dikció verseinek legfóbb jellemzője. A magyar költészetben az elsó'k között
írt nagy hatású szabad verset. Különös hosszú verssorainak az
indulat erejétó1 mozgatott menete, hömpölygése azonban állandóan klasszikus versformák sejtelmét idézi föl anélkül, hogy
pontosan megszólaltatná azokat. Sorai leggyakrabbanjambikusak, néha azonban a hexameter zárlatát idézik fel. „Ezek a szabad versek mégis zártak, a lehető legkötöttebbek - írta róla Kosz-
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újszerű

poétika

értetlen
fogadtatás

Karinthy
felismerései

indulattól fűtött
dikció
szabad vers klasszikus
versformák
sejtelmével

az életképszerű
elemek hiánya
a

költői

én maszk
mögül szól

tolányi. - Füst Milán teljesen elveti a külső mértéket, a belső mérték javára. Sorai sötét biztonsággal - végtelenül - hömpölyögnek
előre. A szavaknak nincs külső támasztékuk, metrum és rím, mégis határozottan és végzetesen törnek a cél felé, mintha acélsínen
gördülnének."
Már Karinthy bírálata beszél e költészet „objektív" jellegéró1. Füst költészetébó1 valóban a magyar irodalomban addig
példátlan módon hiányzik minden életképszerű elem. A lírai én
is sokkal rejtettebben, közuetettebben szólal meg, mint addig bármely magyar versben, leggyakrabban valamely maszk, álarc
mögé bújtatottan - mégis, a vízió, az indulat, a gesztus roppant
személyességével. A versek eleve csak metaforikus síkon értelmezhetó'k. Az ünnepélyes és a köznapi nyelvi elemek sajátos elegyítése miatt költészetében gyakori a groteszk, mely néha csak
színező vonás, máskor azonban szervezi az egész verset:

Kezdetben vélem akkor láthatatlanúl
Civódtak démonok, de később megsürűdve
Mind kivált a légből és testetlen ütlegekkel
Ütni kezdtek engemet és szidtak is:

Az egyik répát hámozott s haját felém hajítá,
A másik egy kerek toronyból sandított reám,
S amíg sok rémeset hadart, mit rég tudok,
Oly testrészét mutatta, mely már ki sem mondható:
„Jaj földdel van teli a holtak szája! ... "
(Őszi sötétség. III. A részeg kalmár, 1911)

különböző

világok idézése

a múlt, a mítosz
példázatszerű

jelenléte

Szokás Füst költészetének középkorias világáról beszélni.
Az általa teremtett látomásos középkoriság azonban csak egy a
maszkjai számára alkalmas és szükséges teremtett világok közül. Más verseiben keleties vagy ószövetségi, vagy görögös atmoszférát hoz létre. Világa egyszerre időtlen és történeti. De
nem valamely konkrét történeti korszak - leggyakrabban valóban a középkor - felidézése a lényeges, hanem a történelmi atmoszféra és a hagyomány, az elmúlt korok példázatszerű jelenléte. A történeti és a mitikus légkör, az emberi sorsot már megélt

nemzedékek példája emeli általános érvényre a lét végső kérdéseivel számot vető költői mondanivalót. Halálra készülő, de a halál kényszere és az élet nyomorúsága ellen lázadó a lírája.
Költői életműve három alkotó korszakra bontható. Első
verseskötetének megjelenése után majdnem két évtizeddel éledt
csak ú.ijá a „lírai szenvedély lávafolyama" - ahogy maga nevezte. Válogatott versei (1934) kötetében már Régiekre és Újakra
osztja költeményeit, a régieket erősen megrostálja, s nemcsak
ebben a kiadásban, hanem a késóbbiekben is javítja, átírja. 1934
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után már csak tízegynéhány verset írt, igaz, azok a legszebbek
közül valók.
Fejlődés azért van e költői pályán, a késóbbi versek tömörebbek, a korábban gyakori felkiáltás-halmozás mérséklődik, s
a mondatformák nagyobb változatosságának adja át a helyét.

fejlődés

„Ha csontjaimat meg kelletik adni"
(1933)
A címül választott Arany-sor ünnepélyes, biblikus-régies
jól illik a vers beszélőjének profetikus pátoszához.
A költemény hullámzó indulati-érzelmi folyamatot rögzít, s nem
elégikus belenyugvással, hanem a rendbeteljesítő áldozatvállalás érzelmi töltésével zárul.
A vers felütése, a „vad fogat" a nemlét felé „vad iramban"
száguldó élet ironikus képe. A profetikus hangot groteszk elemek ellenpontozzák. A beszélő a személyes elmúlással szemben
elóbb a „vadász" magatartását választja, ki „nem tekinti fenn a
Teremtőt". A vers közepén váltás következik: a múltjával szembenéző lírai én önmegszólító formában, gondolatismétlések sorában az elmúlás egyetemes rendjét megértve, az áldozat vállalása mellett foglal állást.
hangütésű,

hullámzó indulati
folyamat

magatartásformák
az elmúlással
szemben

Milyen módon jeleníti meg múltját a beszéló"?
Mennyiben azonosul emberi és állati sors a versben?
Állapítsuk meg, melyek a biblikus hatású, a régies elemek a vers
szókincsében, képanyagában!
Van-e szerepe a groteszk esztétikai
szövegrészletekkel indokolja!

minőségének?

Véleményét

Értelmezzük az utolsó két sor költői programját! Felfogható-e a
költemény e program megvalósításának?

Tél
(1934)
A vers végítélet-vízió. A tél világállapot, a megénekelt világvége pedig nem tűzzel-lánggal, hanem por- és kőzivatarraljön el,
s mindent rideg szürkeségbe temet. Az elszürkülő világ méltó vége
ez. A beszélő személyes múltjából felidézett értékeket állít szembe
az egyetemes pusztulással: szíve melegét s föként az ének szépségét. A mélységbó1 a nap felé törekvő himnuszait az örökkévalósághoz intézte, amelynek jelzője azonban: „vigasztalan'', s ez az ének
értelmét is megkérdőjelezi. A háború sajátosan groteszk, antikizáló megjelenítése (kakasviadal) teljesíti be a föld megítéltetését.
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az elszürkülő
világvége

Mennyiben értelmezhető a vers önmegszólító monológnak, menynyiben dialógusnak? Figyeljük meg, hol tekinthető azonosnak a
beszélő és a megszólított, hol nem, illetve a vers mely soraiban
nem dönthető el a kérdés egyértelműen?
Figyeljük meg, hol esik egybe a sorvég és a mondathatár, és mi
ennek a hatása! Milyen verszene keletkezik a verstani szünet
(sorvég) és a mondathatár eltérésébó1? Milyen metrum található
a zárlatban, s mi ennek az ismétlődésnek a szerepe?
Elemezzük az alakzatok szerepét az apokaliptikus kinyilatkoztatásban!

Öregség
(1947)

az öregedés
elpanaszolása

Karinthy komoran őrt álló harcosnak nevezte Füst Milánt,
világának „hősi szomorúságáról" írt Radnóti. E „hősi szomorúság" határozza meg az Öregség című vers hangnemét. Ez a késői
mű a század egyik legszebb magyar verse.
Az első két szakasz a mulandóság ősi toposzának idézése,
az „ubi sunt" - hol vannak? - kérdés ismétlődik a gondolatritmusban, mely a testi-lelki öregedés folyamatát panaszolja el.
Mi a groteszk szerepe ebben a részben? Van-e olyan elem, amelyet a fenséges stíluskörébe utalhatunk?

példázat

A harmadik szakaszban változik a hang. Nem a lírai én
személyes panasza többé, hanem mitikus példázat.
Nem idéz egyetlen ismert történetet sem, bár az öreg görög alakjának megformálásába belejátszhatott többek között a
vak thébai jós, Theiresziasz mítoszának egyik mozzanata is.
A mitikus-kultikus atmoszféra a fontos, vallás- és kultúrtörténeti utalások sorával teremti meg ezt a légkört.
Keressük meg ezeket az utalásokat!

Ellentétben az első két szakasz hangvételének váltakozásával a harmadik szakasz egyértelműen fenséges hangnemű.
A sors ellen lázadó öreg görög alakja felmagasztosul. A görögös
atmoszférát keresztény elemek is színezik.
Mi ebben az utolsó sor szerepe? Mi ajelentése az ezt megelőző két
sornak? Figyeljük meg a zárlat ritmusát! Milyen metrumra utal,
s mi ennek a funkciója?

a lázadás
méltósága

A vers az ember magárahagyatottságát, sorsának kikerülhetetlenségét fejezi ki. Az istenség sem változtathat az emberi végzeten. Egyetlen lehetőség marad: a lázadás fenséges
gesztusa, mely reményt nem, de méltóságot ad. A költő szemlélete századunk egzisztencialista filozófiájával rokon.
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Drámái
Első drámáját, a Boldogtalanokat 1914-ben írta, egy napihír alapján. A naturalista dráma hagyományaihoz kapcsolódik az alaphelyzet
és a cselekmény. Húber Vilmos nyomdavezető szeretője, hogy az állandóan más lányok után járó férfit, gondozásba adott gyermeke apját az
otthonához kösse, lakásába költözteti Vilmát, Húber új szerelmét. Amikor Húber mindkét nőt magára hagyva újabb kicsapongással tölti idejét, Róza rá akarja venni Vilmát, hogy ölje meg. A lány inkább az öngyilkosságot választja. A darab nemcsak e három ember poklát jeleníti meg: Húber anyja, a minden erkölcsi érzék híján lévő, de elesettségében szánalmas öregasszony, s a férfi utcalánnyá züllött nővére is az emberi kapcsolatok szörnyű kietlenségét jelképezi: mindannyian egymás
áldozatai és gyilkosai. A gyermek halála csak teljessé teszi a kisiklott
életek ábrázolását.
A szerző dialógusait így jellemzi Kosztolányi: „Egy-egy megjegyzés úgy surran el fölöttünk, magasan és hidegen, mint a téli szél füttye.
Pár egyszerű, bővítetten mondat vagy csonka mondat, indulatszó, melyet a szereplők átvesznek, ismételnek és egymásnak dobnak, s amint kimondják, mindegyiket külön jellemzi, a helyzeti értékénél fogva." A párbeszédek hangsúlyozottan hétköznapi nyelve ugyanakkor már tagadja
is a naturalizmust, éppen végletességénél fogva hat stilizáltnak. A szerepló'k hol egymással beszélnek, hol párhuzamosan mondják a magukét, nem figyelve a másikra. Az elhallgatásnak nagy szerep jut, a fontos dolgok csak mellékesen, késleltetve derülnek ki.
ABoldogtalanokbanjelenik meg először a Füst Milán késóbbi mű
veire is jellemző sorsmodell: az önmagukkal és egymással birkózó hő
sök kielégületlenségükért, kudarcaikért, emberlétük töredékességéért
egymáson állnak bosszút, egyszerre poklai önmaguknak és a másiknak.
A N. Henrik király (1931) formai előzményei Shakespeare királydrámái: a darab epikus szerkezetű. Füst Milán költőien kezeli témáját, „a történelem csak ürügy" - írja. A prózai forma is látszat: átlüktet rajta a csaknem szabályos jambus (mint Somlyó György megállapította). A Canossa-járó császárban Füst a lázadó alakját írta meg, aki
nem törődik bele a világ abszurditásába, sem emberi kapcsolatainak sivárságába, s személyisége korlátait éppúgy tűrhetetlennek érzi, mint
embertársainak kisszerűségét.

Boldogtalanok

az emberi
kapcsolatok
kietlensége

a párbeszédek
jellege

N. Henrik
epikus dráma

A feleségem története
(1942)
Elbeszélő művészete a húszas évektó1 bontakozik ki. Lírai alkatának tulajdonítja vonzódását az első személyű elbeszélés iránt. Stílustörekvését kései Önvallomásábanjellemezte: Az volt a célja„,hogy a leghétköznapibb nyelven, az élő beszéd legegyszerűbb, mondhatni, hevenyészett nyelvén" fejezze ki magát „s amellett mégis mindig mondathangsúlyosan, vagyis ritmikusan".
A feleségem története kisregényei sorát követő nagyregény. Egy
holland hajóskapitányról és könnyed, könnyelmű francia feleségéró1
szól. A fentebb vázolt sorsmodell újabb példája: két ember, akik sem
együtt, sem egymás nélkül nem tudnak élní, egyéniségüket nem tudják feladni, hogy a másik igényeinek megfeleljenek. A boldogság nem
lehetséges, vagy csak pillanatokra, rossz lelkiismerettel, és szörnyű következményekkel. A feleségem története azonban -ellentétben Füst mű-
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elbeszélői
célkitűzései

az előadásmód
sajátosságai

veinek többségével - ad valamilyen feloldást: a látomás, emlékezés és
valami abszurd, életen túli remény feloldását. A regény befejezése Lizzy látomásszerű megjelenése - lehetővé tesz egy másik ertelmezést
is, mely szerint a történet nem a valóságban, hanem az elbeszélő benső világában játszódik le.
A két ember történetét Störr kapitány nézőpontjából, az ő egyes
szám első személyű előadásából ismerjük meg, s csak egy-egy jelbó1,
eseménybó1 következtethetünk a feleség, Lizzy cselekedeteinek, érzelmeinek valóságára. De a kapitány nézőpontja sem változatlan: nem
megtörtént dolgok utólagos, mindentudó narrátora, mindig csak annyit
tud, amennyit a történet adott pontján tudhat. Egy-egy elhatározását
úgy adja tudtunkra, mint véglegeset, megmásíthatatlant, s egy lappal
késóbb általában kiderül, hogy szándékát nem valósította meg, mást
tett, mint amit előre jelzett. A történés rácáfol az elbeszélő vélekedéseire. Mindezt színezi azonban az elbeszélő formálisan visszatekintő elő
adása - az időviszonyoknak és nézőpontnak lebilincselő játéka jön így
létre. Az elbeszélés tempójának változásai is közrejátszanak ebben, s
az az utalás, miszerint a negyedik rész eseményei egyidejűek a visszaemlékezés kezdetével. Az elbeszélés és a megírás idejének egybejátszatása az európai regény modern törekvéseivel rokonítja a művet.

Elméleti művei

esztétikai műve

Napló

aforizmák

Amikor Füst Milán bemutatkozott a Nyugat szerkesztősé
gében, nem verset vitt, hanem tanulmányt. „Gondolkodni tudok, akarok és szeretek" - válaszolta Osvát Ernőnek arra a kérdésére, hogy mit szeret és mit tud.
Jelentős gondolkodói teljesítménye az egyetemi előadásaiból rendszeres esztétikai összefoglalássá formált mű: Látomás
és indulat a művészetben (1948). Az ostrom alatt megsemmisült,
korábban írott könyvét rekonstruálta a kötetben.
Kamaszkora óta vezetett s élete fő művének tartott Naplója is jórészt elpusztult (kb. egyharmada élte csak túl a háborút), a megmaradt töredéket emlékezetbó1 kiegészítve, műalko
tássá formálva alkotta meg az Ez mind én voltam egykor. HábiSzádi küzdelmeinek könyve című művét (1957-58). „Csinálok
egy filozófiai Ezeregyéjszakát, amelyben különböző személyek
történeteket mondanak el, s ezekből bontakozik ki aztán a Gondolat, s egyik a másik után." Füst Milán a magyar aforizma egyik
legnagyobb mestere volt. Idézzük a Hábi-Szádi egy részletét:
.;Megettem egy tehén lábát, egy malac fülét, s egy birka veséjét,
aztán bementem a másik szobába, s a lélek nemességéről kezdtem el gondolkozni." Egy másik jellemző példa: „Minden szempontból helyesen cselekedni nem lehet."
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Szabó Dezső
(1879-1945)
1879-ben született Kolozsvárott. Apja elszegényedett nemesi családból
szá rmazott, sok gyermekét alig tudta levéltárosi fizetésébó1 eltartani.
A helyi református kollégium elvégzése után Szabó Dezső a budapesti
Eötvös JózsefKollégiumba került, magyar-francia szakos bölcsészként.
Tizenöt évig tanított különböző vidéki gimnáziumokban, és többször
tartózkodott hosszabb-rövidebb ideig Párizsban. 1918-ban Pestre jött,
és ettó1 kezdve független íróként élt. 1945-ben halt meg, Budapest ostroma idején, egy óvóhelyen.
A kilencszázas évek végén Nagyváradon megismerkedett Juhász
Gyulával, s az új magyar líra, mindenekelőtt Ady költészetének hatására az irodalmi haladás táborához csatlakozott. 1910-ben tevékeny
részt vállalt a tanári bérmozgalmakban, a tanárság sérelmeinek szokatlanul radikálisan adott hangot, Tisza István miniszterelnökkel
szemben is.
Az 1910-es évek elején a Nyugat és a Huszadik Század köre fogadta munkatársai közé. Kassák Lajos igen sokáig föltekintett rá, és
lapjaiban közölte vezércikkeit. Ekkor írta legjelentősebb irodalomtörténeti esszéit, amelyekben eredeti módon világította meg Berzsenyi, Petőfi és Eötvös életművének egy-egy oldalát. A forradalmak idején ellentmondásosan viselkedett. Eleinte üdvözölte az őszirózsás forradalmat is,
a Tanácsköztársaságot is, késóbb szembekerült velük: az elsőt nem tartotta eléggé radikálisnak, a másodikat pedig vakvágánynak ítélte, mert
nem az általa igazinak vélt forradalmat, a „fajta forradalmát" valósítja meg. Még a Tanácsköztársaság alatt jelent meg Az elsodort falu (1919)
című regénye, amely a győztes ellenforradalom legnagyobb könyvsikere lett.
Az ellenforradalom első hónapjaiban Szabó Dezső rövid időre ideológiai vezető szerepet játszott. Azt hitte, hogy az általa elképzelt valódi forradalom fog kibontakozni, amely lerombolja a szabadversenyes kapitalizmust, de úgy teremt új társadalmat, hogy nem alkalmazkodik a
dogmatikus szocialista elképzeléshez. Ebben az idóben Szabó uszító antiszemita kijelentéseket is tett, amelyeket késóbb megbánt és visszavont. 1920 végére már szembekerült a magát „keresztény kurzusnak"
nevező új rendszerrel, és maró hangú cikkek sorában támadta. Nemzetgyalázásért pörbe fogták, de a börtönbüntetést végül nem kellett leülnie.
Szemben állt nemcsak a rendszert védő jobboldali irodalommal,
hanem a baloldallal is; a Nyugat tábora pedig gyanakvással figyelte, és
sohasem fogadta vissza sorai közé. 1934-tó1 nyolc évig adta ki legjelentősebb vállalkozását, a Szabó Dezső Füzeteket (másképpen Ludas Mátyás Füzetek). Ebben folyamatosan támadta a rendszert, és korábbi elképzeléseinél sokkal tisztultabban vázolta egy új, eljövendő magyar
népi demokrácia körvonalait. Már 1923-ban fölismerte, hogy a magyarságra halálos fenyegetést jelenthet az úijáéledőNémetország; Hitler hatalomátvételétó1 fogva pedig legfóbb ellenfelének a nácizmust és hazai
szálláscsinálóit, elsősorban a nyilasokat tekintette. A történelem különös fintora, hogy Szabó Dezsőnek, a fajta mitizálójának már a nemzetiszocializmus faj-mítosza ellen kellett keresnie a megfelelő ideológiai
ellem;zert.
Írói működésébó1 önmaga a legtöbbre regényeit tartotta, de ezek
ma már eléggé fárasztó benyomást keltenek, mivel gyengén sikerült öt-
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élete

az irodalmi
haladás
táborában

ellentmondásos
politikai
pályafutás

a Ludas Mátyás
Füzetek szerepe

kulcsregényei

vözetei a Jókai-féle heroikus eposz-regény (pl. a Fekete gyémántok) hagyományának és a kulcsregényszerű lírai önvallomásnak. A monumentálisra növesztett papírmasé-figurák vagy az író profetikúsra stilizált
önarcképei, vagy ellenfeleinek ördögire torzított gúnyképei. Szabó regényei nemcsak túlzottan oktató jellegűek, hanem a - különben eredeti - expresszionista képalkotás is túlteng bennük. Ezért csak azok a kisebb terjedelmű szatirikus elbeszélései bizonyultak maradandónak,
amelyekben az indulatok és a karikírozást szolgáló retorikus elemek elnyerik valódi szerepüket.

Ecce homo

Az Ecce homo című novella (1925) annak az élménykörnek
mellékterméke, amely a Segítség! (1925) című regényt létrehozta. E regényében intézte Szabó Dezső a leghevesebb támadást
az ellenforradalmi rendszer ellen. A képmutatásra épített, a dolgozó néptó1 teljesen idegen rezsim hazugságát a novellában egy
régi vándoranekdota fölelevenítésével leplezi le. Ezt a vándoranekdotát középkori, csúfondáros színpadi játékok éppen úgy
terjesztették, mint szókimondó templomi prédikációk. Eszerint
egy ferences barát egyszer fogadott, hogy a körmenetben egyszerre fogja megríkatni és megnevettetni a közönséget. Fogadását úgy váltotta be, hogy elöl magasba emelte a feszületet, hátul pedig csuháját, amely alatt nem volt semmi. A szétrepedt
nadrágú tanár története abban a káromkodó hangon fölidézett
keresztény eszmekörben mozog, amelyet Szabó Dezső mindig
szeretett kiaknázni.
A magyar politikai szatíra jelentős darabjait alkotta meg
az 1930 körül írott és az 1931-ben Feltámadás Makucskán címmel összegyűjtött novellákban.
1938-ban, röviddel az Anschluss után írta Szabó Dezső
a Hungarizmus és halál című tanulmánysorozatát, melyben a
legváltozatosabb módon támadta a Magyarországgal közvetlen szomszédságba került német fasizmust és ötödik hadoszlopát, a Szálasi vezette hungarista mozgalmat, azaz a nyilasokat. Érvelése hol a higgadt hangú értekezőé, hol pedig a swifti szatíra hangnemét választja mondanivalójához. Swift Szerény javaslatában azt „tanácsolta", hogy az ír gyermekeket
vágják le és húsukat árusítsák ki, így elkerülik a sziget túlnépesedését, és az éhínség problémáját is megoldják. A metszően
ironikus javaslat - amely voltaképpen a menipposzi szatíra
egyik válfaja - iskolát teremtett; Szabó Dezső annyival fejlesztette tovább, hogy összekapcsolta a későantik-középkori eredetű „ars" műfajával. Egy nép elnyelésének művészete című írásában éppúgy, mint a szakácsművészetet vagy a csillagászatot tankönyvszerűen összefoglaló arsok, pontokba szedve sorolja fel azokat a módozatokat, amelyek a kitűzött célt, vagyis
egy nép elnyelését megvalósíthatják.
Példaképpen két részletet idézünk ebbó1 az írásából. Az elsóben az aesopusi állatmesét tágítja politikai parabolává:

támadás
az ellenforradalmi
rendszer ellen

politikai szatírák

a fasizmus ellen

állatmesébó1
parabola
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„De a nép-elnyelés, a történelmi gyilkosság csak akkor kezdett művészetté fejlődni: mikor a farkas megúnta azt a primitív
és kevéssé bonyolult módszert, hogy túlerejével egyszerűen ráugorjék a gyengébb bárányra, és borzalmas fogai vak hatalmával nyíltan és minden színjátszás nélkül felzabálja őt. Hanem:
arra a sokkal több szellemi és anyagi eszköz mozgósítását jelentő módszerre fejlődött, hogy a bárány elnyelése: a bárány akarati ténye, mintegy történelmi követelése legyen. [.. .]Hogy a bárány
bizalommal közeledjék a farkashoz ... A farkas-nemzet fiait tegye
a kis báránykák nevelőjévé, farkasokat helyezzen a bárány-élet
lebonyolításának minden állomására, s ezeket testvéri szeretettel jobb bárányoknak nézze. Hogy farkas-papok töltsék a bárányvallást a birkák, kosok, ürük és bárányok lelkébe ... [és azok] a
bárány-élet minden nehézségére, vagy igazságtalanságára így
biztatgassák egymást: - Majd rendet csinál a farkas. - Vagy:
Majd, ha a farkas beleiben leszünk, nem kell félnünk a kullancsoktól. - Vagy: Még jobb lesz, ha a farkasok megesznek bennünket, hiszen akkor nem lesznek emésztési zavaraink."
A kétségbeesett gúny végül szétfeszíti az
kereteit:

értekező

modor

„De mivel mégis félni lehet, hogy egy Nemzet több milliós
emberségében maradnak még szemek a látásra, fülek a hallásra, életösztön a halál elleni riadásra: egy olyan tömegszenvedélyt
kell teremteni, mely egyetemes árjával magával sodorja az elnyelendő Nemzet nagy tömegeit, s elvonja a látást, a figyelmet az elnyelés ügyes és tervszerű előkészítéséről. Mivel pedig a nehéz életű, kitermelt, megdézsmált munkájú tömegeknek könnyebben lélek-ügyébe esik a gyűlölet, mint a szeretet: valami egyetemes gyű
löletet kell teremteni valami vagy valakik ellen. Az étvágyát mérsékelni nem tudó zsidóság valóságos alkalmassági olimpikon
erre. Ebben az esetben részletesen ki kell mutatni: hogy a naprendszerben és a szomszéd telkeken minden baj, bűn, nyomor,
igazságtalanság, elemi katasztrófa, érelmeszesedés a zsidók hibája és különtervű gazténye. A világháborút a zsidók indították,
hogy fogyjanak a gójok [= nem zsidók]. Az összeomlást a zsidók
csinálták, hogy maradjanak gójok kizsákmányolásuk számára.
Magyarországot a zsidók osztották fel, hogy több határ legyen,
melyeken át valutát csempészhessenek."
Szabó Dezső ellentmondásos, végletek közt csapongó, egyes elemeiben kifejezetten kártékony hatású életműve történeti szempontból
jelentős. Publicisztikai tevékenysége nyomán Magyarországon és az
utódállamokban mozgalomszerűen alakultak ki a „népi" gondolat szervezetei, amelyek - ha személyileg sokszor szembe is kerültek az íróval
- többé vagy kevésbé kapcsolódtak ideológiájához.

349

az antiszemita
uszítás leleplezése

történeti szerepe

Kassák Lajos
(1887-1967)

Szellemi inasévek

gyermekkor

inasévek

a munkásmozgalomban

találkozás
amagyar
költészettel

Kassák Lajos 1887. március 21-én
született Érsekújvárott.
A költő apja, a szlovák származású Kassák István patikaszolga, anyja, Istenes Erzsébet, magyar parasztok ivadéka volt. Szénaboglya című naplójában, 1955ben Kassák így írt korai éveiró1:
„ Visszagondolok gyermekkoromra,
és meg kell állapítanom, milyen kietlen, színtelen és fénytelen is volt
az. Énekeltek-e az én bölcsőmnél
szívhezszóló, kedves kis dalokat,
később mondott-e nekem valaki mesét? Nem. Semmi ilyen jótéteményre nem emlékszem. Az én anyám ...
mosónő volt és olyan szegény, hogy
hajnaltól késő estig a teknő mellett
Tihanyi Lajos: Kassák.
Festmény, 1917
állt; mikor hazakerült közénk, ki is
kívánhatta volna tőle, hogy kedvesen dalolásszon, és tündérmesékkel szórakoztassa gyerekeit?" Kassák
lankadatlan hitét és rendíthetetlen akaratát anyjától örökölte.
Szülei az érsekújvári katolikus főgimnáziumba íratták be be Kassákot, de ő kerülte az iskolát. 1899-ben az 1. osztályt másodszor is három elégtelenjeggyel „fejezte be", magyarból, latinból és mennyiségtanból bukott meg. Apja ekkor föladta a további kísérletezést; így került
lakatosinasnak Szporni Gábor műhelyébe . Három év múlva, 1903-ban
segédi bizonyítványt kapott. Fölszabadulása után rövid ideig Győrben
dolgozott, majd 17 évesen anyjával és két húgával Pestre költözött.
Kivételesen erős egyéniségének és új ismeretek iránt megnyilvánuló rendkívüli fogékonyságának is köszönhette, hogy a nyomorgók sivár életébó1 úgyszólván teljesen önerővel, a művelődési intézményeket
kikerülve tudta magát fölküzdeni a magas kultúrába.
A munkásmozgalom gyorsította öntudatra ébredését. Nemcsak
anyagi, hanem szellemi kiszolgáltatottságot is érzett, s ez utóbbin úgy
próbált úrrá lenni, hogy tollat fogott.
Műkedveló'ként indult, s a magyar költészet hagyományát csak
fokozatosan ismerte meg. Úgyszólván az ábécénél kezdte a versírást, de
hihetetlenül gyorsan fejlődött . Először Petőfi költeményeinek átírásával kísérletezett. A véletlen úgy hozta, hogy Az apostol szerzője után
Berzsenyit ismerte meg. Egy életre követendő példát jelentett számára az ő képteremtő ereje; „ezek a kemény, vasból és acélból való mondatok egyszerre átlöktek együgyű tépelődéseimen " - amint utólag az Egy
ember életében (1927-35) elismerte. Ez az élmény elsőként árulja el Kassák rendkívüli fogékonyságát tó1e kulturálisan, társadalmilag távol
eső értékek iránt: ,,Azt éreztem, hogy ez az ember sokban rokonom lehe-
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tett nekem, s most, hogy a verseit megismertem, egy egész világgal lettem gazdagabb."
Berzsenyi után A Holnap (1908) című verseskönyv változtatta
meg a költészetró1 formált elképzelését. Az újságokban is ennek a gyűj
teménynek a szerzőitó1 keresett verseket: „Kint laktunk Újpestnél, a
Váci út legvégén, egy kis pinceszobában, s innenjártam be a körútra gyalog, ahol egy kapu alatt napról napra ki voltak ragasztva a lapban megjelent irodalmi dolgok. Vasárnap és csütörtökön a holnaposok versei jelentek meg különleges betűkből szedve, a többi napokon pedig a fiatalabb, a nem annyira megbecsült költők jöttek. Odaálltam a drótsövény
mögé ragasztott újságok elé, és olvastam és lelkesedtem és gyarap'bdtam."
Kassák életében nem engedte meg.összegyűjteni a XX. század első
évtizedében írt zsengéit, így azok csak Osszes verseinek (1970) függelékében olvashatók. Legkorábbi rétegükben Csizmadia Sándor
(1871-1929) hatása érezhető, ki a szocáldemokratáknak s lapjuknak, a
Népszavának szánalmasan maradi rímkovácsa volt. Kassák 18. évében
járt, amikor első ilyen utánérzését közölték. Késóbb, az Egy ember életében így számolt be pályakezdéséró1: ,,A kiválasztott dolgot pár nap
múlva átadtam az Újpest című lap szerkesztőjének. Senkinek se szóltam
az esetről, de szinte gyerekes türelmetlenséggel vártam a vasárnap reggelt, mikor a lap megjelenik. S valóban benne volt a vers. Nem éreztem
örömet, hogy a nevem először megláttam nyomtatásban, a verset futva
elolvastam és határozottan rossznak tartottam. Sajnáltam, hogy ezt adtam oda a szerkesztőnek. Olyan naivnak és együgyűnek hatott az egész.
Szomorúan nézegettem át a lapot, s a szerkesztői üzenetek között észrevettem a következő sort: "K L. Újpest. Biztatásul leközöltük.« [. . .]Mielőtt otthon megmutattam volna a lapot, az átkozott szerkesztői üzenetre, mintha véletlenül történt volna, ráöntöttem a tintát. Valami lelki nyomástól szabadultam meg, hogy ezt a szégyenfoltot sikerült eltüntetnem."
Kemény elszántsággal küzdötte föl magát az irodalmi életbe.
Rendkívül szívósan állt ellen az anyagi nyomornak. Dolgozott ugyan
vasmunkásként különböző gyárakban és műhelyekben, de többnyire
csak rövid ideig, mivel szocialista szervezkedés, bérmozgalom és munkabeszüntetés kezdeményezése miatt általában hamar elbocsátották.
Amint úgy érezte, hogy sikerült leszámolnia avítt költői diva~ok
ügyefogyott ismételgetésével, önálló kötet kiadására gondolt. Játék-Elet
címmel összegyűjtötte 1909 és 1915 között írt verseit. Többsé_gük már
a korszak ismertebb lapjaiban és folyóirataiban jelent meg. lrásmódjukra a jelző kitüntetett használata nyomja rá bélyegét. Ady, Juhász
Gyula, sőt Babits utánzása érezhető egyes sorokban, s néhány szöveg
Kassák középső, az avantgárdtól elforduló korszakának világát, a békés életképek hangnemét eló1egezi.
A kulturális utalások és a gyakran használt szonett kifejezetten
irodalmias jelleggel ruházták föl e költeményeket. Az avantgárd irányába gyorsan továbbfejlődő Kassák hamar szembekerült a művészet
nek a Játék-Élet keletkezésekor vallott, értékőrző felfogásával. Úgy
érezte, hogy az addigi hagyományok olyan megállapodásokon alapultak, amelyeket a művészek kiválasztott közönséggel kötöttek. 1915-ben
már hátat fordított ennek az örökségnek. Ezért az utolsó pillanatban
úgy döntött, hogy nem engedi nyomdakész verseskönyvének a megjelenését. Évtizedek múlva, 80. születésnapján a lapszerkesztó"k közölni
akartak szonettjeibó1, de a magyar szabad vers megteremtője kitért
ajánlatuk eló1: „nem szeretem - mondta-, ha az emberek pelenkában
mutogatják magukat." A Játék-Élet így a zsengékhez hasonlóan csak a
költő halála után vált hozzáférhetővé.
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az avantgárd
mozgalmakéval

vándorút Párizsig

Kassák rendkívül gyors művészi fejlődésének titkát abban
is kereshetjük, hogy nagyon szigorú mércével mérte saját tevékenységét. „ Újabb verseket írtam, s éreztem, hogy verseimben mi
az üres frázis, s hogy a mozgalom, a mindennapi kenyérharcunk
s a költészet, ha egy ember is csinálja, két különböző valami." Az
Egy ember életének ezek a visszaemlékező szavai azt tanúsítják,
hogy a fiatal Kassák igen korán fölismerte a művészet önelvű
ségét, vagyis arra a következtetésre jutott: a művészi tevékenységnek nem az adja értelmét, hogy mi hasznos közvetlenül a
munkásmozgalom számára. Úgy vélte: a műalkotás elsősorban
nem kifejezője, hanem maga is része a társadalmi valóságnak,
nem annyira tükör, mint inkább tett, önálló tevékenység.
A munkásosztály társadalmi forradalmával egy időben
akart végrehajtani művészi forradalmat. A dolgozó osztályok korabeli műveltségét nem vette figyelembe, hiszen úgy fogta föl: a
szabadság hiánya szellemi visszamaradottságot is maga után
von. Alkotásaival éppen ezért a jövő munkásainak, a művésze
teivel párhuzamosan futó politikai forradalom által fölszabadított embereknek elképzelt igényeit akarta kielégíteni. Igen demokratikus művészetélményt vallott; le akarta rombolni a magas és a népszerű művészet közötti határokat. Mivel a világforradalomtól nemcsak az osztályok, de a nemzetek között fönnálló
különbségek megszüntetését is várta, a jövő szempontjából idejétmúltnak vélte a művészetek- sőt az irodalom - nemzeti jellegét, nemzetközi költői nyelv kialakítására törekedett. Ez a célkitűzése találkozott az 1910-es években kibontakozó avantgárd
irányzatokkal: az expresszionizmussal, a futurizmussal, a dadaizmussal, a szürrealizmussal és a konstruktivizmussal. Irodalmunkban nincs még egy alkotó, kinek munkássága olyannyira elválaszthatatlan lenne ezektó1 a mozgalmaktól, mint az övé.
Mi adta Kassáknak az első lökést, hogy elinduljon a magyar avantgárd megteremtése felé? Egyértelműen párizsi útja.
Természetesen a Nyugat-nemzedékben is voltak Párizs-járók,
de Kassák egészen másként érkezett a francia fővárosba, mint
közvetlen elődei. 1909. április 25-én csomagok nélkül, 83 krajcárral indult útnak egy Gödrös nevű faszobrásszal. Jegyet váltottak egy pozsonyi hajóra, majd annak végállomásától gyalog
folytatták az utat. Ausztrián, Németországon, Belgiumon keresztül csavarogtak, s Gödröst közben új társ: Szittya Emil váltotta föl. 1910-ben azután a nincstelen vándorokat a párizsi magyar követség toloncolta vissza hazájukba.
Bizonyosan nem tudható, mennyit is látott Kassák az
avantgárd fiatalok művészetébó1. Legföljebb annyi kétségtelen,
hogy ekkor alakította ki magában a polgári művésztó1 meróben
különböző, önművelte, kulturális intézményektó1 független alkotó eszményét.
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Itthon azután mohó tájékozódásba és lázas teremtő munkába fogott. Elóbb rövid prózai történetei jelentek meg, Életsiratás (1912), majd
Maeterlinck (e. máterlink) franciául író belga szimbolista költő hatására írt három egyfölvonásosa, Isten báránykái (1914) címmel. Írásmódjából lassanként eltűntek a kölcsönzött elemek. Prózaíróként a naturalizmust az expresszionizmus irányában fejlesztette tovább - ezt tanúsítja a Misilló királysága, 1914-ben írt, de csak négy évvel késóbb kiadott első regénye. Példás önfegyelemre vall, hogy verseskötettel csak
akkor jelentkezett, amidőn már önálló költői nyelve volt.
Fejlődését siettette a világháború kitörése. Az Egy ember
életében a távlatok kitágulásával magyarázza, hogy ez a tragikus esemény ösztönzó1eg hatott művészetére: „a háború fólnyitotta szemeinket, fólzaklatta érdeklődésünket, és megszüntette a
távolságokat. Érezzük és tudjuk a világ összetettségét, a hírszolgálat technikája bekapcsolt bennünket a végtelen áramkörbe.
Ami Moszkvában történik, szinte közvetlenül, Budapesten érezteti hatását."
A magyar avantgárd történetét 1915-tó1 számíthatjuk. Ekkor jelent meg Kassák első verseskötete és folyóirata, az Eposz
Wagner maszkjában és A Tett. Az Eposzban a háború egyetemes
emberi-társadalmi következményeinek a kifejezésére törekedett. Egyszerre nézett vissza és előre : egy világ végét állapította meg, s egy másiknak a jövetelét jósolta. A háborút egyértelműen elutasította - szemben olyan szociáldemokratákkal, akik
azt képzelték: a világégés önmagától fog átcsapni világforradalomba.
Avantgárd írásmódjának kialakításával és a mozgalom hazai szervezőjeként való föllépésével Kassák a Nyugat egész mű
vészetszemléletét kérdésessé tette. Éppen ezért érthető, hogy a
Nyugat vezető költői közül többen is ellenszenvvel fogadták azt
a mindössze 13 költeménybó1 álló versgyűjteményt, mely alig
egy évtizeddel a magyar irodalom előző fordulata után újabb átalakulást sürgetett. Ady állítólag földhöz vágta Kassák Eposz ának neki ajánlott példányát, Babits pedig a Nyugatban azzal érvelt, hogy az új mozgalom képviselői eredetietlenek, mindössze
a "futuristák legüresebb külsőségeinek esetlen utánzására" képesek. Egyedül Kosztolányi méltatta a versfüzért, és Szabó Dezső üdvözölte a mozgalmat -A Tett első száma az ő beköszöntő
jével jelent meg.
Az utókor az ő ítéletüket hitelesítette. Babitscsal szemben
Kosztolányinak volt igaza, mikor expresszionistának nevezte az
Eposzt, hiszen a végtelen csataterektől a hátországi öregekig terjedő hatalmas körképet az expresszionizmusrajellemző igemetaforák emelik a látomás szintjére. Szabó Dezső is joggal hirdette
meg a nemzedékváltást. A Nyugat legjelentősebb alkotóitól még
egyáltalán nem állt távol az egyéniség romantikus kultusza,
Kassák viszont hátat fordított ennek az eszménynek, az ő lírai
énje már közösségi egyén.
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a háború hatása

Eposz Wagner
maszkjában

fogadtatása

expresszionizmus

szakítás
az egyéniség
kultuszával

Mesteremberek

Ez a különbség jól érzékeltethető a Mesteremberek (1914)
költeménnyel, mely A Tett 3. számában, még 1915-benjelent meg. Fogadtatásáról maga Kassák így számol be Az izmusok története (1972) című, halála után kiadott könyvében: ,,A vers
megjelenése előtt legalább egy éve készen volt. Több szerkesztősé
get megjárt, mindig eredménytelenül. Odaadtam Osvátnak a
Nyugat számára. A következő szavakkal utasította vissza: 'Uram,
ez nem vers, ez szekérdöcögés.' A Nyugattól a Népszavához vittem. Bresztovszky Ernő, az irodalmi rovat szerkesztője, kijött a
folyosóra, és ott kiabált velem; felolvasta a verset az összesereglő munkatársak előtt, mint valami döbbenetes marhaságot, és
természetesen visszaadta. Nem volt szerencséje a kéziratnak másutt sem, és hamarosan kitűnt, hogy miért: nem tudták, hogy kell
az ilyen kéziratot olvasni."
Miért találhatták szokatlannak a Mesterembereket a korabeli olvasók? Mindenekelőtt azért, mert szabad versben készült. Magyarországon ugyan már Czóbel Minka (1855-194 7) is
jelentetett meg szabad verseket - először Maya (1893) című kötetében -, de kezdeményezése visszhangtalan maradt. Kassák
nem említi, hogy kezébe kerültek volna ennek a különc úriaszszonynak a szecessziós művei, de a hatás nincs kizárva. Az
Eposzban olykor még kísértenek a szecesszióra jellemző gazdag,
sugalmazó-sejtető mellékjelentések, metaforikus értelmezó'k
(appozíciók) és az elégikus hangnem.
A Mesteremberek mutatja először, hogy Kassák levetkőzte
a századforduló stílromantikáját. A hangvétel pátosza Whitman
nyersebb versépítkezését idézi föl. A szöveg első szava egyértelművé teszi, hogy közösség hangját halljuk. A föl ütés tagadó szerkezetű: a beszéló'k a hivatásos értelmiség szűk körétó1 és a harctéren közös nevezőre került néptömegtó1 egyaránt elhatárolják
magukat. Míg az olasz futuristák némelyike a háborúnak vagy
általában a rombolásnak a pátoszát hirdette, addig Kassák jóslata rombolás utáni építésre vonatkozik.
A beszédhelyzet alapján közösségi drámai magánbeszédnek is mondhatnók a verset, ám a szöveg jellegzetes hangnemét
ezzel még korántsem minősítettük. Az expresszionista Kassáknak a himnikus óda a jellemző műfaja. A Mesteremberek ugyan
közvetlenül nem tartozik ehhez a verstípushoz -ellentétben például a vele körülbelül egyidős, Örömhöz című költeménnyel -,
hangnemét tekintve azonban rokonságot tart vele. Kassák a mű
vésznek a magyar irodalomban újszerű eszményét fogalmazza
meg: a díszítő, a míves, a szórakoztató, sőt az egyéni látnok helyébe a közösségi alkotás prófétáját állítja. Babits korai önértelmezését, A lírikus epilógját elég összevetni Kassák versével,
hogy megértsük: a fiatalabb költő megtagadta azt a több ezer
éves múltra visszatekintő elképzelést, amely szerint a költő kiválasztott ember.
Hiba lenne ebbó1 arra következtetni, hogy Kassák nem volt
című

fogadtatása

szabad vers

közösségi hang
háborúellenesség
az építés pátosza

új művészeszmény
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igen erős egyemseg. Elhivatottságtudatával magyarázható,
hogy mindent - a személyes kapcsolatokat is - alárendelt saját
öntörvényű fejlődésének. Még az is előfordult, hogy nem nézte
meg a kórházban a tó1e született gyereket, és annak anyjával
sem törődött. Magatartását mégsem lehet egyszerűen önzésnek
minősíteni. Adyból nem hiányzott a látnok kiválasztottságának,
Babitsból a szellemi eló'kelőségnek a tudata. Kassák kifelé fordult alkat volt; a teremtő munkát és a körülményeken úrrá levő
akaratot közösségi eszményként emelte magasra. Az Egy ember
életének tanúsága szerint Derkovits Gyulában is ennek a kettős
eszménynek a megtestesülését ismerte föl, amikor a nyomorgó
asztalossegéd félszegen bevitte munkáit a magyar avantgárd folyóirat szerkesztőségébe.
Kassák maga is tisztán látta belső ellentmondásait. 1955ben így jellemezte magát a Szénaboglya című naplóban: „Feleségem szokta mondani, hogy bennem két ember él egyszerre. Az
egyik keresi a magányosságot, a másik nem szereti, ha magára
hagyják. Megállapításában van némi igazság. Gyermekkoromban nem voltak meghitt pajtásaim, de sosem voltam félszeg, sarokban gunnyasztó; később az emberek közül elmentem az országutakra csavarogni, de mindig más csavargókkal együtt kódorogtam; elég szigorú véleményem van a zsidókról és a nőkről, ennek ellenére jóformán csak zsidó barátaim vannak, 22 éves koromban megnősültem, elvettem egy gyári munkásnőt három gyerekkel, ez a házasságom a nagyszerű asszonnyal 30 esztendőig
tartott, aztán elvettem egy lányt, aki 27 évvel fiatalabb nálam,
17 éve élünk együtt kritikus zökkenők nélkül."
Egyéniségének kétarcúsága is szerepet játszott abban, hogy
Kassáknak a munkásmozgalommal való kapcsolata korántsem
volt zavartalan. Jelentős íróink közül elsó'ként s igen korán lett
szocialista. Művészetszemlélete némileg összhangot mutat azzal
az érveléssel, amely Marx és Engels közös művében, A német ideológiában (1845-46) a társadalmi munkamegosztás fölszámolására buzdít: ,,Amint ugyanis a munkát elkezdik megosztani, mindenki egy meghatározott kizárólagos tevékenységi kört kap, amelyet ráerőszakolnak, amelyből nem tud kikerülni, vadász, halász
vagy pásztor vagy kritikai kritikus, és annak kell maradnia, ha
nem akarja az élet fenntartásához szükséges eszközöket elveszíteni -a kommunista társadalomban viszont, ahol mindenkinek nem
csak egy kizárólagos tevékenységi köre van, hanem bármely tetsző
leges tevékenységi ágban kiképezheti magát, a társadalom szabályozza az általános termelést, és éppen ezáltal teszi lehetővé számomra, hogy ma ezt, holnap azt tegyem, reggel vadásszam, délután halásszam, este állattenyésztéssel foglalkozzam, ebéd után
kritizáljak, ahogy éppen kedvem tartja - anélkül, hogy valaha vadásszá, halásszá, pásztorrá vagy kritikussá válnék."
Kassák, aki élete vége felé fölöttébb sajnálta, hogy kellő képzettség híján nem muzsikálhatott, a zenét leszámítva szinte va-
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erős

egyéniség

önjellemzés

élet- és művészet
szemlélete

sokoldalú művészi
tevékenység

az "aktivizmus"
mozgalma,
programja

a Ma szerepe

lamennyi művészeti ággal kapcsolatot létesített
a maga számára, hősies
küzdelmet folytatván a
társadalmi munkamegosztással.
Mozgalmát
joggal nevezhette aktivizmusnak, hiszen egyrészt a technikának és a
művészetnek
egymáshoz közelítésével, szavalókórusok és műked
velő színjátszók foglalkoztatásával meg akarta
szüntetni a távolságot alkotás és hétköznapi tevékenység között, másrészt
rendkívül szoros kapcsolatot létesített a társadalmi cselekvéssel. 1916
október elején egy nemzetközi szám nyi1t háboKassák Lajos:
A Ma képeskönyv terve. 1923
rúellenessége miatt be is
tiltották A Tettet.
Kassák rendíthetetlen kitartásának lehetett köszönni, hogy
folyóiratának utódja, a Ma már 1916. november l-jén megjelent.
Ez a folyóirat hosszabb életű lett. Jelentős mértékben hozzájárult
a polgári forradalom, majd a Tanácsköztársaság eló'készítéséhez,
sőt a munkásforradalom hivatalos kultúrpolitikájához is. 1919
júliusában mégis betiltották. Ennek okát néhány szóban legföllebb jelezni lehet. Kun Béla az Országos Pártgyűlés második napján tartott válaszbeszédében„a burzsoá dekadencia terméké"-nek
nevezte a Ma irodalmát. Nyilatkozata a Vörös Újság 1919. június 14-i számában jelent meg. Kassák a Ma július l-jei számában
válaszolt, Levél Kun Bélához a Művészet nevében címmel. Nagyrabecsülését fejezte ki Kun politikai fölkészültsége iránt, de kétségbe vonta művészi tájékozottságát. Pogány József helyettes
népbiztos a következő szám után megvonta a lap engedélyét.
Hasonlítsuk össze Ady Góg és Magóg fia vagyok én kezdetű, Babits A lírikus epilógja és Kassák Mesteremberek című versét!
Hányféle szembeállítás található a Mesteremberek szövegében?
Hogyan magyarázzuk e vers 11. és 12. sorát?
Próbáljuk értelmezni ezeket a sorokat:
,,A terekre új mithoszokat zengő acélból

s a döglött sínekre

üvöltő,

tüzes lokomotívokat lökünk".

Világirodalmi olvasmányainkban hol találkoztunk eddig a mozdony dicsőítésével? Mit jelképezhet a mozdony a költő számára?
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A

száműzetés

évei

A Tanácsköztársaság bukása után Kassák börtönbe került. Keszthelyen, majd a pesti Gyűjtőfogházban raboskodott. Kiszabadulásakor,
1920 elején egy dunai hajóskapitány a kémény tövében, egy ládaszerű
üregben csempészte ki az országból.
Bécsben azonnal hozzálátott a magyar avantgárd újraszervezéséhez. 1920. május l-jén újra indult a Ma. A szerkesztő igen magas mércét állított maga elé, s folyóiratát hamarosan a nemzetközi avantgárd
legjelentősebb kiadványai közé emelte.

börtön
és emigráció

3500 soros prózaversben megírta a közelmúlt történetét. A részletszépségekben bővelkedő, de egészében egyenetlen Máglyák énekelnek (1920) három része közül az első őszirózsás forradalmat beszéli el,
a leghosszabb a Tanácsköztársaságot, örömmámorával és belső nehézségeivel, hatalmi harcaival és egy helyben topogásával jeleníti meg, a
befejezés pedig a fehérek uralmát idézi föl.
Kassák rendkívül mélyen élte át a forradalom elbukását, ám annak okai közül nem annyira a külső túlerővel, mint inkább a belső éretlenséggel foglalkozott. A Máglyák énekelnek megrázó erővel fejezi ki a
Tanácsköztársaság leveretését, de a munkásállam sorsának tragikumát nemcsak ebbó1 vezeti le, hanem belső feszültségekbó1 is. Ebben a
szellemben ejt szót arról, hogyan s miért szegült szembe a Ma szerkesztője azzal a törekvéssel, mely az irodalmat közvetlenül a párt politikájának akarta alárendelni.
Ez az utolsó költői mű, mely egyértelműen expresszionistának
mutatja Kassák jelrendszerét. Írásmódjának megváltozását nem magyarázhatjuk kizárólag művészi fejlődésének belső törvényszerűségei
vel. A forradalom iránt érzett bizalom megrendülése lehetetlenné tette
a prófétáló magatartás változatlan fönntartását. Az Új versekben (1923)
közölt 22. cím nélküli költemény szavaival „az ige meghalt, s most a tények és tárgyak demonstrációja következik".

Máglyák
énekelnek
prózavers a
forradalmak
idejéró1

A ló meghal a madarak kirepülnek
(1922)

Bécsi tartózkodása alatt a magyar avantgárd vezetője a józanságban keresett menedéket a keserűség, sőt csalódottság
eló1, s egyre jobban az orosz és a holland konstruktivisták törekvéseihez vonzódott. Ezután is törekedett új igemetaforák teremtésére, de a korábbinál sokkal inkább foglalkoztatták a versépítés törvényei, különböző szövegrészek összeillesztésének módozatai.
A fölényes szerkesztőtudás is okozza, hogy második hoszszabb lélegzetű költeménye művészi hatását tekintve nemcsak
messze fölülmúlja az elsőt, hanem egyenesen Kassák fő művé
nek tekintendő. A ló meghal a madarak kirepülnek eredetileg a
2 x2 elnevezésű folyóiratban jelent meg, képszerűen nyomtatott
címmel s folyamatosan szedve, az egyes részeket csillaggal elválasztva, tehát nem sorokba tördelve, ahogyan azóta szokás ki-
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fordulat a
konstruktivizmus
irányába

a mű nyomtatott
képe kiemelte a
szöveg lendületét

adni. Az első megjelenés formája jobban kiemeli a szöveg gyors
előrehaladását. Szöveggyűjteményünkben a költő által késóbb
költői előzmények

tervszerű

építkezés

önéletrajzi
elbeszélés és
forradalmi
látomás
a képek
önállósítása

hasonlat helyett
azonosítás

folytonosság
helyett
megszakítottság

jóváhagyott változatot közöljük, de figyelmeztetünk arra, hogy a
mintegy 600 sort egyetlen lendülettel kell elolvasni.
A tömbszerűen fölépített, vágásokkal félbeszakított önéletrajzi költemény ötletét Kassák két francia költőtó1 vette.
Guillaume Apollinaire (e. gijóm ápoliner; 1880-1918) Égöv
(1912) és Blaise Cendrars (e. blez szandrár; 1887-1961) A
transzszibériai expressz és a franciaországi kis Johanna prózája (1913) című művében azonban még sokkal több a belső folytonosság, mint A ló meghalban. Apollinaire verse következetesen lírai jellegű, Cendrars pedig refrén közbeiktatásával ad bensőséges hangnemet a történetmondásnak.
Kassák művének eredetiségéhez nem férhet kétség. Fölépítése nagyvonalúan kigondolt, következetesen megtervezett,
s jól áttekinthető. Az első egység bejelenti a szöveg jelrendszerének fő szabályát, az utolsó kettő egyszerűen egymás mellé helyezi a mű kétféle idóbeliségét: az önéletrajzi elbeszélést és az
orosz forradalom látomását.
Mi is teszi olyannyira jellegzetessé A ló meghal írásmódját? Az oksági alárendelések mellőzése, a képek önállósítása, különböző jelentó'k jelentettjeinek puszta azonosítása. Ez utóbbit
már az első egységben megfigyelhetjük:
,,Az idő nyerített akkor azaz papagájosan kinyitotta a szárnyait
mondom széttárt vörös kapu"

Kassák művében az azonosítás veszi át a hasonlat szerepkörét, ezért érez az olvasó megszakítottságot és nem folytonosságot. A költemény elején még viszonylag szerény zárójel, az
apára való visszaemlékezés téríti el figyelmünket a történet vonalszerű előrehaladásáról, késóbb azonban már az események,
sőt a dolgok is elveszítik azonosságukat:

„galambok bukfenceztek a háztetők felett
jobban mondva galoppoztak a napkocsin"
„higgyétek el az elefánt nem nagyobb mint a bolha
a vörös nem vörösebb mint a fehér"
Ady jelképteremtő verseiben - gondoljunk A fekete zongora, A fehér kendő, a Kocsi-út az éjszakában vagy Az eltévedt lovas című költeményre- a jelentést annyira bonyolulttá, ki nem
mondottá formálta, a nyelvi sűrítésnek olyan magas fokát valósította meg, amelyre korábbi költészetünkben még Aranynál
sem akadt példa. Kassák kivételes ítéló'képességgel látta be,
hogy nagy elődje fölülmúlhatatlanul kimerítette a jelképteremtés lehetőségeit, s ezért más irányban kell tájékozódni. A jelkép
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helyett a szillepszisz a formaalkotó elve. Ez az alakzat nem
egyéb, mint egyazon szónak kétféle, átvitt és eredeti értelmű
használata. A ló meghalban a szillepsziszek is a vonalszerűsé
get rombolják, hiszen tulajdonképpen olyan mondathoz hasonlítank, amely két össze nem illő félmondatból áll:

jelkép helyett
szillepszisz

„és mélyek lettünk mint a fekete kutak a bánya vidékén
és mentünk és mentünk"
„krisztus könnyeit fogjuk inni a nádfödelű pajtában és
szilvóriumot"
„szittya az öltözőben felejtette az új vallás kulcsát"
„pincérek átszaladnak rajtunk a fekete levessel"
Az azonosítások és a szillepsziszek általában késleltető hatásúak. A költemény jelrendszerének összetettségére jellemző,
hogy a tömbök közötti vágások gyorsítják az ütemet. Az egyes
tömbök különböző hangneműek. A magasztosságot prózaiság,
sőt artikulálatlan kifejezés szakítja meg. A vágások élesek, s az
elbeszélést hiányossá teszik:

a késleltetés és
gyorsítás eszközei
hangnemváltások

„hej haj de az ember sorsa olyan mint a
mindenkinek nyitva volt a szeme s a falak mögött láttuk
amint a világ
kifordítja szűrét
budapest-párizs-berlin-kamcsatka-szentpétervár"
Mi ad a megszakítottságnak mélyebb indoklást Kassák
önéletrajzi költeményében? Főként az, hogy a belső történés állandóan fölébe kerekedik a külső eseményeknek. Korábbi szerzóK. látomás-verseiben az allegorikus történet önmagában hordta értelmezését. Kassák művében ezzel szemben a világforradalom belső látomása állandóan keresztezi és torzítja a ténylegesen megtörténtnek állított utazást: a csavargó nyugat-európai
útján jut el a megvilágosodáshoz, annak a fölismeréséhez, hogy
a világot Oroszország fogja megváltani:

a belső történés a látomáskeresztezi a
külsőt: az utazást

„semmi kétség az asztrakháni péklány vagy a szentpétervári
szajha
egy napon meg fogja szülni az új embert"
A tömbszerű építkezés korántsem azt jelenti, hogy A ló
meghal szövege egyenletes részekre tagolódik. Ahogy a csavargók megérkeznek Párizsba, a tömbök rövidülnek. Erősödik a pátosz; a francia fővárost a vers ódai megszólítással köszönti. Sokasodnak a krisztusi megváltás képei, s a belső történés teljesen maga alá gyűri a külső eseményeket. A hatalmas fokozást
a legfeltűnóbb kihagyás rekeszti be:
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gyorsuló ütem,
fokozás

én láttam párist és nem láttam semmit
szeretőm másállapotban várt rám az angyalföldi állomáson"
feloldás

képzőművészeti

tevékenység

A múltból hirtelen a jelenbe lépünk át. A társadalmi jövendölés után a költői teremtés létjogosultságának megindoklása és a mű két témájának rövid visszaidézése oldja a feszültséget, s zárja e nagyszerűen fölépített költeményt. A zárlat hangnemében, sőt a feszültség föloldásában is érezhető elégikus mozzanat: múlt és jelen szembeállításával a költő a magyar forradalommal kapcsolatos várakozásoknak és a Tanácsköztársaság
bukása utáni számkivetettségnek ellentétét is kifejezi.
A ló meghal lényegi eltávolodást hozott ahhoz a jelrendszerhez képest, melyet szerzője a tízes években használt. A korábban expresszionista Kassák érdeklődésének megváltozásához nyilvánvalóan az is hozzájárult, hogy 1920 előtt alig számottevő képzőművészeti tevékenysége Bécsben rendszeressé vált.
A mértani elvontságban kereste a világ mélyszerkezetét, a létezővel szemben a lényegi rendet. A konstruktivizmus vonzotta, s
ebben az irányzatban önálló műfajt tudott teremteni. Képarchitektúrái ma világszerte láthatók az avantgárd történetét bemutató múzeumokban.
Keressünk példákat A ló meghal szövegében a folytonosságot
megszakító vágásra!
Milyen halandzsa szavak fordulnak elő Kassák önéletrajzi költeményében? Mi a szerepük?
Hogyan értékeli a nyugat-európai csavargásra készülődő Kassák
a környezetét: a kisvárost, a családot s a vallást?
Keressük meg a térképen Kassák csavargásának útvonalát!
Milyen sorokkal bizonyítható, hogy a világ elesettségét és a forradalom szükségességétA ló meghal költője a mese, illetve a Biblia nyelvén fejezi ki?
Tükröződik-e A ló meghal képalkotásában Kassák érdeklődése a
mértani elrendezés iránt? Válaszunkat szövegrészletekkel igazoljuk!

Mit jelent ez a sor: „ó de minden jó ember sorsába belepottyan legalább egy krokodilus"?
Hogyan értendó'k ezek a szavak: „mi leharaptuk magunkban a
szentimentalizmus hetedik fejét"?
Mivel indokolja a társadalmi jóslat megfogalmazója, a „szőke tovaris'', hogy Oroszország fogja megváltani a világot?
Hogyan hat a szó'ke tovaris szónoklata Kassákra? Értelmezzük a
forradalmár szavait követő sorokat!
Csalódást jelent-e Párizs A ló meghal önéletrajzi hőse számára?
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Világanyám (1921), Új versek (1923), Tisztaság könyve (1926) és
35 vers (1931) című köteteiben olvasható 100 cím nélküli, számozott versében világosan fölismerhető a képzőművészeti konstruktivizmus ösztönző hatása. Képvers is akad közöttük, s többségük látszólag össze nem
illő elemek képszerű elrendezése. Nem közölnek, hanem tárgyiasítanak. Nincs bennük jelkép; homályos célzások, mellékjelentések helyett
minden szót egyetlen alapjelentéssel kell azonosítanunk.
Példaként a 71. versre hivatkozhatunk. Azért csak példaként,
mert a számozott versek írásmódját csakis az ismerheti meg alaposan,
aki végigolvassa ó1rnt: összességükben fejtik ki hatásukat. A mellékuccákból jöttem ... kezdetű mű mégis elárul valamit abból, mi is ösztönözhette szerzőjét arra, hogy a konstruktivizmushoz közeledjék. A költemény belső önéletrajz. Három részre tagolódik. Az elsóben a beszélő
olyan tömeg képviselőjeként jelenik meg, amely szembefordul a létező
külvilággal, mert rendetlenséget, zűrzavart lát benne. Rombolni akar,
hogy valódi egyensúly jöhessen létre. Üzenetet vár, de hiába. A világ
nem változik. A záró sorokban a beszélő ugyanazt az életet látja maga
körül, mint a vers kezdetén, de most már lemondóan vesz róla tudomást. A szivarok kiégtek, s a barátok alszanak. A kép Kassák mélységes csalódását fejezi ki, melyet a Tanácsköztársaság belső ellentmondásai okoztak benne. Ez a kiüresedés azonban egyáltalán nem késztette arra, hogy fölhagyjon a közösségi megváltás jövendölésével. Konstruktivista korszakában is a történelmi materializmus hívének vallotta
magát, és társadalmi forradalmat óhajtott. A szocializmust olyan eszköznek vélte, mely arra szolgál, hogy az ember önmagát fejlessze, s mű
vészként az új világrend megteremtésének törvényeit próbálta megtalálni. Eljövendő közösség egységes művészetének megteremtésén fáradozott, amidőn a mértan egyetemes törvényeiben kereste a jövő társadalma számára megteremtendő puritán ízlés alapelveit.

a

konstruktivizmus
ösztönzése

A mellékuccákból
jöttem
önéletrajz, a
lázadástól a
csalódásig

belső

hű a társadalmi
forradalom eszméjéhez

Lírai vers-e A mellékuccákbóljöttem? Miért igen, miért nem?
Minél nyilvánvalóbb oksági viszonyokat állapítunk meg, többnyire annál gyakrabban folyamodunk alárendeléshez. Hogyan értelmezhető Kassák címtelen verse ennek a tétnek alapján?
Hasonlítsuk össze a Mesteremberek és A mellékuccákból jöttem
világképét!

A késóbbi évtizedek művei
Az önkéntes száműzetés nem lehetett végleges megoldás Kassák
számára. Mozgalmának tagjai közül egyre többen otthagyták az osztrák fővárost. Voltak, akik a politikai szigor enyhülésével hazatértek
Magyarországra. 1926 őszén Kassák is visszatelepült. Először ott próbálta folytatni munkáját, ahol Bécsben abbahagyta. Dokumentum címmel új folyóiratot indított, de vállalkozása nem járt sikerrel. Az izmusok történetében így emlékezett vissza erre az időszakra: „Hamarosan
k i tűnt, hogy a lap nem találhat rá A TETT és a MA közönségére. Nemcsak az írók csoportja emigrált és szóródott szét a világban, az olvasóké
is. Fél év után megértette a lap szerkesztősége, hogy Magyarországon
1919 óta gyökeresen megváltozott a helyzet, kiirtották a régi lehetősége ket, és a küzdelmet más területen, más módszerekkel, más emberekkel
kell folytatni."
A világháború, a forradalmak, Trianon és az ellenforradalom tíz
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hazatérés

Dokumentum

évnél is rövidebb idő alatt nemcsak gazdaságilag, de szellemileg, lelkileg is roppant megviselte az országot. Ebben a fáradtságban megnőtt
az igény az értékőrzés, sőt a klasszicizálódás iránt. Kassák kénytelenkelletlen belátta, hogy nemcsak politikai, hanem művészeti reményei
is szertefoszlottak. Tisztaság könyve (1926) című kötetében közölt 41.
versében ezt írta:
„valaki fólszedte mögöttem a síneket most egyedül vagyok az új
dolgok kezdeténél."

a Munka

prózai önéletrajz:
Egy ember élete

számadás saját
fejlődéséró1

Angyalföld

költészete a két
háború között

Eleinte megpróbált ellenállni, de a körülmények erejével még ő
sem dacolhatott. Szorult helyzetében rendkívül magas szerkesztői mércéjének föladására kényszerült. Az alig fél évet megért Dokumentum
utódját, a Munka című folyóiratot már lényegesen szerényebb célokkal
indította. Ezzel magyarázható, hogy ez a lap viszonylag hosszú ideig,
1938-ban történt betiltásáig tudott létezni. Közben Kassák folytatta
már 1924-ben megkezdett prózai önéletrajzát, az Egy ember életét, melynek a gyerekkortól a Tanácsköztársaságig tartó időszakot magában foglaló nyolc kötete 1927 és 35 között jelent meg.
Hazatelepülése után sok prózát írt és még több verset. Eredetileg nyolc kötetben kiadott önéletrajzának első három része, a Gyermekkor, a Kamaszévek és a Csavargások rendkívüli hatást tett a korabeli
olvasókra, hiszen ismeretlen világot tárt föl. Az Érsekújvárott töltött
korai éveket s az európai vándorlást elbeszélő köteteket ma is önéletrajzírásunk legelső vonalába kell sorolnunk. A munkásélet rendkívül
hiteles rajzát groteszk humor és egy kivételes egyéniség fejlődésének
kegyetlenül szigorú elemzése egészíti ki. Kassák mintegy számadást
készít önmagával, választ akarván adni a kérdésre: mi késztette arra,
hogy kiemelkedjék osztályából, és vajon sikerült-e valamit is megvalósítania abból, amit elképzelt. A késóbbi részekben ugyan a belső önépítésnek e kíméletlenül őszinte mérlegét külső események följegyzése szorítja háttérbe, ám ezeknek a köteteknek is nagy a történeti értékük.
Kevésbé jelentősek egyéb szépprózai művei. Expresszionista novelláiban olykor Szabó Dezső hatása érezhető, a húszas évek végétó1 írt
regényeiben pedig a példázatos jelleg nem mindig párosul egyenletes
nyelvi megmunkáltsággal. Közülük talán az új lakóhelyéró1 írtAngyalfóld (1929) a legsikerültebb, melybó1 évtizedekkel késóbbAngyalok földje címmel szép filmet is készítettek, az író alkotó részvételével. A munkáskerület egykori állapotát költői erővel megörökítő könyv elbeszélő
je profetikus tanulságot von le a föhősnek, Miklósnak a történetébó1, kinek mozdonyvezető apja még elzüllött, de ő már a bordély és a kártya
kísértése ellenére is megtalálja az utat a munkásmozgalomhoz.
Az egyenetlen regényeken kívül a harmincas-negyvenes években,
tehát a számozott költemények után írt versek is azt sejtetik, hogy Kassák nem talált magára a két háború közötti Magyarországban. E korszak elégikus hangnemét a költő kényszerű elmagányosodása teszi érthetővé . A hatalom ugyanis megfosztotta Kassákot a cselekvéstó1, vagy
legalábbis kiszorította a társadalmi-politikai gyakorlatból, és közéleti
tevékenységét is igen szűk területre korlátozta.
Eltávolodván az avantgárdtól, szerelmes és alkalmi búcsúztató
és sírverseinek, álomleírásainak, helyzetdalainak, élet- ésjellemképeinek, emlékező elégiáinak megformálásakor általa ténylegesnek vélt ízléshez próbált alkalmazkodni. A burkolt vagy éppen nyi1t politikai célzat minduntalan megfigyelhető e szövegekben, kiemelkedő művészi teljesítmény azonban alig található közöttük.
A Horthy-korszak nem hozott társadalmi elismerést Kassák szá-
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mára. Baumgarten-díját letiltották, s egyik könyve miatt börtönbüntetést is kellett szenvednie. Bármennyire is szembekerülhetett a munkásság némely politikai vezetőjével, sőt pártjával, a mozgalomnak töretlenül elkötelezettje maradt. Napjaink átértékelése (1934) című cikkgyűjteményében ezt olvashatjuk: „Napjainkban csak az együgyűek lehetnek optimisták, s csak a meghasonlott mamelukok lehetnek pesszimisták. Kritikus szemmel vizsgálom a helyzetet, mert ma szükség van a
józan marxista kritikára. A reakció bekövetkezett, s ha nem akarunk szétmorzsolódni a terroristák markaiban, őszintén számot kell vetnünk helyzetünkkel."
Majdnem két évtizednyi mellőztetés és anyagi nélkülözés után,
1945-ben úgy látszott, hogy Kassák új életet kezdhet, és hozzáláthat
sokoldalú terveinek megvalósításához. Házat kapott Békásmegyeren,
majd 60. születésnapján kitüntették. 1949-ben azonban más írókhoz
hasonlóan neki is el kellett hallgatnia. 1955-ben írt Szénaboglya című
naplójában a következó1rnt olvashatjuk: „a 19-es forradalom után hét
évig éltem emigrációban, és most megállapítom, hét év óta ismét emigrációban kallódom. Úgynevezett belső emigrációban. Hogy melyik állapot volt elviselhetőbb? Úgy érzem: az előbbi. Hiszen akkor gyilkos ellenségek elől mentettem életemet, most elég kíméletes gesztussal kiütötték
kezemből a tollat. [. .. ]Magamban emésztődöm, nem egyszer úgy gondolom, semmi értelme életemnek."
1956-ban nyi1t alkalma arra, hogy ismét bekapcsolódjék a szellemi életbe. Sokat festett és írt - fó1eg verseket-, külföldön jelentős sikereket aratott kiállításaival, és költészete itthon is megbecsülést kapott;
munkásságát 1965-ben Kossuth-díjjal is jutalmazták. Belső oldódása
mindazonáltal igen lassan következett be. Vagyonom és fegyvertáram
(1963) című legterjedelmesebb és legjobb kései verseskötetének egyes
darabjaiban elégikus rezignációval tekintett vissza fiatalságának világmegváltó álmaira, más szövegeiben pedig annak az embernek a magányát fejezi ki, aki élete java részét a mozgalom szervezésével töltötte,
de végül is teljesen egyedül maradt.
A verseknek ebbe az utóbbi csoportjába tartozik a Novemberi kánkán. Mintegy félúton áll az avantgárd művek metaforikus gazdagsága
és a középső alkotó korszak hagyományos jelrendszere között. Szerkezeti egységei - a sorok és szakaszok - hosszúsága egyenetlen, de éles
vágások nélkül kapcsolódnak egymáshoz. Kassák igen régi, már
XVIII. század végi költőink által használt fölépítés módosított változatát teremti meg. Az első két szakasz látványt idéz föl, amelyhez a harmadik versszak értelmezést fűz. Eddig tart a téma bemutatása.
A következő szakasz az elmélkedést a látvánnyal összekapcsolva
fejleszti tovább. Ezután a bevezető rész tükörképe következik; az eszmélkedést követi a látomás. Ennek a leghosszabb egységnek első fele
egyszerre utal vissza és előre. A lelkiismeret áldozatai közé sorolja a
művészt, amiért csak hiányt képes látni a létben. Ekkor világosodik
meg a látvány értelme: a látnok, aki kíváncsiságot mutatott a világ mélyén rejtőző törvények iránt, többé nem képes védekezni a rombolás
erőivel szemben. Azért érez lelkiismeret-furdalást, mert csakis tragikus értelmezést képes adni az életró1. A négysoros zárlat a látomás kiszolgáltatottjaként határozza meg a költőt.
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emigráció
az ötvenes
években

belső

bekapcsolódás
a szellemi életbe

kései
költészetének
jellemzői

Novemberi kánkán

fölépítése

tragikus
világképének
indokai

Kassák tragikus világképű versein nemcsak életének nagy kudarca, a munkásmozgalommal való ismételt szembekerülése, hanem a
halál előérzete is rajta hagyta bélyegét. Epe- és szívbaja a hatvanas
években többször is kórházba kényszerítette. 80 éves korában, 1967. július 22-én érte a halál.
Késóbbi éveiben Kassák nyelvi egyszerűségre törekedett. Észreilyen szándék a Novemberi kánkánban?

vehető-e

Kassák tárgyias költészetet teremtett, a lelkiállapotokat nem
közvetlenül fejezte ki, hanem kivetítette ó1rnt. Hogyan bizonyíthatjuk ezt a tételt a Novemberi kánkán alapján?
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Kislexikon

akadémizmus:

a XVII-XVIII. századi művészeti akadémiák szemléletéhez, a
rajz, festés és mintázás megtanítható szabályaihoz mereven ragaszkodó művészet; a XIX. században a polgári társadalom hivatalos művészete volt, minden új törekvés az ellene irányuló
küzdelemben alakult ki.

aktivizmus:

Kassáknak és körének mozgalma a század tízes éveiben. A mű
vészetet tettként fogja föl, s arra törekszik, hogy a művészt a
hétköznapi embertó1 elválasztó falat lebontsa; közelíti a művé
szi alkotást a technikához, s amatőr művészeti tevékenységgel
(szavalókórus, színjátszás) szabadítja fel az emberek alkotóerő
it. Összekapcsolja a művészetet a társadalmi haladást célzó cselekvésekkel.

anafora:

egymást követő mondatok vagy mondatszakaszok azonos szóval
vagy szócsoporttal való indítása (gondolati és ritmikai ismétlő
dés egysége)

analitikus
dráma:

olyan drámatípus, amelyben nemcsak az alapszituációt határozzák meg az indításhoz képest múlt idóben végbement események, hanem az egész dráma menetét: a múlt feltárulásának folyamata a jelenbeli cselekmény lényege. Az analitikus drámaszerkezet révén a szerepló'k jelleme, egymáshoz való viszonya
feltárul, s a problematikus helyzet megoldása a szükségszerű
ség érzetét kelti. Általában az ember teljes meghatározottságát
valló (determinisztikus) szemlélet, a sors elháríthatatlanságát
állító (fatalisztikus) felfogás áll a hátterében.

analitikus
regény:

olyan regénytípus, melyben a külső történet alá van rendelve a
szerepló'k lelki folyamatai elemzésének- ezért lélektani regénynek is nevezik

asszociációs
lélektan:

az a pszichológiai elmélet, amely az asszociációt tekinti minden
pszichikus történés legfóbb mozgatóelvének

asszociációs
technika:

a nem szándékos emlékezés véletlenszerű képzettársításait tudatosan leképező írásmód, amellyel egy-egy szereplő lelki folyamatát mutatja be az író; az ún. tudatregények egyik fő szövegszervező elve (l. Proust)

atmoszféra:

1. légkör; a környezet hangulata
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2. a mű világának általános hangulata, létrehozásában a hangnem és a stílus fontos szerepet játszik
atonalitás:

hangnemnélküliség; olyan zenei építkezés, melyben elvileg minden hang egyenrangú s nem a hangnem, hanem más zenei szervezőelvek érvényesülnek a formálásban. (Az első lépések egyike Schönberg dodekafon technikája, amely tizenkét fokú kromatikus hangsor felhasználásával építkezik.)

avantgárd:

(francia avant garde = előőrs) azoknak a XX. századi irányzatoknak a közös neve, amelyek a művészi forma radikális megújítására törekedtek különböző módon - többségüket azonban
nemcsak a művészet, hanem az élet megújításának vágya is vezette. Fontosabb mozgalmak: futurizmus, kubizmus, expresszionizmus, aktivizmus, dadaizmus, konstruktivizmus, szürrealizmus

dadaizmus:

avantgárd mozgalom 1916 és 1922 között. A háború hatására a
társadalomból teljesen kiábrándult művészek egy nemzetközi
csoportja a teljes tagadás álláspontjára helyezkedve utasítja el
a polgári civilizációt, intézményrendszert, kultúrát, a rációt és
a logikát is. A dadaista „mű"-ben igen sok a polgárpukkasztó ötlet (írógépzene - szimultán, több nyelvű szavalás stb.)

determinizmus:

az események lineáris ok-okozati összefüggését és teljes meghatározottságát valló felfogás. A merev determinizmus a biológiai
és/vagy társadalmi-történelmi meghatározottságot az emberre
feltétlen érvényűnak tartja, s az akarat, a cselekvés, a választás szabadságának lehetőségét tagadja

dezillúzió:

kiábrándultság, csalódottság; a XIX. század második felében a
művészek alapérzése

dithirambus:

1. Dionüszosz tiszteletére zenével, tánccal előadott himnusz
2. erős érzelmi töltésű, himnikus hangú, az ódánál szabadabb
formálású lírai költemény

dramaturgia:

1. azoknak az eljárásoknak az összessége, amelyek segítségével
a drámai hatást biztosítja az író
2. egy-egy író vagy irányzat sajátos drámaalkotó módszere
3. a dráma műfaji sajátosságaival, színpadra állításával, dráma
és közönség viszonyával foglalkozó tudomány

drámai
monológ:

a szereplíra egyik válfaja, melyben a költő történeti személy,
kultúrhérosz vagy költött alak álarcában szólal meg; a monológ
többnyire teljes sorsot érzékeltet

drámai
szituáció:

az az alaphelyzet, mely a drámában nem ábrázolt, csak utalásokból ismert előzmények következtében jött létre, s az expozícióban feltárul; a szerepló'k viszonyrendszerét, egymást keresztező törekvéseit jelzi, s csírájában tartalmazza azokat a lehető
ségeket, amelyek a dráma folyamán megvalósulnak
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egzisztencializmus:

(latin exsistere =létezni) XIX. századi előzmények után (pl. Kierkegaard) a XX. században kibontakozó-szerteágazó filozófiai
irányzat. Az egyedi ember léthelyzetével foglalkozik. Az. ember
léte megelőzi lényegét: a „világba vetve" „szabadságra ítéltetett"
lény választások sorában valósítja meg önmagát. Egyedül kell
dönteni, e felelősség szorongással tölti el. A lét lényege az élet
határhelyzeteiben (szenvedés, harc, bűn, a semmivel való szembesülés, meghalás) ragadható meg számára.
Az egzisztencializmusban felvetődő kérdések jó része korábban
párhuzamosan jelentkezett az irodalomban is (Dosztojevszkijtó1 Kosztolányiig és József Attiláig), az irányzat hatása a második világháború után volt jelentős

eklektika:

a XIX. század második felében egész Európában elterjedt építészeti irányzat, mely formanyelvét több korábbi stílus elemeibó1
válogatja össze

eksztatikus:

felfokozott, elragadtatott, az önkívületig izgatott

életés akaratfilozófiák:

a XIX. század második felében a pozitivizmus ellenhatásaként
létrejött irányzatok, választ kerestek az ún. „metafizikai" kérdésekre; a tudományos racionalizmussal az intuíciót, a determinizmussal az egyéniség szabadságát állították szembe, a lét mozgatóelvének az egyetemes akaratot vagy az életerőt tekintették

eszmeregény:

olyan regénytípus, amely a kort és a szerzőt foglalkoztató gondolati problémát, eszmét állítja középpontjába. A tézisregénnyel
állítható szembe: az egy eleve igaznak tartott tételt példázattal
bizonyít, tanító szándékkal; az eszmeregény viszont olyan hő
sök történetét beszéli el, akik különböző álláspontot foglalnak
el az adott, számukra létfontosságú kérdésekben, s az ellentétes gondolkodásmódok összecsapása, a nekik megfelelő életvitelek szembesítése készteti az olvasót állásfoglalásra

expresszionizmus:

(latin exprimere = kifejezni) avantgárd művészeti és irodalmi
irányzat századunk első két évtizedében, mely az impresszionista és naturalista művészettel szembefordulva az ember belső érzelmi-indulati tartalmainak kivetítését tekintette céljának.
Az expresszionista lírát az ige- és metaforahalmozás, az indulat
irányította mondatfűzés, a szabad vers formai kötetlensége, látomásos képalkotás jellemzi

fejlődésregény:

regénytípus, melyben az elbeszélt történet a főszereplő személyiségének kibontakozásához vezető út eseményeinek, próbatételeinek sora (bővebben 18. lap)

freudizmus:

Sigmund Freud (1859-1939) osztrák pszichiáter által alapított
lélektani irányzat (pszichoanalízis). Freud elméletének ún. elfojtástana szerint az ember a tudatos erkölcsi felfogásával ellentétes vágyait elfojtja, a tudat alá süllyeszti, de ezek az ösztönök
közvetítésével tovább hatnak az egyén lelki életére. Az ön- és
fajfenntartás ösztönei érzéki örömtörekvésekben jelentkeznek.
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A valóságban ki nem élhető vágyak a képzeletvilágban keresnek kárpótlást. Freud szerint a művész - éppúgy, mint az idegbeteg - a képzeletbe vonul vissza a nem kielégítő valóság eló1,
de a beteg álmaival ellentétben a művészt teremtménye, az alkotás, visszavezeti a valósághoz, s más emberek számára is
szimbolikus kielégülést nyújt műve. A pszichoanalízis nemcsak
elméletével hatott az irodalomra, hanem gyógyító módszereivel
is (álomelemzés, tudat alá szorított emlékek felszínre hozása,
"kibeszélése")
futurizmus:

avantgárd mozgalom a század első évtizedeiben. Neve az olasz
futuro =jövő szóból ered. A modern nagyvárosi élet, a technikai
civilizáció heves igenlése s az ezt kifejező formanyelv kikísérletezése jellemzi, szembefordul a múlt művészetével. Az olasz futurizmust az erőszak, a háború kultusza a fasizmushoz közelítette. Az orosz futuristák legjelentősebb képviselői viszont a forradalomhoz csatlakoztak

groteszk:

1. az olasz grotta = barlang szóból; az antik Róma föld alá került épületeiben feltárt faldekorációk mintájára keletkezett reneszánsz díszítmények, melyek fantasztikus stilizációval egyesítettek állati, emberi, növényi alakzatokat
2. összetett esztétikai minőség: a félelmetes, torz vagy fenséges
vonások ötvöződnek bájos, kedves, torz vagy komikus elemekkel,
s a rémület és nevetés együttes hatását váltják ki. A groteszk
minőség egyidős a művészettel, az új korban azonban többször
is előtérbe került, általában értékválságok idején, amikor a mű
vészek a világot nehezen megismerhetőnek, kaotikusnak vagy
abszurdnak látták

historizmus:

képzőművészeti értelmében: korábbi történelmi időszakok mű
vészeti stílusainak felújítása a kb. 1850-1900-ig terjedő időszak
ban; a felújított irányzatokat általában az új jelentésű „neo" elő
tag jelzi (neoromán, neogót, neoreneszánsz)

humoreszk:

rövid, szellemes, könnyedén csúfondáros (de nem marón gúnyos)
prózai írás

idó1rnzelés:

azoknak az eljárásoknak összessége, amelyekkel a szerző a történet időviszonyait jelzi. Az epikában: az elbeszélés időpontját,
időtartamát, a történet időpontját, időtartamát, az események
egymáshoz való idóbeli viszonyát (folyamatosságát, megszakítottságát, az idősíkok váltását), az elbeszélés és a történet egymáshoz viszonyított ütemét, tempóját; a drámában a megjelenített történet időtartamát, az egymásra következő jelenetek idő
beli viszonyát (folyamatos vagy megszakított egymásután, illetve nem kronologikus sorrend). Mindkét műnemben létrejöhet az
objektív idő illúziója és/vagy a belső, pszichikai ún. szubjektív
tartam időélménye. Modern művek kísérleteznek az idő viszonylagosságát érzékeltető, körkörös, labirintus-jellegű szerkesztés-
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sel is. A lírát ugyan jelen idejű műnemnek tekintik, de időkeze
lésró1 ott is beszélhetünk (a lírai mű időviszonyait a nyelvtani
igeidők s más nyelvi elemek jelzik)
·
im presszionizmus:

a XIX. század második felében kibontakozó képzőművészeti
irányzat, amely a látvány természethű visszaadását a pillanatnyi benyomás gyors és eleven reprodukálásával kívánta elérni.
Hatása az irodalomban és a zenében is érvényesült (bővebben
89. lap).
Irodalmi stílusjegyei: névszók, jelzős szerkezetek halmozása
(nominális stílus); megfigyelésen alapuló leíró jellegű vagy beleélésen alapuló, erős hangulati hatású megszemélyesítése

irodalmi
szociográfia:

egy-egy település, tájegység, társadalmi réteg életének dokumentatív hitelességű, művészi igényű bemutatása; a tudományos szociográfiától megkülönbözteti az élményszerű hatás, az
alkotó nyelvben, formálásban megmutatkozó jelenléte

jelenet:

1. a dráma legkisebb szerkezeti egysége; határait formálisan a
belépés(ek) és távozás( ok) jelzik
2. epikai művekben: azok a részek, melyekben a közvetlen szerzői szövég háttérbe szorul, s a helyzet a szereplóK. „idézett" beszédébó1, vitájából tárul föl;
a lírai jelenetezésró1 lásd „szcenika" címszavunkat

kalandregény:

különböző

kalandok láncolatát beszéli el, amelyeket az azonos
és lényegében változatlan hős személye kapcsol össze

karrier-regény:

a fejlődésregénnyel állítható szembe: míg abban a személyiség
pozitív irányú kibontakozását ábrázolja a történet, ebben a hős
társadalmi érvényesülése személyiségének torzulását, erkölcsi
értékvesztését eredményezi (bővebben 19. lap)

katalógus

1. tárgyjegyzék, ellenőrző névsorolvasás
2. irodalomban: felsorolás, halmozás; gyakran jár együtt párhuzamos mondatszerkesztéssel. Az eposzi enumerációtól a szabad
versig a legkülönbözóbb művészi célokat szolgálhatja

képarchitektúra:
konstruktivizmus:

a sík.konstrukció Kassáktól

eredő

elnevezése (latin constructio

= szerkezet)

1. építészeti, képzőművészeti mozgalom, mely a művészet hagyományos fogalmát és gyakorlatát elvetve a modern technikán
alapuló, az életben funkciót betöltő alkotások létrehozását tekintette céljának a húszas években (orosz konstruktivisták
Bauhaus)
2. több (orosz, holland, német, magyar) rokon törekvésű mozgalom, mely a világ lényegét, a dolgok szerkezetét geometrikus térvagy síkformák szigorúan logikus megszerkesztésével fejezi ki;
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festészetben a vonalak, síkok és a színek
ellentéte a képalkotás elve

belső

feszültségének

l'art pour
l'art:

"művészet a művészetért"; a XIX. század második felében fellépő művészek, elsősorban költó'k jelszava, akik a polgári társadalom művészet- és egyéniségellenes valóságát elutasítva a
szépség kultuszában keresték az értékteremtés lehetőségét

levélregény:

az egészben vagy részben levelekbó1 kirajzolódó történetben az
eseményeknek a hős bensőjére tett hatása az elsőrendűen fontos, az elbeszélő nézőpontját hőse(i) látószögével azonosítja

lovagregény:

csodás elemekben bővelkedő kalandsorozat, melynek hőse a lovagi életszemlélet értékeit testesíti meg

melodráma:

eredetileg zenedráma vagy zenés színmű, amelyben a színész
szövegéhez zenei aláfestés járul. A XVIII. század melodrámái
általában érzelmes, könnyfakasztó történeteket dolgoztak fel

melodramatikus:

érzelgős, szenvelgő

mélylélektan:

Freud pszichológiai elméletének és a vele rokon lélektani irányzatoknak összefoglaló elnevezése

miliőelmélet:

a környezet meghatározó szerepéró1 szóló elmélet (francia
milieu = környezet). Megalkotója, H. Taine francia filozófus, a
művészeti jelenségeket három eredőre vezeti vissza: az átöröklött tényezó'kre (a faj; race) a környezetre (milieu) s ahhoz való
alkalmazkodásra és a történelmi időpontra (moment); ez utóbbi a művészeti hagyományok adott együttesét jelenti. Elmélete
nagy hatással volt a naturalista irányzatra

naturalizmus:

a XIX. század második felében kialakult irányzat, amely a természettudományok módszereit kívánja az irodalomban alkalmazni. Célja a társadalmi valóság aprólékos részletekig hű bemutatása, tematikájában előtérbe kerül az élet sötét oldala: a
nyomor, a bűnözés. A korabeli pozitivizmus determinista szemléletének hatására az embert az átöröklés és a környezet által teljesen meghatározott lényként értelmezi (bővebben 23.
lap)

neobiedermeier:

a XIX. század első felének egyik stílusirányzatát, a biedermeiert felújító irányzat. Mint elődjét, a bensőséges, gyakran túlzott érzelmesség, idealizálás, finoman részletező mívesség jellemzi, de fó'ként a nosztalgia a múlt század elejének idealizált
polgári életformája iránt

nézőpont

megváltozik a történet bemutatásának távlata, pl. a külső leírást egy szereplő gondolatainak követése (belső nézőpont) váltja fel; a történetet több különböző elbeszélő szemszögébó1 ismerjük meg; a közvetlen szerzői szövegbe szereplőnek tulajdonított
szöveg, pl. levél ékelődik stb.

váltás:
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objektív idő:

a külső, a közmegegyezésnek megfelelően a Földnek a Naphoz
viszonyított mozgásán alapuló, órával mért idő

önstilizáció:

a szerző saját hasonmását szerepelteti, a mű sajátosságainak
megfelelően módosítva önmagáról alkotott képét

öntükrözés:

a művészet, az irodalom céljára, alkotó módszerére, funkciójára vonatkozó utalás, példázat, jelkép stb. a mű szövegében

összművészet:

a különböző művészeti ágak együttműködésével egységes hatás
kiváltása; Wagner zenedrámájában (Gesamtkunstwerk), majd
a századvég és századunk színházi forradalmaiban érvényesülő törekvés

parnasszizmus:

francia költői irányzat a XIX. század második felében, mely a
romantikával ellentétben a személytelen költészetet tette programjává, az ihlettel szemben a műgond fontosságát hangsúlyozta, s formai tökélyre törekedett

polifon regényszerkezet:

olyan regényszerkezet, melyben nem egy, a történeten kívül és
felül álló elbeszélő eszmevilága, értékrendszere uralkodik és minősíti az ábrázolt világot, hanem több, egymással ellentétes gondolkodású, magatartású hős nézeteinek, értékeinek egyenlő súlyú ábrázolásával, szembesítésével ad képet egy bonyolult, ellentétekben mozgó világról

pozitivizmus:

(latin positivus =tényleges szóból) filozófiai irányzat a XIX. században; kialakulása összefügg a természettudományok, füként
a biológia előretörésével. Képviselői a „pozitív" tudományok,
azaz a természettudonyok módszereit alkalmasnak vélték a társadalom vizsgálatára is. A pozitivizmust a tények tisztelete jellemzi, a hagyományos filozófiai alapkérdésekkel való foglalkozást elutasítja, mert ezek kívül esnek az empirikus ellenőrzés
lehetőségén. Az általános törvényszerűségek megismerhető voltában kétkedő (agnosztikus) álláspontot képvisel az irányzat, a
megismerhetőre vonatkozóan viszont szigorú ok-okozati viszonyt (kauzalitást), teljes meghatározottságot tételez fel (determinizmus). Az ember, a társadalom életében is a természeti
meghatározottságot tekinti érvényesnek, a nemzetek történetét
az organizmus analógiájára a keletkezés, virágzás, hanyatlás
soraként fogja fel, késóbb a darwini kiválasztódás-tan analógiájára az egyesek, az osztályok, a nemzetek fejlődését létharcként értelmezi. Az emberiség fejlődését viszont a tudományos
előrehaladásban bízva korlátlan távlatúnak tartja

programzene:

a XIX. század közepétó1 alkalmazzák a kifejezést olyan zenemű
re, amelynek formáját zenén kívül inspiráció (természeti jelenség, történelmi esemény, műalkotás, irodalmi szöveg) alapján
alkotja szerzője, s ezt a „program"-ot közli is
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realizmus:

1. a XIX. század képzőművészeti és irodalmi stílusirányzata,
amelynek célkitűzése az élet jelenségeinek pontos, valósághű
bemutatása. A pozitivizmus korai szakaszának fejlődéshite,
ténytisztelete, reformáló szándéka áthatja a társadalomról kritikus képet nyújtó alkotásokat (bővebben 22-23. lap)
2. tágabb értelemben: ábrázolási mód

regény:

prózai nagyepikai műfaj. Hellenisztikus kezdetek után az újkorban, az eposzt felváltva az elbeszélés egyik alapformájává lett.
Története folyamán igen sok típusa alakult ki, osztályozásukra
nem alakult ki egységes szempontrendszer, részben tematikai,
részben ábrázolás-módszerbeli és szerkezeti sajátosságok alapján kaptak elnevezést (pl. karrier-regény, családregény-levélregény, lélektani regény)

regényciklus:

több, egymásal összefüggő regénybó1 álló sorozat. Az összefüggést tematikus kapcsolat, eszmék visszatérése, azonos szerepló'k vagy azonos módszer alkalmazása teremti meg

regényfunkciók:

az élet alapvető fontosságú mozzanatait (születés, szerelem, halál), emberi kapcsolatait (szülő-gyermek, férfi-nő, barát-ellenség, illetve segítő-gátló személyek); sorsmodelljeit (érvényesülés-sikertelenség; alkotás, személyiség-kiteljesülés-kibontakozási képtelenség; győztes-áldozat) az elbeszélő megosztja az általa teremtett figurák között. (A funkciók szerepére a népmesék
alaktani vizsgálata hívta fel a figyelmet.)

sík.váltás:

a lírai és az epikai művek szerkezeti elemzésében használatos
fogalom. Lírában pl. a konkrét-absztrakt, térbeli-idóbeli, érzéki-eszmei mozzanatok, illetve a különböző érzékterületekre tartozó elemek gyors váltakozását jelöljük a szóval. Epikában idő
sík.váltásról szólunk, ha a különböző időpontokban végbement
eseményeket nem időrendi sorrendben, hanem váltakozva adja
elő az elbeszélő. Síkváltásnak tekinthető a történetmondás - értelmezés vagy a belső nézőpont - külső nézőpont váltogatása is

szabad vers:

szcenika:

versszerűen

tördelt sorokba írt költői szöveg, amelynek nincs
kötött ritmusa, azaz versformája. A szabad versben a szótagnál
nagyobb szövegegységekbó1 - tagmondatokból, mondatokból épülnek fel a ritmikus ismétlődés-alakzatok (pl. szerkesztésbeli, hanglejtésbeli rokonság révén). A prózavers annyiban különbözik a szabad verstó1, hogy a prózához hasonló folyamatos írásképe van
1. színpadtechnika
2. irodalomelméletben: azoknak a képi elemeknek összessége,
amelyek a lírai mű beszélőjének helyzetét, környezetét jelenítik
meg (életrajzi, életképi mozzanatok, színhely, idő megjelölése,
beszédhelyzet szemléltetése, pl.A rakodópart alsó kövén ültem ...
stb.).
Megkülönböztetendő a lírai művek olyan képanyagától, mely-
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nekjelentése nem szó szerint ·értelmezendő, hanem metaforikusan (Jöttem a Gangesz partjairól ... )
szecesszió:

a hivatalos és historizáló művészet ellenhatásaként a XIX. század végén kialakult művészeti-irodalmi stílusirány, amelynek
célja a naiv-természetes és a túlfinomult-modern új egységének
megteremtése (bővebben 93. lap)

szereplíra:

a lírai én közvetetten, szerepet öltve szólal meg, s így ad a szubjektív lélekállapotnak távlatot és tárgyiasságot. Az önstilizációtól (próféta, dalnok stb.) a költött személy megszólaltatásáig
több változata van

szillepszisz:

alakzat, amely egy szónak kétféle - szó szerinti és átvitt értelemben vett - jelentésének együttes alkalmazásán alapul: „mélyek lettünk mint a fekete kutak a bánya vidékén"

szimbolizmus:

művészeti irányzat a XIX. század második felében, amely a jelképeket mint a világ dolgai közötti rejtett kapcsolatok szuggesztív kifejezésének eszközét alkalmazta; az általánosan ismert jelképek helyett az egyedi, a racionálisan értelmezhető helyett a
többjelentésű, talányos, erős hangulati hatású szimbólumokat
kultiválta, a szimbólumot a mű egészének szervező elveként alkalmazta (bővebben 92. laptól)

szinesztézia:

(görög = összeérzés) a különböző érzékterületek összekapcsolásán alapuló szókép (bársony nesz; halk sugárkoszorú; hűvös suhogás)

szubjektív

a belső, az egyéni pszichében játszódó lelki folyamatok tartama;
az ember aszerint érzi rövidnek vagy hosszúnak az átélt időt,
hogy mennyi és milyen intenzitású élményben van része

idő:

tartam:

a köznapi szóhasználattal ellentétben a bergsoni időelméletben
az órával nem mérhető, egyénileg átélt idő (szubjektív idő), a tudatáram belső ideje

tárgyias
költészet:

a lírai én közvetlen élménykifejezése helyett objektívebb, személytelenebb kifejzésmódra törekvő költó'k alkotó módszere
A lírai tartalom - érzelmi-gondolati közlemény - tárgy vagy
természeti jelenség leírása, történetmondás vagy drámai monológ közvetítésével, többletjelentésének értelmezése során
bontakozik ki az olvasó számára (Rilke: A párduc; Babits: Cigánydal)

tempó, ütem
(az epikában):

a történet elbeszélésének idóbeli tagolása. Az egymást sűrűn köfordulatok gyorítják, a leírás, lélekrajz, jelenetezés lassítják a tempót. A kifejlethez vezető folyamat késleltetése (pl. epizódokkal) a sokoldalúság, teljesség-illúzió érdekében
az eposz és a nagyregény jellemzője

vető események,
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tézisregény:

olyan regény, melyben példázatszerű történettel valamilyen fontos gondolatot kíván bizonyítani az elbeszélő

típus:

olyan irodalmi alak, akinek jellemében nem vagy nemcsak egyedi sajátságok, hanem egy nagyobb csoportra általánosan jellemző jegyek is kifejeződnek. A tipizálás alapja lehet a hasonló helyzetekben való hasonló magatartás, viselkedés (pl. a komédiák
visszatérő alakjai); a lelkialkat és az azon alapuló viszony a világhoz (pl. a romantikus magatartástípusok); a realista regény
társadalmi típusokat mutat be, akiknek jellemében az osztályhelyzetük, társadalmi szerepük által meghatározott lényeges jegyek ötvöződnek a véletlenszerű egyedi tulajdonságokkal. A társadalmi típusokat tipikus körülmények között jeleníti meg arealista író, és sorsukban is általános tendenciát mutat be

tonalitás:

valamely zeneműnek (vagy részletének) egy bizonyos hangnemhez tartozása, melyet egyértelműen éreztet (valamennyi hang
és funkció a hangnem alaphangjára, illetve alaphangzatára
utal); kb. 1600-tól a századfordulóig ez a dúr- és moll-hangnemek uralmát jelentette. A XIX. század második felében a dúrmoll rendszertó1 eltérő régi (egyházi) és népi hangnemek felújításával s a zenei formálás nagyobb szabadságával megkezdő
dött a tonáis rendszer felbomlása

toccata
(e. tokkáta):

billentyűs

hangszerre írt kompozíció, virtuóz futamokkal

tragikomikum:

összetett esztétikai minőség, tragikum és komikum határán. Pl.
olyan arányú értéktévesztés, amely csaknem jóvátehetetlen értékveszteséget okoz (Tartuffe); értékes cél érdekében alkalmatlan módon vagy eszközzel küzdő hős bukása (Misantrophe); a
komikus bukást szubjektíve tragikusként értelmező hős pusztulása (A csinovnyik halála) stb.

travesztia:

komoly vagy fenséges tárgyú mű szatirikus utánzata; a tárgyhoz nem méltó formálás kelti a komikus hatást

tudatáram:

a XIX. század második felének egyik pszichológiai irányzata az
emberi elme működését szüntelen áramlásként fogta föl. Hatása erősen érvényesült a modern lélektani regényben, amely a
tudatfolyamot belső nézőpontból, monológformában igyekezett
megragadni

újklasszicizmus:

századunk nagy avantgárd hulláma után, a két világháború között szinte minden művészeti ágban érvényesülő irányzat, melyben az értékőrzés gesztusa, a közönséghez való közeledés igénye éppúgy megnyilvánult, mint az "új barbárság" elleni tiltakozás és a megoldhatatlan korproblémák művészi meghaladásának vagy elkerülésének vágya. Az újklasszicizmus nem vagy
nem csak az antikvitás felé fordult, szinte minden művészi kor-
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szak, még az avantgárd vívmányait is felhasználta, (az utóbbit
megszelídítette) - fegyelmezett, harmóniára törekvő módon
visszatérő

vezérmotívum:

zenei mozzanat, amelynek szerepe az emlékeztetés,
analógiateremtés - Wagner operáiból az ún. programzenei alkotások is átvették

vitalizmus:

1. az életfolyamatokat a nem anyagi természetű „életerő" mű
ködésével magyarázó elmélet
2. a századforduló idején kialakult irodalmi irányzat, jellemző
je az életigenlő magatartás, életmítosz, az ösztönszféra naturalisztikus-patetikus ábrázolása
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