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Tanulmányok
Veres András
A HUSZADIK SZÁZAD IRODALOMSZEMLÉLETEI
A magyar baloldal emlékének

Előhang
Az 1867-es államjogi kiegyezést 1875-ben a magyar politikai erők megegyezése
követte: a Tisza Kálmán vezetésével megvalósult pártfúzió évtizedekre eldöntötte
a kényelmes parlamenti többséget, és megteremtette azt a politikai biztonságot,
amely lehetővé tette az ország páratlan gazdasági fellendülését. A városiasodás húszharminc év alatt látványos haladást ért el. Például Nagyvárad (ahol Ady Endre és
a kor számos más tehetsége töltötte tanulóéveit) - Budapestet megkerülve - egyenesen Párizs építészetét próbálta lemásolni, gazdag polgárai a város főútjára
pompás szecessziós palotákat építettek. De a vidék fejlődése meg sem közelítette
a Pest, Buda és Óbuda egyesítése révén kialakított főváros rendkívül gyors kiépülését. Lakóinak száma 1890-ben elérte a félmilliót. Ekkor alakult ki a belváros mai
képe, 1876 és 1906 között épült fel az Országház és sok más középület. A városkép kialakításában nem kis szerepet játszott az Osztrák-Magyar Monarchia két
fővárosa közti versengés: Budapest Bécset követte, és próbálta meg túlszárnyalni. Bár a reformkor óta helyet adott a magyar kultúra szervezésének, csak ekkor
- az 1880-as, 1890-es években - vált a főváros az irodalmi élet első számú színhelyéből annak első számú szereplójévé. (Ami persze hátránnyal is járt: Magyarország
szellemi térképe azóta is egyközpontú.)
A korszerűség immár több volt, mint írói program: kötelező mérce lett, minden
igazodás és igazolás alapja. A századforduló leelentősebb irodalmi lapja, az 1890ben induló A Hét, melynek eredetilegAz
Magyarország címet szánták alapítói, már

1 A tervezett intézeti kézikönyv számára készült előtamılmány, melynek első változatát a 20. századi
magyar irodalomtörténet megírásában résztvevő munkaközösség 2008. április 23-án megvitatta.
Kollégáim kritikai észrevételeit, meegyzéseit utólag is köszönöm. A hivatkozások feltüntetésében,

a jegyzetek mellőzésében eltérek a Literature hagyományától; tulajdonképpen arra törekedtem,
hogy példát mutassak vele: miképpen képzelem el ezt a leendő kézikönyvben. A bevezető fejezet
(,,előhang") nem azzal az igénnyel készült, hogy a korszakot kimerítően bemutassa - mindössze néhány fontosnak gondolt vonását próbálja felvázolni. Tarıulmányom szövege jelentősen változott és
bővült az említett vita óta. Sokaknak vagyok adósa értékes tanácsaiért, külön is kiemelném a RIGÓ
Bélától kapott inspirációk fontosságát.
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a nagyvárossá fejlődő Budapest folyóirata kívánt lenni. A nagy nyugati irodalmi
és társadalmi magazinokhoz, revükhöz hasonlóan a polgárosult középrétegek ízlését képviselte. Itt vált a korszak leelentősebb kritikusává Ig`notus, aki az új, városias kultúra és életérzés jogáért szállt síkra a konzervatív, népies és az általa
,,perzekutor"-nak (csendőmek) nevezett esztétikával szemben. UgyanakkorA Hét
nemcsak szépirodalmat közölt - például Krónika című rovata könnyed és szellemes stílusban kommentálta az aktuális politikai történéseket. A lakberendezéstől
a társasági élet eseményeiig mindenről szó esett benne. Akkor újdonságnak számított, hogy ismert közéleti szereplők, írók, színésznők életének és munkájának
intimitásairól is hírt adott (mindegyik szám címlapján valamilyen híresség arcképe
szerepelt). A Hét életképességét mindenekelőtt szerkesztője, a korábban költőként
népszerű Kiss józsef ügyes kompromisszumainak köszönhette, amelyeket az Európára való kitekintés igénye és a hazai ízlésvilág között sikerült folyamatosan megkötnie. (Azután jött a Nyugat, és kiderült, hogy a régi kompromisszumok immár
fölöslegesek.)
Az európai horizont szélesre tárult; a német kultúrában való hagyományosan jó
tájékozódást kevésnek, sőt egyesek már akadálynak érezték. Talán csak Petőfi és
elvbarátai számárajelentett oly mértékben ösztönző példát a francia kultúra, mint
A Hét szerzőinek. Bródy Sándor a naturalizmust honosító elbeszéléskötettel robbant be a magyar irodalmi életbe. Ambrus Zoltán, aki elsőként ültette át magyar
nyelvre Flaubert Bovaryneját, Anatole France szkeptikus racionalizmusával rokonszenvezett. A fiatalon elhunyt justh Zsigmondra előbb Taine pozitivista és Zola
naturalista elmélete volt meghatározó hatással, később Tolsztoj, mindenekelőtt a
paraszti életről kialakított felfogásával. A nyolcvanas-kilencvenes években már
a (részben francia közvetítéssel megismert) orosz irodalom rana csaknem azonos
a franciáéval.
A francia kultúrát viszont nemcsak a magas irodalomjelentette, hanem a könnyűvérű, ,,léha erkölcsű" bulvár színház, az orfeum és a kávéházi sanzonköltészet is.
(Az operett Bécsen át érkezett meg hozzánk, a szalonvíáték és a kabaré talán közvetlenül.) Úgy vélték: mindez az igazi nagyvárost képviseli, vagyis a szôkimondó
lázadást a nálunk honos szónokias és fennkölt, méltán ósdinak és képmutatónak
ítélt irodalomeszménnyel szemben. Heltaijenő és az új írónemzedék polgárpukkasztó verseit, színpadi tréfáit valójában polgári értékek vezérelték.
Az intézményes világ uralkodó ideológiája ugyanis feudális színezetű maradt:
a jellegzetes magyar életformát változatlanul falusiasnak, a magyar életszemléletet pedig józanul idealistának hitte és hirdette. jellemző a korabeli magyar közállapotokra, hogy csak hosszas egyházpolitikai harcok után, 1894-ben sikerült az
országgyűléssel elfogadtatni a polgári házasságkötés bevezetéséről szóló törvényt,
és beteıjesztője, Wekerle Sándor az első polgári származású miniszterelnök. Nemcsak a politikai elit társadalmi érintkezésében játszott jelentős szerepet a dzsentri
mentalitás, hanem az azt majmoló, magyamótázó és népszínműért lelkesedő közalkalmazotti és kispolgári rétegek ízlésében is. A millenáris ünnepség neoklasszikus
történelmi karneválja is késleltetni próbálta a modern művészetszemlélet témyerését, miközben feleslegesen gőgös nacionalista gesztusaival (mint a nevezetes Feszty-
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körkép, A magyarok bejövetele a maga ,,agyagba döngöltünk benneteket" üzenetével)
sikeresen erősítette fel a nemzetiségek elszakadásán ipaı`kodó törekvéseket.
A magyar tudományos és ﬁlozófiai élet is kényelmes tempóban tett eleget a „haladásf' általánosan hangoztatott elvének. Míg a hasznosság-etika elsöprő sikert aratott (különös módon john Stuart Milltől egyedül az erkölcstanát nem fordították
le ekkor, a többi nagy művét igen), addig a pozitivista ismeretelmélet csak mérsékelten vagy még így sem hatott. Lelkesedtek Darwinért és Lamarckért, de a kiválasztódás-elméletet némi gyanakvással fogadták: vajon nem jelent-e hátrányt a
magyarság egésze vagy egy része számára (vö. Németh 1981, 131-132.). A modem
filológia is bontogatta már szárnyait, de kicsit bátortalanul - a filozófus Alexander
Bernátnak (akit „magyar Taine"-nek is neveztek) kellett 1890-ben sorompóba
lépnie a nagy tekintélyű Gyulai Pál ellenében, hogy elfogadtassa az elemző kritika
jogosultságát a normatív értékeléssel szemben.
jellemző, hogy a magyar irodalomtörténet első bölcseleti alapon nyugvó rendszerezési kísérlete, az akadémikus tudományosság által mellőzött Bodnár Zsig-

mond műve (1891) is egyszerre kapcsolódott Taine és Spencer pozitivizmusához,
valamint Nietzsche antipozitivizmusához. A természeti erőkhöz hasonló „eszmeerők” érvényesülését látta a történelemben, amelyek újítás és konzerválás ritmikus
váltakozásában teljesítik ki az evolúció parancsát (lásd Németh 1981, 289-293.).
Mintha a madáchi ember meghasonlásának élménye kísértene még a századvégen
is, hiszen Ádám és Lucifer vitája azért marad eldöntetlen, mert bár az ördög jól
tagad, csak tagadni tud. A liberális romantika fedezet nélküli voluntarizmusának
lelepleződése nyomán - hitben, fejben, érzelemben - támadt űrt nem lehetett kitölteni a pozitivizmus rideg valóságkultuszával.
Az irodalmi megújulás két szakasza, A Hét és a Nyugat indulása közé, az 1890-es
évtized végére esik annak az ifjú tudósnemzedéknek színre lépése, melynek a modcrn magyar társadalomtudomány öntudatra ébredését köszönhetjük. Az 1900.
január 1-jei számmal induló Huszadik Század és az egy évvel később, 1901. január
23-án megalakult Társadalomtudományi Társaság önálló fejezet a magyar értelmiség és kultúra történetében. jászi Oszkár, Somló Bódog és nemzedéktársaik
képviselték elsőként csoportkötelékben azt az (utóbb ábrándnak bizonyult) pozitivista meggyőződést, hogy a tudomány nemcsak feltámi hivatott a társadalmi
történések mélyén rejlő törvényeket, hanem egyszersmind meelölni az utat a
szociális anomáliák és igazságtalanságok felszámolásához is.
Az erősen tradicionális beállítottságú természetjog helyébe a jog történeti változását és kötődését hangsúlyozó elrnéletek állításátjavasolták (Pulszky Ágost,
Pikler Gyula). Egyúttal a magyar közéletet uraló közjogi szemléletet fel kívánták
váltani az igen széles értelemben felfogott szociológiával, melybe beleértették a
társadalom tanulmányozásának valamennyi területét. S maga a társadalom is ekkor és náluk foglalta el az addig egyeduralkodó nemzet helyét mint legfontosabb
és legátfogóbb kollektív alakulat. Ha kezdetben nem is osztotta mindenki, de néhány év alatt általánossá vált, amiről jászi Oszkár a Huszadik Század tizedik évfordulóját ünneplő vezércikkében írt: „Szociológiai Ez volt az a szó, mely szintetizálta
törekvéseinket: a természettudományok diadalmas erejében való hitünket, a rájuk
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alapított társadalomtudományi kutatást, és az ezen felépülő új népboldogító politikát a benthami igazságosság szellemében.” (Tíz e'v, HSZ 1910/ 1. 2.; újabb kiadása: jászi 1982, 76.)

A „második reforrnnemzedék” (Horváth Zoltán kifejezése, vö. Horváth 1974, 8.)
igen szerencsés körülmények között készülhetett fel értelmiségi hivatására: a viharos magyar történelemben meglehetősen hosszú, több mint félévszázados béke
felezőpontján vagy azt követően kezdte meg tanulmányait; soraiban nem egy akadt,
aki még nagy hírű külföldi egyetemre is eljutott, legalább egy-két szemeszter erejéig. Az ifjúkori levelezésekből tudható, hogy jászi Oszkár, Szabó Ervin és elvbarátaik - vagy a nemzedék más kiválóságai, mint Horváth jános, Szekfű Gyula
vagy Lukács György is - milyen tudatosan, eltökélten vágtak neki annak, hogy a tudomány egyik-másik területét meghódítsák a magyar kultúra megújítása érdekében.
(A készülődő költők-írók elképesztő tudásszomját, széles európai tájékozódását
és új irodalmat teremtő ambícióját jól érzékelteti az ifjú Babits Mihály, Kosztolányi
Dezső és juhász Gyula levelezése.) A tudomány pártolása végre általánossá vált:
nemcsak az Akadémia, hanem a különféle társaságok (sőt az egyházak is) rendszeresen pályázatokat írtak ki, és olyanok nyertek el pályadíjat, mint jászi Oszkár
vagy Lukács György.
Ahogy a modern magyar nagyvárosi irodalom megszületését, úgy a modem
magyar társadalomtudományét is nyugat-európai minták ösztönözték és segítették.
A Huszadik Század belső körére mindenekelőtt az angol liberális-evolucionista
gondolkodók hatottak - Herbert Spencerrel az élen. Az ő magyar vállalkozást köszöntő-támogató levelével indul a lap első száma (HSZ 1900/ l. 1., újabb kiadása:
in Litván-Szűcs szerk. 1973, 1. kötet, 64.). Filozófiai életművének népszerű kivonatát jászi Oszkár és barátai (Pekár Károly, Somló Bódog és Vámbéry Rusztem)
egyenesen kötelességüknek tartották lefordítani, és az általuk indított könyvsorozatban meelentetni (vö. Collins 1908). Időbe telt, mire fölismerték e horizont
szűkösségét. jászit valósággal sokkolta az 1905-ös párizsi tanulmányútja során
Émile Durkheimnél tett látogatása. „A terrnészettudományi ismeretek hiánya miatt talán nincs ok a kétségbeesésre - írta március 15-i keltezésű levelében Somló
Bódognak. - Nagyobb baj a tulajdonképpeni szociológiai készültségünk siralmas
állapota.” Majd néhány lappal később kibukik belőle az ijesztő konklúzió: ,,A mi életünk, barátom, csak tmzképe egy nyugat-európai életnek. " (jászi 1991, 81., 84. - az utolsónak idézett mondat kiemelése a szerzőtől. -jászi fordulatáról lásd: Nagy 1982.)

A Huszadik Század vázlatos krónikája (1900-1919)
A Huszadik Század krónikája nem tartozik szorosan e tanulmány tárgyához, de nem
mellőzhető, mert csak így tudjuk bemutatni a folyóirat helyét a korabeli kulturális és politikai mezőnyben, illetve ehhez mérten érzékeltetni irodalmi-esztétikai
teljesítményének valódi súlyát vagy súlytalanságát is. Az utóbbi mérlegét korántsem könnyű megvonni. A modern társadalomtudományok művelésében és népszerűsítésében élen járó Huszadik Század ugyanis az új irodalmi és művészeti je-
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lenségek befogadásában és megítélésében némelykor maradi szemléletet képviselt. De Ady Endre és A Holnap költészeténekjelentőségét az elsők között ismerte
fel és el. (Igaz, ebben meghatározó szerepe volt e költészet politikai üzenetének,
s annak, hogy közösek voltak az ellenfelek.)
A nevével is az új századot képviselő társadalomtudományi szemle megalapítását részben hasonló meggondolások motiválták, mint valamivel később a Nyugatét.
Elsőként az, hogy az új nemzedéknek végre saját fóruma legyen, ahol a maga radikálisan új szemléletét akadálytalanul érvényesítheti, s ebben az esetben is több
évig tartott az előkészület. A szervezőmunka dandáıját vállaló Somló Bódog, Gratz
Gusztáv és jászi Oszkár tervei között az is fölmerült, hogy a névleges, reprezentatív főszerkesztői posztra Hegedüs Lórántot, aktív szabadelvű politikust, a banktőke
emberét jelöljék (vö. Litván 2003, 30.) - mint ahogy később Fenyő Miksa személyében ilyen kapcsolat létesült a Nyugat szerkesztősége és a pénzvilág között. A folyóirat 1900 januárjában indult, első szerkesztője végül Gratz lett, a programcikket
(Tudományos publicisztika címmel) viszont jászi írta (HSZ 1900/1. 2-12., illetve
jászi 1982, 17-29.). Ekkor még mindketten liberálisok és az új tanok szószólóiként
a katedratudomány ellenfelei. De jászi a közösnek tudott ügyeket is szinte az első pillanattól kezdve radikálisabban képviselte - szívesen élt a publicistát, illetve
a propagandistát jellemző sarkító megfogalmazással.
Már a prograrncikkében is megrrıutatkozik ez. A Huszadik Század fő profiljátjelentő tudományos publicisztikát nemcsak úgy foa fel, mint a tudományt képviselő
és népszerűsítő műfajt, hanem mint olyan eszközt, amely a politikai életet irányító
parlament hibáinak ellensúlyozására hivatott. Amikor a folyóirat céljaként meghatározza a természettudományos módszerek - az általános kauzalitás elve, a szigorú
megfigyelés és a tolerancia - kiterjesztését a társadalom tanulmányozására, nem
mulasztja el hangsúlyozni a tekintély ,,égi, ceremoniális, kormányzati, katonai
vagy egyéb" formáinak elvetését, a ,,transzcendentális szankciók” elutasítását
(jászi 1982, 23.), és a tudomány helyét igen határozottan jelöli ki az eszmék harcában: „Csak egy iránynak nem nyílnak meg a Huszadik Század hasábjai. A reakciónak minden nyílt vagy leplezett, bátor vagy alázatos megnyilatkozása száműzve
lesz. És ezzel nem tagadjuk meg kifejtett elveinket, mert a reakció publicisztikája
nem lehet tudományos publicisztika.” (I. m. 28. - kiemelés a szerzőtől.)
A hatalom elleni fellépést jászi annyira fontosnak tartotta, hogy ennek alapján állította szembe az 1900-as tanévet megrıyitó két rektori beszédet (a budapesti és a kolozsvári egyetemen), mint a talmi és az igazi tudomány megnyilatkozását (csöppet sem kímélve saját alma materét, a budapesti tudományegyetemet):
„Így áll szemben a haruspex és a bölcs. Az egyik a tudományból él, a másik a tudománynak él. Egyik leplet borít, a másik leplet hajt fel. Az egyik ósdi jogokat és
előítéleteket a tudomány cégére alatt konzervál, a másik előítéleteket rombol és új
szabadságokat ad. Az egyik mindent igazol és dicsőít, ami hatalom, a másik minden
hatalmat üldöz és pusztít, mely az emberiségre káros.” (Elemér Oszkár néven
publikálta: Két rectori beszéd, HSZ 1900/2. 295.) A szabad véleménynyilvánítás kikezdhetetlen meggyőződése volt jászinak; például 1903-ban (Pikler Gyulával vitázva) arra a gondolatkísérletre, hogy mit tenne, ha a civilizáció megsemmisülése
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a gondolatszabadság korlátozásával elkerülhető lenne, habozás nélkül vetette el a
korlátozást. Alláspontja mellett kitartott Hitler hatalomra jutása után is (lásd erről
Litván 2003, 41.).
jászi radikalizmusa nem sokáig maradt meg a stílus szintjén. Néhány év alatt
kialakította a maga sajátos, liberális és szocialista elveket ötvöző szemléletét, amely
nagyobb sikert hozott számára, amikor bírált, mint amikor állított (lásd erről bővebben Gyurgyák 2001, 493-495., illetve Veres 2003a, 33-39.). 1903-ban jelent
meg A történeti materializmus állambölcselete című könyve, melyben igen élesen támadta a marxista koncepció etatizmusát, ugyanakkor egyetértett vele abban, hogy
a fejlődés motorja a tervszerű kooperáció megvalósulása és elterjedése. Az osztályharc lezárásától nem az osztályok megszűnését, hanem kibékülését remélte. Egy
ilyen program jegyében vetődött fel benne 1904-ben egy új politikai alakzat,
a Magyar Szocialista Párt létrehozásának terve. Úgy vélte, hogy ez sikeresebben
képviselhetné a szocializmus ügyét, mint az általa lagymatagnak és doktrinernek
ítélt szociáldemokrata párt. Aligha meglepő, hogy jászi radikalizálódása kiélezte
a viszonyt közte és Gratz között. 1903-ban Gratz Gusztáv már csak névleg volt
szerkesztője a Huszadik Századnak, 1904-ben Kégl jános, 1905-ben pedig Somló
Bódog váltotta fel (mindketten ugyancsak névleg). A tényleges szerkesztő ezekben az években is jászi volt.
.
A Budapesten 1901. január 23-án megalakult Társadalomtudományi Társaság
tagsága vegyesebb összetételű volt, mint a szemle (elsősorban nemzedéki alapon
szerveződött) törzsgárdája. Az alapítók között régi vágású professzorok és nagytőkések mellett olyan tekintélyes publicisták is voltak, mint Vészi józsef és Rákosi
jenő (1). Az első elnök a pozitivista jogbölcseleti iskola elismert tekintélye, Pulszky
Ágost volt. Korai, 1901-ben bekövetkezett halála után az ismert szabadelvű politikus, volt miniszter, gróf Andrássy Gyula lett az utóda, akit a tudomány „teljes
szabadságának" elfogadásán kívül más nem kötötte az új tudósgenerációhoz.
A Huszadik Század nem volt ugyan hivatalos lapja a Társaságnak, de taai automatikusan megkapták, a tagdíjjal egyben előfızették a lapot. (A folyóirat példányszáma kétezer körül mozgott- lásd Litván 2003, 77.) jászi és elvbarátai igen komolyan vették a felvilágosító munkát, 1904-től előbb Budapesten, Nagyváradon, majd
más vidéki városokban munkástanfolyamokat szerveztek. 1906 őszén jászi (a párizsi tanulmányútján megfogant tervét végrehajtva) a College libre des Sciences
Sociales mintájára megszervezte a Társaság különálló részlegeként a Társadalomtudományok Szabad Iskoláját. Tartós együttműködése a szociáldemokrata párttal
először tette lehetővé, hogy az úri világhoz tartozó „nadrágos” értelmiségiek bebocsátást nyerjenek a hazai szakszervezeti és munkásmozgalom elzárt világába
(vö. i. m. 56.).

A Társadalomtudományi Társaság legfőbb vonzerejét az adta, hogy intézményes
keretet biztosított az igen érdekes és színvonalas vitáknak, amelyek kiaknázták a
tagság heterogén összetételében rejlő lehetőségeket, és nemcsak felszínre hozták,
hanem érvényes modellként fogadtatták el szélesebb körben a szemléleti pluralizmust.
1904 tavaszán pé1dáu1A társadalmiﬁjlódés iránya címmel előbb négy előadás hangzott el: a liberalizmusról (Gratz Gusztáv volt az előadója), az anarchizmusról (gróf
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Batthyány Ervin), a szocializmusról (Szabó Ervin), a konzervativizmusról és a keresztényszocializmusról (Geöcze Sarolta), majd tizenkét ülésen át szóltak hozzá igen
különböző beállítottságú személyiségek, köztük a keresztényszocialista mozgalmat alapító Giesswein Sándor, az ugyancsak keresztényszocialista beállítottságú,
nagy hatású hitszónok Prohászka Ottokár és a szociáldemokrata párt vezetői közé
tartozó, a Népszavát szerkesztő Garami Ernő. (Valamennyi szöveg meelent a Huszadik Században.)
De kétségtelen, a kívülről jött konzervatív támadások is arra késztették a Társaságot, hogy összezárja sorait. 1901-ben Pikler Gyula ellen indult hecckampány.
Az ő „belátásos” jogelméletét a haza és a vallás semmibevételével vádolták meg,
néppárti interpelláció hangzott el a parlamentben ellene, a budapesti egyetem
tüntető diákjai pedig napokon át nem engedték be az épületbe. Báró Wlassics
Gyula közoktatási miniszter védelmébe vette Piklert, és az egyetemi tanács szavazatai alapján nyilvános rendes tanárrá nevezte ki, ugyanakkor jogbölcseleti tantárgyát kivette a kötelező szigorlati tárgyak közül (Horváth 1974, 122-123.). ATársadalomtudományi Társaság egységesen kiállt alelnöke, Pikler mellett, mint ahogy
két évvel később Somló Bódog mellett is, akit kolozsvári egyetemi kollégái jelentették fel egy olyan, a társadalmi fejlődésről szóló előadása miatt, amelyet történetesen éppen a Társaság felkérésére tartott meg, és a Huszadik Században publikált. (Az eset krónikájához tartozik még, hogy Somló tanulmányára felfigyelt Ady
Endre, és lelkes ismertetést írt róla a Nagyváradi Naplóba - tulajdonképpen ezzel
kezdődött kapcsolata jászi körével, ahová később ő maga is bekerült, és ahol jelentős szerepet vitt.)
Azután következett két olyan év, amelynek politikai hullámverése alapjaiban rázta meg a Társadalomtudományi Társaságot. Az 1905. januári választáson a függetlenségi programmal fellépő ellenzéki pártkoalíció nagyarányú győzelmet aratott a kormányon levő szabadelvű párt fölött, mégsem került hatalomra, mert az
uralkodó - a Monarchia és a hadsereg egységét féltve - hivatalnokkorrnányt nevezett ki. Országos ellenállás bontakozott ki, a kormányzati válság több mint egy évig
tartott. Az orosz forradalom híre és példája még tovább élezte a felfokozott közhangulatot. Az ellenfelei által ,,darabont"-nak csúfolt kormány - szorult helyzetében - ígéretet tett az általános, titkos választójog bevezetésére (a Monarchia osztrák
felében meg is valósult ez), amivel elnyerte a szociáldemokrata párt és a radikális értelmiség támogatását. Teljes mellszélességgel állt ki a választójogi reform
mellett a Vészi józsef által 1896-ban alapított Budapesti Napló köre is (ennek volt
belső munkatársa és szerzője Ady Endre, Bíró Lajos, Kosztolányi Dezső, Csáth
Géza, Lengyel Géza, Szini Gyula), így egymásra találtakjásziékkal - 1906-tóljászi
maga is e lapban publikálta politikai cikkeit. A Társadalomtudományi Társaság
nagyobbik része támogatta a választójogi kezdeményezést. 1905 augusztusában
megalakították az Általános Titkos Választójog Ligáját, amelyben még együtt vettek részt szabadelvű politikusok és jászi polgári radikális társasága.
A nagypolitikai játszma 1906 tavaszán elvtelen komprornisszurnmal zárult: a „nemzeti koalíció” elfogadta az uralkodó feltételeit, és úgy került kormányra, hogy lemondott a maga közjogi követeléseinek teljesítéséről is, a választójogi reform be-

158

Veres András

vezetéséről is. Az új kormány igyekezett megfizetni e11enfeleinek,jászi is elveszítette állását a Földművelésügyi Minisztériumban. A Társaság tagjai válaszút elé
kerültek: voltak, akik (mint Pikler Gyula és Somló Bódog) idővel a tudományba
vonultak vissza, mások (így Gratz Gusztáv és Hegedüs Lóránt) kiegyeztek az új
urakkal, jászi Oszkár és elvbarátai (Bolgár Elek, Braun Róbert, Leopold Gusztáv,
Szende Pál és mások) viszont a mannheimi értelemben vett „szabad értelmiség”
ellenzéki szerepét választották, a status quo elszánt és lankadatlan bírálatát.
Gratz Gusztáv előbb sikertelen kísérletet tett arra, hogy visszavegye a Huszadik
Század szerkesztését, majd Hegedüs Lóránttal és a Társaság vezetésének a kormány iránt lojális szárnyával puccsot készített elő a nyári uborkaszezonban a választmány lemondatására és új megválasztására (azzal a nyilvánvaló céllal, hogy jásziékat
kiszorítsák). Az akcióra a jelet a Társaság elnökének - a szabadelvű párttól a
„nemzeti koalíció”-hoz átigazolt, az új kormányban belügyminiszteri posztot betöltő - gróf Andrássy Gyulának demonstratív lemondása adta meg. Pikler, Somló
és jászi azonnal rendkívüli közgyűlést hívtak össze, és mindenkit mozgósítottak
(még az olyan, a törzsgárdától akkor még távol álló tagokat is, mint Lukács György
- vö. Lukács 1989, 137.). Ez alkalommal- 1906. augusztus 7-én - mondta eljászi
élete egyik legradikálisabb beszédét, melyben forradalmi idők eljövetelét jósolta
(egy hevült pillanatában elvtársainak nevezte hallgatóságát), és olyan szociálpolitikai programot hirdetett meg, amely magába foglalja a szekularizációt, a latifundiumok felosztását, a progresszív adót, az ingyenes állami népoktatást és a szabad
gondolkodás engedélyezését (lásd jászi 1982, 66-71., illetve Litván-Szűcs szerk.

1973, 1. kötet, 75-78.).
Ezt követően Pikler Gyulát választották elnökké (és valamivel későbbjászi Oszkárt főtitkárrá). A tényleges szerkesztő, jászi neve lcerült fel a Huszadik Század címlapjára. A nemzeti liberális szárny pedig, otthagyva a Társaságot, új (nem igazán
jelentős) tudományos egyesületet és folyóiratot alapított. Ha az első időkben az a
veszély fenyegetett, hogy a Társaság hozzászürkül az akadémiai .tudományossághoz,
most viszont az, hogy utánpótlása elapad. A következő pályakezdő értelmiségi
nemzedéknek már választania kellett az egyetemi karrier és a Társaság között.
A döntéskényszer következtében a szabad pályán működő (mert oda kényszerülő)
fiatal zsidó értelmiségből került ki a tagság túlnyomó része.
A történtek megítélése napjainkban is vita tárgya. Gyurgyákjános - Gratz Gusztáv álláspontját (Gratz 1935, 25-26.) követve -jásziék radikalizálódását okolja a
válság kirobbanásáért (Gyurgyák 2001, 498-490.). Litván György - bár elismeri
a nemzeti liberális szárny felelősségét - úgy látja, hogy „ekkor kezdődött a magyar
értelmiségnek a század egész további történetére jellemző végzetes kettéválása.
Ezzel a Huszadik Század és a Társadalomtudományi Társaság menthetetlenül elveszítette többszínűségét és jó néhány értékes tagját, s az előfeltevés-mentes tudománytól az ideológiaképzés irányába tolódott el". (Litván 2003, 64.)
Úgy gondolom, a tudománytól való távolodás már korábban megkezdődött, és
nincs sok köze a válságot közvetlenül kirobbantó ellentéthez. Gratzék valóban kifogásolták (nem alaptalanul), hogy a Huszadik Század marxista és más radikális szövegeknek ad helyet, de legalább annyira megalapozott az a velük szemben han-
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goztatott vád is, hogy akciójukban politikai motívumok vezették őket (kezdve ott,
hogy a választójogi reformot kezdeményező korábbi belügyminiszter, Kristóffy
józsef választmányi tagsága volt a közvetlen casus belli). Az is igaz, hogy a szakadás
súlyos következményekkel járt, a Huszadik Század szerzői köre leszűkült. De még
megfogyatkozva is jelentősebb teljesítményt tudott letenni az asztalra, mint a nemzeti liberális szárny. A magyar értelmiség pedig már a szakítás előtt megosztott
volt - nem beszélve arról, hogy a Társaság tagsága távolról sem fedte le a teljes
értelmiségi mezőnyt. (Vö. Veres 2005, 21.)
A Társadalomtudományi Társaság kettészakadása után a konzervatív erőkkel
való következő, látványos összecsapásra az 1907 októberében megtartott Pécsi
Szabadtanítási Kongresszuson került sor. A Beöthy Zsolt egyetemi tanár által kezdeményezett, hivatalosjóváhagyással megrendezett eseményen egyaránt felvonultak az egyházi, az állami és az ellenzéki szervezetek (az utóbbiak között a Társaság
Szabad Iskolája is). A többnapos heves vita után a kongresszusnak annyi eredménye (jásziék nézőpontjából) mégiscsak volt, hogy ellenzéki nyomásra az iskolai
oktatás is szóba került, Pikler Gyula pedig nyíltan kimondta: nem istenfélelemre
és engedelmességre kell a népet tanítani, hanem arra, hogy képessé váljon saját
kezébe venni sorsának alakítását. A másik félnél Piklernek az a mondata verte ki
végképp a biztosítékot, hogy ,,a mi ideálunk Dózsa György, aki az osztályuralomra
törekvő oligarcháknak torkukra forrasztotta gazságaikat és bűneiket” (lásd Kende
1974, 150.).
Parlamenti interpelláció hangzott el ellene, a jobboldali egyetemi ifjúság pedig
órái megzavarásával és tüntetésekkel próbálta ellehetetleníteni őt. A Pikler professzor védelmére szerveződő baloldali diákcsoportokból nőtt ki és alakult meg
1908. november 22-én (jászi és a Szabadgondolkozás Magyarországi Egyesülete
támogatásával) a Galilei Kör, amely nemcsak az önképzést, az új idők új tanait
vette be programjába, hanem az előítéletek lerombolását, a szociális igazságtalanságok és a faji-nemzeti gyűlölködések leküzdését is. (Eredetileg Piklerről akarták a Kört elnevezni, ső ajánlotta maga helyett az ,,eppur si muove” dacos hősét,
a tudomány igazsága mellett kiálló Galileit; vö. Kende 1974, 85.). Az 1908-as év
tehát két nagy ajándékkal is kedveskedett jásziéknak: előbb leelentősebb szövetségesük, a Nyugat lépett sorompóba, majd a Galilei Kör, a biztató jövő (olyan
kiváló elnökkel, mint Polányi Károly).
Magától értetődő volt a Huszadik Század kiállása minden olyan törekvés mellett,
amely a magyar ugar elmaradottságát ostorozta, illetve annakjobbításán-megváltoztatásán munkálkodott. Nemcsak a szellemi rokonnak tekintett Ady vagyA Holnap
antológia számíthatott arra, hogy jászi és társai felsorakoznak mellette, hanem
olyan, felfogásában tőlük távol álló szerző is, mint Szekfű Gyula, akinek 1913-ban
meelent könyve, A száműzött Rákóczi hatalmas vihart kavart a fejedelem alakjának
és politikájának szigorú, sőt kegyeletsértő kritikájával. A Társaság (a tudományos
véleményszabadságot védve) kéretlenül is beavatkozott a történészek vitájába.
A Huszadik Század tízéves jubileumára írt vezércikkében jászi Oszkár - visszatekintve a megtett útra - úgy találta, hogy „az első három év a spencerizmust uralta, a második három a marxizmushoz jutott közelebb”, de még ekkor is „az utópiák
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kéklő vizein” jártak, minden gondolatuk a nyugat felé fordult, és „nagy részvétlenséggel” nézték a körülöttük ,,elterülő zsíros és szomorú magyar életet” (jászi
1982, 80.). Az élet és a tudomány új fejleményei kényszerítették ki belőlük (itt elsősorban a magyar és a nernzetközi politika eseményeire hivatkozik), hogy az elméletből kilépjenek a tapasztalat és a gyakorlat mezejére, „fólfedezzék Magyarországot”,
és levonják a konzekvenciát: „ma még itt, Magyarországon nem csak mennyiségileg, de minőségileg is más erők dolgoznak, mint a külföldön; [. . .] a mi legközelebbi szükségszerű - mert egyedül lehetséges -feladatunk nem a szocializmus világveadjének megvalósítása, hanem a magyarjogállam és ipari kapitalizmus alapjainak a
lerakása; [...] kulturális elmaradottságunk, mely a mi legkínosabb fájdalmunk,
nem egyes emberek gonoszságán vagy ostobaságán múlik, hanem mélyen fekvő
gazdasági és társadalmi okokban gyökerezik." (83., a kiemelés tőlem - V A.)
Tehát már ekkor úgy gondolta: a magyar megkésettségből kényszerítően következik, hogy „szerényebb” célt, a nyugaton lejáratódott kapitalizmust kell megvalósítani. (A helyzet iróniájátjól adják vissza Ady ismert verssorai: ,,Minden, minden ideálunk / Másutt megunt ócskaság már”.) Részben ezzel függ össze, hogy
jászi „polgári radikálisként” határozta meg a maga politikai-ideológiai irányzatát,
holott éppúgy ellenfelének tudta a tőkét, mint a feudalizmust. Publicisztikájában szívesen kötötte össze a kettőt, ráadásul a tőkét gyakran a zsidó uzsorával azonosította.
Például az 1912. május 23-i nagy munkástüntetésről, a ,,vérvörös csütörtök”-ről
írt cikkében „junker-zsidó koalíció”-nak nevezte Tisza István és a bankárvilág szövetségét (lásdjászi 1982, 180., eredetileg a HSZ 1912/ 1. 737-740. lapjánjelent meg),
amiért nyomban megkapta egy olvasójától az antiszemitizmus vádját. (Az kétségtelenül jászi ellen szól, hogy megfogalmazása időnként az antiszemita terminológiára emlékeztet.)
Annyira komolyan vette Magyarország felfedezésének programját, hogy a talán
legneuralgikusabb probléma, a nemzetiségi kérdés területén vállalta az úttörő munkát. Öt évig dolgozott nagy művén, amely A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés címmel jelent meg 1912 elején. Könyve integrálni próbálja a nemzeti és a társadalmi-gazdasági szempontokat, szakít a nemzeti romantikával, és távol
tartja magát a marxista osztályharc mechanikus alkalrnazásától is. Nem csupán
történetszemléletében volt újító, hanem módszertanában is, mindenekelőtt a történeti statisztika alkalmazásával (Litván 2003, 82.). Tanulmányútjain könyvtárnyi
irodalmat dolgozott fel, ugyanakkor tapasztalatszerzés céljából- részben gyalog bejárta Erdély és a Felvidék nemzetiségi többségű vidékeit, kérdőíveket küldött
szét, személyes kapcsolatba lépett a nemzetiségi mozgalmak demokratikus szellemű vezetőivel és a kérdés olyan külföldi tanulmányozóival, mint a magyarfalóként
elhíresült skót Seton-Watson (amiért később különösen -sok támadás érte). Utólag
számon kérték jászin, hogy nem mondta ki a nemzeti önrendelkezés és elszakadás elvét vagy a történelmi Magyarország föderalista átszervezésének szükségességét, hanem megelégedett a nemzetiségek nyelvi és kulturális autonómiájával. Am
így is „elment a végső határig - állapítja meg Litván György -, ameddig magyar
politikus akkor elment és elmehetett, ha irányzatával politikai tényező akart maradni". (I. m. 83.)
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Valóban ez volt a helyzet. jászi Oszkárra és körére (ahogy a szociáldemokratákra is) már az 1905-ös politikai válság idején rásütötték a nemzetárulás bélyegét.
A nemzetiségi kérdést egyáltalán nem illett feszegetni. _]ól érzékelteti a_]ásziék elleni indulatokat a különben hűvös iróniával író Herczeg Ferenc 1939-es visszaemlékezése, ahol a gróf Tisza István társaságában 1911-ben alapított Magyar Figyelő című folyóiratának indítékairól beszél: ,,A Figyelőnek tagadnia és támadnia
kellett mindent, ami akkor divat, haladás, fólvilágosodás, szellemi fölény és szellemi előkelőség néven kellette magát. Küzdenünk kellett az egész nemzetellenes
ideológia ellen, amely a parlamentarizmus betegsége óta lassan elborította a magyar láthatárt, mint a felvonuló fekete viharfelhők tömege. A Magyar Figyelőt mi
a készülő forradalom ellen alapítottuk. Az ellenséges fronton főleg a Huszadik
Század körül csoportosuló polgári radikálisoknak szólt a támadásunk. Ennél a csoportnál nem az újító vágy bántott minket, hanem az a leplezetlen gyűlölet és megvetés, amely mindennek szólt, ami magyar volt. [...] jellemző, hogy a polgári radikálisok mindenkor nagy és gyöngéd megértést mutattak a legvakınerőbb szláv
és román nemzeti aspirációk iránt, csak a magyarság minden életmegnyilvánulásában láttak otromba sovinizmust.” (Herczeg 1985, 457-458.)
Már a régi Magyarország feltérképezése is - az olyan anomáliák komolyan vett
vizsgálata, mint a kivándorlás (Bolgár Elek) vagy az egyke (Buday Dezső), a budapesti diáknyomor (Bosnyák Béla) vagy a vidéki munkásság alacsony életszínvonala
(Braun Róbert) - magas érdekeket sértett, tehát ,,a magyarságot fenyegette". De
ennél is fenyegetőbb lehetett, amitjásziék az új Magyarország programjaként tűztek ki célul, és amit meg is akartak valósítani. Ám ennek is megvolt az ára. jászi
már a jubileumi cikkében védekezni kényszerült azzal a váddal szemben, hogy a
Társadalomtudományi Társaságban ,,a politika kiszorította a tudományt”. Úgy vélekedett itt, hogy a politikát és a tudományt lehet is, helyes is párhuzamosan művelni, hiszen ezen mindkettő csak nyerhet (lászi 1982, 84.). Véleményét nem mindenki osztotta. A Társaság jubileumi közgyűlésén, 1912. november 23-án (Pikler
távollétében) Szabó Ervin tartotta az elnöki megnyitót, és elismerte: tevékenységük „valóban egyenlőtlenül oszlik meg a kutatás és a kutatást előkészítő és eredményeit teıjesztő munka közt". „Szinte azt lehetne mondani- tette hozzá -, a sok
cselekvéstól nem érünk rá a gondolkodásra." Bár talált mentő körülményt, arra
intette hallgatóságát: forduljon vissza a tudomány felé, amelynek funkciói és törvényei mások, mint a politikáé. (HSZ 1912/2. 459-470., új kiadása: Szabó 1977,
137-148.)
Kétségtelen, magának jászinak tevékenységében a politika csak azért nem szorította ki egészen a tudományt, mert az 1918-as őszirózsás forradalomig (amely miniszteri pozícióba juttatta őt) gyakorlatilag nem volt lehetősége rá, hogy - a maga
nézeteit képviselve - hivatásos pártpolitikus lehessen. A politikába kizárólag mint
tekintélyes publicista tudott beleszólni. 1907-ben a Budapesti Napló világnézeti mellékletének szerkesztője. 1910 márciusától az új radikális-szabadkőműves napilap,
a Világ vezércikkírója. (Egy rövid időszakot leszámítva, amikor összekülönbözött
a szerkesztőséggel, itt jelentette meg a napi politikai tárgyú cikkeit.) De nemcsak
széles látókörű, jó tollú újságíró volt, hanem kitűnő propagandista is, aki értett
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ahhoz, hogy megsokszorozza teljesítményét: egy-egy cikksorozatát villámgyorsan
szerkesztette meg és adta ki önálló ﬁizetként vagy könyvként is. Fáradhatatlan, leleményes szervezője volt a Társadalomtudományi Társaság és a Huszadik Század
közös akcióinak. Fontos szerepet játszott a szabadkőműves mozgalomban is (alapítója és három évig főmestere a radikális Martinovics Páholynak).
1914. június 6-ánjászi Oszkár és Szende Pál vezetésével megalakult az Országos
Polgári Radikális Párt. A lehető legszerencsétlenebb időpontban - hiszen néhány
hét múlva, június végén megölték a trónörököst, július végén pedig a Monarchia
hadat üzent Szerbiának. Utóbb jászi pályája legnagyobb baklövésének nevezte a
pártalapítást, mert „az ilyen párt az adott erőviszonyok mellett pusztulásra volt
ítélve [. . .] Következménye csupán szocialista >>mostohatestvéreink« érzékenykedése és féltékenysége lett. Nélküle több erővel és nagyobb tisztasággal hirdethettük
volna elveinket, és koncentrálhattuk volna magunkat a leglényegesebb reformok
követelésére". (]ászi 1982, 447.)
1914 őszétől - érthető módon - a világháború állt a Huszadik Század érdeklődésének középpontjában. jászi és társai a kevesek közé tartoztak, akik határozottan
állást foglaltak a háború ellen. Később viszont - tudomásul véve a realitásokat azt próbálták meg felmérni, hogy nem járhat-e a háború politikai-társadalmi előnyökkel is. jászi 1915 végétől másfél évig haditudósítóként járta a frontokat (távollétében Szabó Ervin szerkesztette a Huszadik Századot), és amikor megismerkedett
az orosz csapatok kegyetlenkedéseivel, életében először (és utoljára) németbarát
álláspontot foglalt el: a remélt német győzelmet civilizációs küldetésként fogta
fel. A Társaság 1916 tavaszán a német Friedrich Naumann javaslatát, egy középeurópai várnszövetség felállításának tervét vitatta meg, ami első ízben osztotta meg
az alapkérdésekben addig mindig egységes belső kört. Kunfı Zsigmond, Szende
Pál és Ady elvetették a tervet, mert a német hegemónia eszközét látták benne,
míg jászi, Szabó Ervin és mások elfogadták, Közép-Európa gazdasági integrációjának esélyét remélve tőle. A februári orosz forradalom hírére jászi felülvizsgálta
álláspontját.
A Huszadik Század legkényesebb vállalkozása az az 1917-es körkérdés volt, melyet
neves politikusokhoz, tudósokhoz, egyházi és közéleti emberekhez intézett. Arra
kért választ, hogy van-e zsidókéráés Magyarországon, ha igen, mi az oka, és mi lehetne a megoldás. A vita közvetlen ürügye Ágoston Péter nagyváradi jogászA zsidók
útja című könyve volt, amely az asszimiláció zavaraiért és a növekvő antiszemitizmusért elsősorban a zsidóságot tette felelőssé. De a szélesebb kontextusban érzékelhető - az elhúzódó háború okozta elégedetlenség és a hadiszállítások körüli
visszaélések okozta felháborodás miatt jelentkező - antiszemita tünetek indították jásziékat valójában arra, hogy kibeszéliék-kibeszéltessék a problémát.
A másfélszáz megszólított közül csupán hatvanan válaszoltak (a legtöbb konzervatív és szocialista politikus nem), az ötven érdemi hozzászóló negyede (13) úgy
foglalt állást, hogy nincs zsidókérdés, a többség (37) viszont létező, súlyos problémának tekintette. Voltak, akik már a kérdés felvetését is antiszemita gesztusnak
minősítették, mint ahogy valóban antiszemita vélemény is előfordult a hozzászólások között. A kiutat jászi és belső köre a küszöbön álló nagy társadalmi változások-
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tól, a demokrácia kiteıjesztésétől és egy formálódó népi kultúrához való asszimilációtól remélte. Ám képviseltette magát a cionista elképzelés is, amely a zsidó
öntudat fejlesztésében, a külön nemzetiséggé és önálló állammá alakulásban látta az egyedüli megoldást. (LásdA zsidókérdés Magyarországon. HSZ 1917/2. 1-164.,
különnyomatként is meelent.)
A forradalom előtti hónapokban hirtelen életre galvanizálódott a radikális
párt. jászi Oszkár 1917 novemberében Bernben egy nemzetközi kongresszuson
személyesen is kapcsolatba került Károlyi Mihállyal, 1918 májusában már együtt
vettek részt a függetlenségi párt nagyváradi gyűlésén. 1918 tavaszán a Társadalomtudományi Társaságot is elérte a megújulás szele: a Konzervatív és progresszív idealizmus című diskurzus előadóit már az a Szellemtudományok Szabad Iskolája adta,
melyet Lukács György és vasárnapi köre éppen a Társaság elleni lázadás jegyében hozott létre (a vita anyaga négy részben olvasható a HSZ 1918/1. és 2. kötetében). A történelmi Magyarország szétesése előtti pillanatban a nemzetiségi problémáról lefolytatott, már megkésettnek bizonyuló vita volt az utolsó a Társaság
történetében - ennek kötetben való kiadása 1919-re maradt (A nemzetiségi kérdés
a társadalmi és egyénifejlõdés szempontjából. A Huszadik Század körkérdése. jászi Oszkár
előszavával. Új Magyarország RT Bp.). A bolsevizmushoz való viszonyt feszegető
írások már nem a Huszadik Században, hanem a Galilei Körhöz közel álló Szabadgondolat című folyóirat 1918. decemberi számában jelentek meg (]ászi Oszkár,
Varga jenő, Lukács György és mások tollából). Valamennyi írás elutasította a bolsevik utat - más lapra tartozik, hogy mire a folyóiratszám az utcára került, Lukács
már a kommunista párt taa volt.
Az „őszirózsás” forradalom a politika élvonalába emelte a polgári radikálisokat. jászi fogalmazta meg a Nemzeti Tanács megalakulását bejelentő kiáltványt;
a Károlyi-kormányban a nemzetiségi kérdésekkel megbízott tárca nélküli miniszter,
a külpolitika egyik irányítója. 1918 novemberében részt vett a belgrádi fegyverszüneti tárgyalásokon, majd a románokkal tárgyaló aradi küldöttség vezetője volt.
Gyakorlatilag már nem volt miről tárgyalniaz a nemzetiségek önállóságot akartak.
jászi levonta a konzekvenciát magára nézve - a Berinkey-kormányban nem vállalt
tárcát. 1919 januárjában a szociológia tanárává nevezték ki a budapesti egyetemen, februárban pedig az egyetem kormánybiztosává. A kommün kikiáltása után
sem vállalt hivatalt. A proletárdiktatúra „kipróbálásának” egyetlen értelmét abban látta, hogy nyilvánvalóvá teszi mindenki előtt a marxista út járhatatlanságát,
abszurditását (]ászi 2001, 24., illetve 28.). Súlyos csalódásokat kellett megélnie:
még a legközelebbi társai közül is sokan magára hagyták őt az új messiás, a kommunizmus kedvéért (vö. Gyurgyák 2001, 484-485.). Amíg 1919. május elsején el
nem hagyta az országot, az utolsó pillanatig szerkesztette a Huszadik Századot és
szervezte a Társadalomtudományi Társaságot. (1919. április 9-i naplóbejegyzése
szerint Kun Béla „yéglegesen engedélyezte” a folyóirat további meelenését - lásd
jászi 2001, 27.). Eletfogytig tartó emigrációja véget vetett mindkét intézménynek. (A Huszadik Századot Csécsy Imre, jászi hajdani titkára és hűséges híve,
1947-ben rövid időre feltámasztotta.)
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jászi Oszkár irodalom- és művészetﬁelfogása
Rövid krónikámból is kimnhetjászi Oszkár meghatározó szerepe a Huszadik Század
történetében, és egyúttal az is, hogy érdeklődésének előterében nem az irodalom
vagy a művészet állt. De jászi és a Huszadik Század pozitivista-evolucionista felfogásából következett a felvilágosodás klasszifikálásra és enciklopédikus teljességre
törekvő beállítottságának képviselete is. A pozitivista tudományeszmény spenceri

változata abból indult ki, hogy minden lehetséges magyarázat csak a tudomány
oldaláról adható a meg, a comte-i változat pedig a politikára és az erkölcsre is kiteıjesztette a tudomány illetékességét (nem túlzás vele és követőivel kapcsolatban
a tudományvallás különben önellentmondó kifejezésével élni). Tehát a Huszadik
Század figyelme kiterjedt az irodalom és a kultúra új fejleményeinek bemutatására is. A hangsúly persze (az egyetemes jejlódéselv axiómájának megfelelve) az újdonságon volt - ugyanúgy, mint amikor a tudomány, a bölcselet vagy a politikaelmélet
(a politológia terminus akkor még nem volt használatos) friss hajtásait ismertették és méltatták.
jászi Oszkár hosszú szerkesztői és szerzői munkásságában az irodalom és a művészet ebben a nagy egészbe beletartozó - valójában alárendelt - szerepükben voltak
érdekesek. De pályája elején mintha még nagyobb jelentőséget tulajdonított volna
nekik. A három legkorábbi írása közül (valamennyi a Budapesti Szemlébenjelent meg,
1899-ben) kettő irodalmi recenzió (Egy új angol regény. Ward, Humphrey: Helbeck of
Bannisdall, illetve Yölstoj Leo: Mi a művészet?). A Huszadik Század első évfolyamába
művészet-lélektani szemléket írt, és Gratz Gusztávval közösen kisebb cikket jelentetett meg Zola és Tblstoj címmel (HSZ 1900/1. 130-133.). A Magyar Tudományos
Akadémia által kitűzött A művészet és az erkölcs viszonya egymáshoz című pályázatra
adta be a Művészet és erkölcs című vaskos (nyomtatva 439 lapos) munkáját, amelyet a tudós testület Gorove-díjjal jutalmazott. (A könyv csak 1904-ben jelent meg,
de - mint előszavában olvasható - a kézirat már három éve készen állt.) 1901 elején
hozta le a Huszadik Század három folytatásbanA sociologiai regényról című hosszabb
tanulmányát (HSZ 1901/1. 29-36., 116-122., 189-201.; később különlenyomatban
is meelent). 1902-ből is vannak recenziói (még a képzőművészeti társulat tavaszi
tárlatáról is tudósít). Azután hosszú ideig semmi, majd elvétve egy-egy rövidebb
esztétikai reﬂexió.
A Művészet és erkölcs nem tartozik jászi igazán izgalmas vagy éppen úttörő munkái közé (meg sem közelíti az 1912-ben publikált A nemzeti államok kialakulása és
a nemzetiségi kérdés című műve vagy később írt könyvei jelentőségét). De meelenése idején kitűnő összegezésnek, sőt alapvetésnek számított (tulajdonképp e témában az egyetlen magyar nyelven publikált könyv a századfordulón). A problémák
kijelölésében és mérlegelésében, illetve a vonatkozó irodalom ismertetésében pontosan úgy jár el, ahogy a korabeli egyetemi értekezésekben elő volt írva - méltán
nyerte hát el az akadémiai díjat. Előbb áttekinti az erkölccsel, majd a művészettel
foglalkozó elméleti irodalmat, röviden összefoglalja az egyes szerzők felfogását,
nem mulasztva el megemlíteni érdemeiket és tévedéseiket, azután rátér az erkölcs
és a művészet viszonyának taglalására, fölöttébb ökonomikusan, például a császá-
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ri Róma és Bizánc erkölcstelensége kilenc lapot kap, a reneszánsz erkölcsi állapota ötöt, a 19. század (bevallottan bizonytalan) erkölcsi jellemzése nyolcat.
Életrajzírója szerintjászit azért foglalkoztatták az erkölcs és a művészet összeﬁiggései, mert ,,a természettudományi pozitivizmus világmagyarázata már ekkor
sem elégítette ki” (Litván 2003, 37.). A Művészet és erkölcs mindenesetre azzal indít,
hogy a vizsgált problémakört két lehetséges nézőpontból lehet felfogni: a ,,dogmatikus" véglegesként és abszolútként tekint mindkettőre, míg a ,,természettudományi" társadalmi termékként, következésképp változó jelenségként számol velük.
A könyv nem hagy kétséget afelől, hogy az utóbbi álláspontot tartja elfogadhatónak
(]ászi 1908, 3-9.). A tudományos kor emberéhez méltó alapossággal halad jászi
előre kérdésről kérdésre, hogy mérlegelje és megválaszolja őket. De ha úgy találja,
hogy nincs elegendő támpontja a meggyőző válaszhoz, kijelöli a megoldásra váró
problémákat, és - töretlen hittel a fejlődésben - a jövőre bízza a dolgot.
Az alapvető „szabály” (]ászi nevezi így), melyet sulykolni próbál olvasójába, fölöttébb egyszerű: a művészet mindenkor összhangra törekszik az erkölccsel (vö. 201-202.).
Gyakran felhánytorgatott ütközése a nemi erkölccsel - állítja a könyv - csak látszólagos. Ha egy komolyan vehető dráma érvel a házasság felbonthatósága mellett,
vagy a feminista irodalom követeli a nők nemi egyenjogúságát, csak az egyet nem
értők sütik rá az erkölcstelenség bélyegét - a vele rokonszenvezők szemében épp
egy magasabb és tisztultabb felfogást fogjelenteni (209.). A vélemények megosztottsága azért nem vezet relativizmushoz (legalábbis jászi szerint), mert az idő (pontosabban a fejlődés) majd a haladó véleményt igazolja. A sikamlós bulvárdarabok
pedig eleve nem jöhetnek számításba, hiszen nem tartoznak a művészet körébe.
jászi persze így is vergődik abban a csapdahelyzetben, amelybe az esztétikai örömelv
elfogadásával lavírozza magát, hiszen el kell ismernie, hogy a szexre és az erőszakra épülő (]ászi szavaival: „erotikus” és ,,vérengző”) művészet is gyönyörérzet
forrása lehet, protestáns prüdériája azonban berzenkedik ellene. Végül azzal üti
el a dolgot, hogy az utóbbi lehetőséget kizárólag az alacsonyabb műveltségi fokon
állókra korlátozza (212.).
Nyilvánvaló, hogy a Művészet és erkölcs legfőbb ambíciója a két, ellentétes irányultságúnak és hatásúnak mondott terület összetartozásának bizonyítása. jászi
utilitarista nézőpontjából az erkölcs ,,egyértelmű a társadalomra hasznossal” (15.),
az emberi létezés legfontosabb szabályozója - a jog és a vallás is végső soron erkölcsi jellegű. (E kiinduló tételből logikusan következik, hogy a művészet is csak
erkölcsös lehet.) A könyv a társadalmi szolidaritás morálját tartja legtöbbre, de
nem abszolutizálja, mint ahogy ingadozik a liberális és a szocialista fejlődéskép
között is (tehát hogy az erkölcsi érzület az újabb időkben emelkedett-e vagy éppen süllyedt) - így hát megkísérli összeegyeztetni őket (57-63.).
A művészet kettős természetében gondolkodik jászi, de nem a leggyakrabban
előforduló szempontot, tehát a tartalom és forma ellentétét választja (a formaproblémák mindvégig idegenek maradtak számára), hanem a és hatás paradox viszonyát. A művészet ugyanis egyszerre szolgálja az egyéni élvezetet és a társadalmi hasznosságot, sőt az első biztosítja a második megvalósulását: ,,a művészet
gyönyört okozó alaptermészete egyszersmind az, mely a leelentékenyebb hasz-
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nosságot szolgáltatja a társadalom éltében az ő részéről” (315., az idézett mondat
az eredetiben kiemelve).
jóllehet jászi bírálja mestere, Spencer művészetelméletét, ugyanazon az élettani-evolucionista csapáson halad. Spencer szerint a művészet nem más, mint a
játéknak, azaz a felgyülemlett energia levezetésének különleges fajtája. Az alacsonyabb rendű állatokkal szemben, melyek energiaszintje korlátozott, a magasabb
rendű állatoknál és az embereknél a jobb életfeltételek következtében energiafelesleg halmozódik fel, ami feszült állapotot, majd közvetlen haszon nélküli viselkedést eredményez. A művészet a legnemesebb ilyen „haszon nélküli” viselkedés,
amelynek ugyanakkor megvan az a haszna, hogy levezeti az energiafelesleget és ezáltal egyensúlyi állapotban tartja az emberi létezést. S nem csak Spencer gondolta így. A századfordulón divatos evolúciós, energetikai és szociálpszichológiai elképzelések közös feltételezése, hogy a művészet közvetlen hatása kimerül ugyan a
tetszésben, de közvetve másról, többről van szó. A hedonista motivációhoz hozzárendelnek valamilyen bio- vagy szociálpszichológiai funkciót. A műélvezet tulajdonképpen csapda: az ember nemi és társadalmi adaptációját segíti elő, szabályozza
energiáit és idegrendszerét, biztosítja lelki egyensúlyát, fölkelti együttérzését embertársai iránt stb. stb.
jászi is elutasítja a művészet érdekmentességét és öncélúságát (153-155., 158-160.).
Úgy gondolja, hogy az irodalomnak is, mint minden társadalmilag előállított
produktumnak, szükségleteket kell hatásosan kielégítenie. Egyrészt így jut el egy
(nem konkretizált) ,,organikus szükséglet” feltételezésének hipotéziséhez (87.),
másrészt az örömérzet, a hedonista motiváció elvének elfogadásához (172.).
Mindkét elképzelés az élettani esztétika folyománya, és vitatható következményekkel jár. Éppen a Huszadik Század lapjain tette szóvá a könyv egyik kritikusa, hogy
az organikus szükséglet gondolata ellentmond a kiinduló tézisnek, annak, hogy
a művészet társadalmi termék, a társas együttlét eredménye, mert „ami organikus szükségletet elégít ki, az nem tehető attól függővé, hogy az ember társadalomban él-e” (Olgyay László: Művészet és erkölcs. HSZ 1905/1. 118.). Kézenfekvő
lenne azt mondani erre, hogy a társadalmilag átörökített, szerzett kulturális szükséglet éppolyan erőteljes lehet, mintha velünk született volna - csakhogy akkor
még a kettőt radikálisan szembeállították egymással. Az örömelvvel pedig az a
baj, hogy vagy túl általánosan értelmezik, és akkor elveszíti magyarázó erejét,
vagy a viselkedést szabályozó (biológiai) tényezőként foák fel, ebben az esetben
viszont csak erőltetett módon lehet összekapcsolni vele a tragikus vagy az elégikus
művészet hatását (az említett kritika jászi szemére veti ezt is, lásd 127.). Meglehetősen gyakori a korabeli művészet-lélektani irodalomban, hogy a biológiai alapú
örömelvet megfeleltetik ajóval bonyolultabb esztétikai élvezetnek, holott az utóbbit
pszichikus, sőt morális motivációk is alakítják.
jászi úgy véli, meglehetősen leegyszerűsítve a kérdést (amelynek hagyománya
Epikuroszig vezethető vissza), hogy a művészet „az egész emberi élet és tevékenység iránytűje: a fájdalom kerülése és az öröméızetek, a boldogság minél nagyobb
részének biztosítása” (]ászi 1908, 173.). A művészet, miként a játék is, olyan tevékenységmód, amely különösen intenzíven elégíti ki a boldogságra való törekedést.

A Huszadik Század irodalomszemlélete

167

S mivel képes kielégíteni azt, vagyis hatást vált ki az érzelemre (és persze az értelemre is), a művészet a leghatékonyabb kulturális tényező. jászit tulajdonképpen
ez érdekelte igazán, mindennél jobban: a hatáskeltés mechanizmusa és eredményessége - és nemcsak a művészet, hanem az erkölcs esetében is -, sőt a kettőn
túl, e könyvén túl, egész életében azt vizsgálta legszívesebben, hogy egy adottjelenség vagyjelenségcsoport milyen hatást képes kifejteni - egyfelől az egyénre, másfelől a társadalomra.
Ez az érdeklődés teszi könyvét érzékennyé a befogadás, illetve a befogadó pozíciója iránt. Taine-nek igaza volt abban, mondja jászi, hogy a művész visszatükrözi
milieu-jét, csak ott tévedett, hogy egységesnek hitte azt - mert megfeledkezett arról,
hogy „a kor rekonstruálására meg kellene mindenekelőtt állapítani az illető műterrnék élvezóinek a körét: nagy vagy kicsiny volt-e az, alacsonyabb sorsú, befolyásos
vagy elnyomott?” (237-238.). S ezértjut a demokratikus beállítottságújászi arra az
(utilitarista) konklúzióra, amikor a művészeti fejlődés mértékének megadásáról
meditál, hogy „legmagasabbrendű az a művészeti hatás, mely a lehető legmagasabb
eszthétikai élvezetet a lehető legtöbb emberben képes felkelteni” (436.).
A művészet és az erkölcs között az teremt kapcsolatot, hogy mindkettő szabályozza és egyúttal szocializálja az embert. jászi elhárítja azt a feltételezést, hogy az
erkölcs mintegy ,,kívülről”, kényszerítően, míg a művészet ,,belülről”, pszichés szabályozóként működik. Szerinte mindkettőnél megtörténik az interiorizáció: nemcsak a művészetnek, az erkölcsnek is szankció és kötelezettség nélkül, azaz önkéntes
hatóerőként kell érvényesülnie. A l'art pour l'art értelmét jászi szemében nem az
öncélúság, hanem az itt leírt önkéntesség adja (438.). A művészet szabadságát a
művészeti fejlődés sine qua nonjává nyilvánítja; az állam beavatkozását, a művészet erkölcstelen hajtásainak lenyesését, azaz az ,,erkölcsnemesítő kényszerpolitikát“ elhibázottnak és kivihetetlennek tartja.
Bár leegyszerűsítette a művészet szocializáló szerepét, még így is ámyaltabban
értelmezte kortársainál. A hozzá közel álló francia filozófust, Guyau-t azért bírálja, mert a művészet célját a mások iránti rokonszenv felkeltésében, az érzelmek
egyesítésében látja. A szolidaritásra késztetés nem szükségképpen indítéka a művészetnek - érveljászi -, és a művészet nélkül, illetve a művészeten kívül is érvényesíteni lehet. Az igen magas erkölcsi tartalom sem feledtetheti, hogy a művészet
„több mint a szociális eszmék puszta visszhangozója. [. . .] úgy látjuk, hogy a művészet, legprimitívebb kezdeteitől fogva, a szocializáló erők egyik leghatalmasabbika
anélkül is, hogy szociálissá válnék. Ez az eró a legindividuálisabb, sót a külsőleg legantiszociálisabbnak látszó művészetben is megvan” (338., kiemelés az eredetiben).
A Művészet és erkölcs egyik legfontosabb - bár csak közvetve kifejtett - gondolata, hogy a vizsgálódása tárgyát képező két terület természetének leírásában a tudomány illetékes kimondani a döntő szót, méghozzá a terınészettudományos módszert
alkalmazva. Ebből a nézőpontból szükségképpen nem nyílhatott kilátás a századforduló más, ugyancsak divatos, de gyökeresen eltérő szellemű irányzataira. Sem
Wilhelm Diltheyre, aki a természettudományos módszer mindenhatóságának ellenfeleként lépett fel, sem Oscar Vﬁlde-ra, aki a művészetet helyezte minden más
elé (beleértve a tudományt is). Diltheyhez az a Lukács György találhatott utat, aki
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1911-ben, miután szakított a pozitivista szociológia követésével, A Szellem második számába írt Dilthey-nekrolóában éppen azért méltatta a német bölcselőt,
mert „egyike [volt] az elsőknek, akik a »természettudományi világnézet« és a »törvényeket talált« szociológia filozófiai ürességét és meg-nem-alapozottságát átlátták”.
(Lukács 1977, 552-553.) jászi szemében viszont fordítva állt a dolog: a kauzalitás figyelembevétele alól felmentett „megértő” szociológiát és az „élmény”-ből kiinduló pszichológiát tartotta (tudományos szempontból) üresnek.
A Művészet és erkölcsnéljóval érdekesebb (bár kisebb igényű) jászi másik terjedelmes tanulrnánya, melyet a szociológiai regényről írt. Ez az írása úgy is felfogható,
mint elméletének egyfajta kipróbálása egy konkrét irodalmi jelenség értelrnezésében. A tanulmány pikantériáját az adja, hogy a tudományosan kikövetkeztethető
vélemény (legalább első pillantásra) ellentmondani látszik az ízlés által sugalltnak.
Elöljáróban a műfaj eszmetörténeti kontextusát írja le, „az elmék irányzatának
azt az általános evolucionális fokát, melynek ez az irány a szépirodalom terén
megfelel”. A 19. századot a comte-i fejlődésséma szellemében foa fel: mint a tudományok térhódításának, a ,,positivismusnak” korát, és úgy látja, hogy „a természettörvények egyetemes uralmáról való meggyőződés” irodalmi következménye
a szociológiai regény (HSZ 1901/ 1. 29-33.). Voltaképpen Zola, pontosabban az
általa javasolt kísérleti módszer kerül jászi kritikájának célkeresztjébe. A naturalizmus atyja ,,a regényíró munkáját a társadalmi tudományok részének tartja [...] a
regény tehát az új iskola szerint megszűnt elméletben is irodalmi műfaj lenni, a
tudomány kapuját sikerrel ostromolta meg” (1 17-118.). Vajon igaza van Zolának?
- teszi fel a kérdést jászi, és nemet mond rá; a pozitivista és evolucionista beállítottságát ismerve talán meglepő, váratlan módon. Csakhogy jászit pozitivizmusa
a megközelítés tudományos módszeréhez kötötte, nem pedig egy mégoly jelentős művésznek a tudományos elveket félremagyarázó nagyzolásához.
A szociológiai regényben - mutat rá jászi - természettudományos értelemben
nincs szó kísérletről. Igaz, a szociológiában sem beszélhetünk ilyen értelemben kísérletről, de a regény még a társadalomtudomány feladatát sem töltheti be. Zola
regényciklusa ugyanis nem cáfolhatja meg Malthus népesedési törvényét, ahogy nem
igazolhalja az átöröklés töıvényét sem, csak állást foglalhat ezekben a kérdésekben.
(118-119.) „A regény nem fedezhet fel tudományos igazságokat, csak egyes eseteit demonstrálhatja, vagy tudományos eredményeket népszerűsíthet” (195.). jászi
tehát az irodalom számára a közvetítő-propagandista szerepkört engedi meg,
joggal hivatkozva a művészet eredendően fiktív voltára. „Zola elmélete alapjában
hamis - szögezi le végül-, az aestheticai, a tudományos és a politikai szempontok
összekeverésén alapszik” (120.). Látja a színvonalbeli különbséget Zola elmélete
és írói gyakorlata között, de azt is, hogy a téves elméletnek következményei vannak
az új irodalomban. A szociológiai regény (részben egymást átfedő) fény- és árnyoldalaként sorolja fel a szereplők elmosódottságát, a filozófiai elmélkedések gyakoriságát, a végletek túlságosan éles kiemelését - az utóbbival kapcsolatban megjegyzi, hogy némelykor a romantikus istenien jó és ördögien rossz polarizációjára
emlékeztet. Nyilvánvaló, hogy jászi idegenkedése csak részben következett művé-
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szetelméleti pozíciójából, közrejátszott benne puritán protestáns etikája, illetve realista irodalmi ízlése is.
Minthogy a hatás érdekli őt leobban, megpróbálja számba venni a szociológiai regény fogadtatását is. Úgy találja, az alsóbb néposztályok csak a pornográfıát
olvassák ki belőle (a többi részt átugoıják), az elit olvasó sem élvezi, mert az általa
már első kézből ismert tudományos ismeretet [1] látja viszont alacsonyabb színvonalon. Következésképp „a sociologiai regény jelen alakjában főleg a félműveltek
körében fogja legteljesebb hatását elérni” (196.), ami jászi szájából nem igazán
hangzik jól. A művészet és a tudomány összefüggéseinek taglalásával induló tanulmány a vége felé átvált a művészet és az erkölcs viszonyáról való fejtegetésre.
jászi szerint az új irány az elitre nézve erkölcsösebb, a tömeg`re nézve viszont erkölcstelenebb hatással van (198.). Azt az evolucionista nézőpontból adódó súlyos
értékelésbeli dilemrnát, hogy a szociológiai regény magasabb fejlődési foka ellenére
esztétikai hatását tekintve alulmarad az elődök (például Balzac) alkotásainál, azzal próbálja meg feloldani, hogy a „magasabb faji variáció embriója” kevesebb lehet
az „alacsonyabb kifejlett példányánál” (31.). Mintegy félévszázaddal később a marxista Lukács György ügyesebben (vagy legalább szemléletesebben) vágta ki magát
az evolucionista kelepcéből: „A marxizmus-leninizmus csakugyan Himalája a világnézetek között. De a rajta ugráló nyulacska azért nem nagyobb állat, mint a
síkság elefántja” (Lukács 1970, 541.).
jászit a művészet- és irodalomelmélettől később elvonták szociológiai és politológiai tanulmányai, valamint a mindennapos hevítő szerként fogyasztott napi
politika. De torzóban maradt esztétikai életműve is van annyira jellegzetes és tanulságos, hogy ne menjünk el szó nélkül mellette. Tudomásom szerint az 1975ben meelent tanulmányom az egyetlen, amely érdemben foglalkozott vele (leg-

alábbis egy rövid fejezet erejéig - lásd in Veres 1979, 396-402.), és ez is elavult
időközben, már csak a merőben megváltozott ideológiai kontextus miatt is (akkoriban jászi nézeteinek csak a liberális oldalát kellett védelembe venni, ma a
liberálisat és a szocialistát is). Nem kétséges, hogy a pozitivista-evolucionista álláspont fölött eljárt az idő. De amikor ezek az írások meelentek, szigorúan tudományos beállítottságukkal és érvelésmódjukkal maguk voltak a korszerűség
mintapéldányai.
Modernségüket ma sincs okunk kétségbe vonni. Más kérdés, hogyjászi éppen a
tudományba és haladásba vetett hit magaslatáról utasította el a 19. század - utóbb
ugyancsak modemnek nyilvánított - dekadens költészetét. A modernségnek többféle útja lehetséges, nem köthető kizárólagosan sem a társadalmi, sem a művészeti megújuláshoz. (Nem szólva aıTól, hogy csaknem mindig található bennük ,,visszafelé húzó” elem, anakronizmus is. A példaként gyakran felhozott Mallarmé nemcsak
az Egy kockadobást írta, hanem előszeretettel művelt alkalmi költészetet is; Freud
sok énje közül az egyik kifejezetten Viktoriánus erkölcsű; Renoir csodálatos portréin némelykor érezni a biedermeier édességét is.) Ha a modernség jelentését kiterjesztjük a századforduló valamennyi jelentős kulturális fordulatára, meg kell
békülnünk azzal, hogy egymással összeférhetetlen irányzatokat hozunk közös nevezőre.
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jászi művészeti írásai akkor azzal arattak sikert, hogy minden a „helyére került” bennük. Azt sugallták, hogy a világ jól rendezett, pontosabban jól rendezketó.
A lelke mélyén konzervatív olvasó is megnyugodhatott, hogy valójában nem a haladással van baja, hanem csak az átmeneti zavarokkal, túlkapásokkal. S valóban
feltűnő, hogy a társadalmi és politikai jelenségek megítélésében radikális jászi
mennyire visszafogott, milyen „fontolva haladó”, amikor irodalmi és művészeti
értékeket mérlegel. A már említett protestáns etika és realista ízléseszmény mellett
az a reformkori hagyomány is okolható érte, amely az irodalmat kizárólag a nagy
kollektív (főként nemzeti) ügyek képviseletéhez kötötte. jászira (is) jellemző, hogy
csaknem mindent halálosan komolyan vett. A pátosz legalább olyan gyakori tudományos és politikai hadakozásaiban, mint a vele egy tőről fakadó irónia (a humor
viszont teljességgel hiányzik). Ha jobban belegondolunk, talán nincs is akkora távolság a különféle szereplései között.
Később szó lesz róla, milyen élesen reﬂektált Hatvany Lajos frivolnak ítélt könyvére (A klasszikus nevelés ellen. HSZ 1908/2. 259-260.), vagy hogy vitát kezdeményezett a Nyugat íróival az irodalom és a társadalom viszonyáról. Mindkét esetben az
irodalom tudományos értelmezésének jogát védte - ahogy a szociológia, sőt a politika területén is ezt tette - a tudomány illetékességét megkérdőjelezőkkel szemben.
Ugyanakkor erősen korlátozta jászi esztétikai érzékenységét és megítélését,
hogy csak az irodalom társadalmi szerepét és hatását tartotta szem előtt. jó példa
lehet erre a zsidókérdéshez írt hozzászólásának alábbi részlete is:
,§Természetes, hogy az évszázados gettóelzárkózottság, a politikai hatalom kegyetlen nyomása, a társadalmi bojkott ostorcsapásai által a zsidóságban létrehozott
különleges tulajdonságok azt eredményezik, hogy a szellemi produkció minden
ágába, de különösen az irodalmi termelésbe a zsidó írók olyan hangot, nüánszokat,
formákat, egyszóval esztétikai szelekciót vittek be, mely nem mindig szerencsés,
s melyet a tradicionális magyarság magára nézve ellenségesnek érez. És itt többről van szó, mint a város és a falu ellentétéről. Egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy a falusi Arannyal és Petőfivel szemben itt csupán egy városi irodalom kezdődött, mert ez nagyon felszínes megfıgyelés volna. [...] Éppoly kevéssé lehet
szó, hogy itt csak tartalombeli vagy világnézetbeli különbségről, a modernség vagy
a radikalizmus fokáról beszélhetünk. Aki így gondolkodik, az éppen nem látja a
finomabb különbségeket. Elvégre Zola és Tolsztoj forradalmibb írók voltak, mint
az összes zsidó íróink, anélkül hogy velük valami benső hasonlóságot mutatnának.
Egy nagyon elmélyedő lélektani tanulmányt tenne szükségessé az irodalmi zsidó
psziche mibenlétének meghatározása, s ezen belül a magyarországi zsidóé egy
külön fejezetet képezne.” (]ászi 1982, 266., kiemelés a szerzőtől.)
Figyelemre méltó jászinak az a feltételezése, hogy a magyar zsidóság sajátos
mentalitással és érzülettel („psziché”-vel) rendelkezik, és ez az irodalmi tevékenységében is megnıutatkozik. (Bár itt nem fejti ki bővebben, hogy mire gondol, más
szövegei alapján valószínűsíthető: az üldöztetések tapasztalatai révén kialakult fokozott érzékenységet és misztikus fogékonyságot, valamint a terrnészetélményt nélkülöző, túlzottan racionális beállítottságot és - legalább részben, a hagyományos
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közösségtől, vallástól magát eloldozó zsidóság esetében - a mobil személyiséget
tekinti megkülönböztető karaktervonásnak.)
Részben igaza van, amikor tagadja, hogy a város és a falu ellentétéről lenne
szó - hiszen a zsidóság egészéhez semmiképp sem köthető a városi egzisztencia és
a városi kultúra. Az pedig nyilvánvaló, hogy a modem vagy a radikális álláspont
sem kizárólag a zsidó származású értelmiség sajátja. De - és ezzel jászi is tökéletesen tisztában van - Magyarországon a modem városi irodalom képviselete kezdetben
éppen a zsidó származású íróknak volt elsősorban köszönhető (nagyobb függetlenségük és mobilitásuk révén alkalmasabbak voltak rá). Fölöttébb méltatlan Zola és
Tolsztoj forradalmiságát kijátszani velük szemben (élete végén Zola is, Tolsztoj is
a nemzete lelkiismeretét megszólító - és egyúttal megtestesítő - politikus tekintéllyé, illetve vallásalapító apostollá vált) - és nemcsak azért, mert magyar földön más
volt a lépték, s Ignotus vagy mások példája lehet a bizonyíték rá, hogy mennyire
forradalminak érezte és támadta őket ezért a ,,tradicionális magyarság". Hanem
mert az irodalom megújulása mindenekelőtt művészeti esemény volt, nem azon
múlt, hogy mennyire radikális társadalmi programmal lépett fel. jászi vélekedése voltaképpen meggondolatlan és sértő volt magára a Nyugatra nézve is. (Lásd
még Veres 2003b, 190-195.)

Beszélhetúnk-e a Huszadik Század esetében egységes irodalomszemléletról?
A válasz a fenti kérdésre csakis nemleges lehet. A Huszadik Század törzsgárdájából
kevesen érdeklődtek igazán az irodalomértelmezés iránt. Azt mondhamánk, hogy
külső emberek - ha tetszik, „vendégek” -látták el ezt a feladatot. Csakhogy ezen
az alapon az összes folyóirat rászorult vendégek közreműködésére (méghozzá
oda-vissza, keresztül-kasul), hiszen a jelentős szerzők száma nem volt túl magas.
Bevett gyakorlat volt már akkor is, hogy az írók egyszerre publikáltak különböző
folyóiratokban és újságokban, igazodva természetesen az adott orgánum szerkesztői elveihez és technikai lehetőségeihez. Például Kosztolányi Dezső vagy Krúdy
Gyula szinte minden elérhető fórumon szerepelt. Maga a Nyugat (amely több sikertelen nekifutás után született meg) különösen nagy merítéssel rendelkezett - Ady,
Kosztolányi, Csáth Géza, sőt maga Osvát Ernő is a Budapesti Naplótól érkezett

oda, Ignotus A Heztõı, szzhõpﬂin Aladár pedig z Vesemapz újzegzõı. szzhõpﬂin z

Nyugattal párhuzamosan szerkesztette és írta tovább a Vasárnapi Ujság könyvszemléjét, 1912-ben pedig elvállalta a Huszadik Századét is. A Huszadik Század és a Nyugat
között különösen nagy volt az átjárás.
Mégis van értelme a Nyugat és talán a Huszadik Század esetében is önálló irodalomszemléletről beszélni. Osvát Ernő és jászi Oszkár kivételes kisugárzású, fölöttébb
koncepciózus szerkesztők voltak, akiknek érdeklődése, tájékozottsága és ízlése
erősen megszűrte, hogy folyóiratukban mi jelenhetett meg és mi nem. Például
Lukács György Adyról írt cikke, melyet eredetileg a Nyugatnak ajánlott fel, nem
jelenhetett meg ott, mert Osvát Ernő (Ignotus pártfogása ellenére) nem volt hajlandó lehozni. jászi Oszkár viszont némi késedelemmel, de közölte a Huszadik
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Században. Lehet, hogy Osvátnak stiláris fenntartásai voltak Lukáccsal szemben,
de az is elképzelhető, hogy nem értett egyet Ady forradalmiságának hangsúlyozásáva1.jászit viszont (mint ezt megírta) éppen az utóbbi vonzotta Lukács írásában.
A Huszadik Század érdeklődése csaknem mindenre kiterjedt - a totemizmus
eredetétől a kísérleti lélektan válságáig, a leánykereskedelemtől a feminista mozgalomig, a nemzetiségi politikától a zsidókérdésig, a tőzsdétől a büntetőtörvény
módosításáig. S főként az újdonságokról igyekezett tájékoztatni (mint arra már
utaltam) - elsőként adott hírt például Rilke Rodin-könyvéről és a Thália Társaságról, Bolzano igazságelméletéről és a fenomenológiai világnézetről. A freudizmust
nemcsak ismertette, hanem vitázott is vele. De megvolt ennek az a negatív oldala
is, hogy valamennyi területre kevés hely jutott (talán csak a szociológiai és politológiai témák kivételek ez alól).
Figyelemre méltó ebből a szempontból (is) jászinak az az 1909. augusztus 26-i
keltezésű levele, melyben Lukács Györgynek válaszol, s igyekszik őt megnyugtatni a már említett Ady-cikkének sorsát illetően. „Őszintén sajnálom, hogy cikked
lerövidítésére vonatkozó óhajom miatt megnehezteltél, sőt a mögött rejtett indokokat keressz - íıja. - [. . .] Egyszerűen a szerkesztő feljajdulása volt, akinek nincs
1,5-2 ív tere irodalmi csemegék számára akkor, amikor a szociológiai és a szociálpolitikai napi kenyér ügye is oly rosszul áll." S hozzáteszi még, Hatvany Lajosnak
ugyancsak Adyval foglalkozó, Egy olvasmány és egy megtérés története címen publikált szövegére utalva (HSZ 1908/1. 234-244.): „akkor is megmosták érte a fejemet,
hogy nekünk nem szabad ennyire esztétizálnunk" (jászi 1991, 174.). A levélből
világos képet nyerhetünk arról, hogy a Huszadik Század szerkesztésén bábáskodó
belső kör mekkora teret engedett az irodalmi és művészeti tárgyú szövegeknek.
(Lukács cikke végül rövidítés nélküljelent meg, de két részben, Uj magyar líra címmel - HSZ 1909/2. 286-292., 419-424.)
Érdemesnek látszik statisztikákat készíteni. A folyóirat félévenként összesített
tartalomjegyzéke 1904-től külön csoportban sorolja fel az önálló tanulmányokat,
a szemléket ésjegyzeteket, valamint a könyvismertetéseket. (A középsőbe kerülnek
a nagyobb áttekintések és a terjedelmesebb recenziók.) A Huszadik Század húsz
évfolyamában számos féléves periódus akad, amikor egyetlen irodalmi tárgyú tanulmány sem jelent meg. Ugyanakkor éppen ez növeli meg nagymértékben a szerkesztői szelekció súlyát, a publikált szövegekben meelenő irányzat reprezentatív
jelentőségét.
Ha alaposan szemügyre vesszük a folyóirat szemléleti változásait, több szakasz
különböztethető meg a Huszadik Század történetében. Az első nagyjából 1906 derekáig tart. Ebben a periódusban látszik legerősebbnek jászi közvetlen hatása
(ami nyilván összefügg azzal, hogy ekkor írta a legtöbb irodalmi és művészeti cikkét,
s így volt mihez igazodni). Mintha még az érdeklődésében is osztozna másokkal.
Pekár Károly például részletesen ismerteti Guyau művét (Művészet és társadalom
Guyau szerint. HSZ 1901/1. 407-419.), amire azután jászi hivatkozik a könyvében.
Kunﬁ Zsigmond viszont a Művészet és erkölcsből idéz előszeretettel - akár Eötvös
Károlyról és a magas műveltségről ír jegyzetet (HSZ 1904/2. 240-241.), akár jókai
művészetét veszi védelmébe (lókai. HSZ 1905/ 1. 53.). Nem véletlenül kapja jászi
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könyve a leghosszabb ismertetést (tizenöt lap, apró betűvel - vö. HSZ 1905/ 1.
116-130.); igaz, a szerző, Olgyay László - aki elismerő bírálatban részesült azon
az akadémiai pályázaton, amelyet jászi megnyert -, nem fukarkodik a kritikai
szurkálásokkal sem (két fontos ellenvetését idéztem korábban).
Irodalmi-művészeti írásait tekintve az első hat év a Huszadik Század legortodoxabb korszaka. A tudomány emberei, pontosabban a tudomány elsőbbségében
hívő emberek írnak itt az irodalom és a művészet régi és új jelenségeiről, problémáiról, tendenciáiról. Csak azt a megállapítást tekintik igaznak, ami tudományosan megalapozható-levezethető. A művészettől is azt várják el, hogy a tudományhoz igazodjék. jászi könyve, a Művészet és erkölcs azért válhatott az egyik legfőbb
referenciaművé, mert példaszerűen mutatja be, hogy mire jó és meddig terjed a
tudományos kompetencia. jászi másik munkája, A sociologiai regényről viszont arra
intette követőit, hogy az általános fejlődéskép csak keret, amelyen belül- a tájékozódásban és a megítélésben egyaránt - helye van az ízlésnek is. Így eshetett meg,
hogy a mérce és az ítélet nem feltétlenül esett egybe: a diadalmas tudomány korának reprezentatív íróját (Zolát) és 'műfaját (a „szociológiai” regényt) kritikával
illették, miközben a romantikus jókait mentegetni próbálták (merthogy szerették).
A Huszadik Század e korai szakaszában a filozófusok közül Spencer, Marx és
Nietzsche a leggyakrabban hivatkozott tekintély, az írók közül Tolsztoj és (még inkább)
Zola a sztár. Természetesen mindenkit a maguk pozitivista-evolucionista szemüvegén keresztül olvastak. A Huszadik Századba elsőkéntjászi írt Zoláról: a Gratz Gusztáv társaságában publikált Zola és 'lblstoj című cikk (HSZ 1900/1. 130-133.) első
része szárrnazik tőle -itt Zola Termékenység című regényét ismerteti és méltatja. A szociológiai regényről írt 1901-es tanulmánya viszont már a naturalista programot
állítja középpontba. (Tulajdonképpen meglepő, hogy a népszerű francia író nem
szerepel a Művészet és erkölcs irodalmi példái között.) Azután egymást érik a tanulmányok Zoláról (Wildner Ödön: Zola Emil mint regényíró. HSZ 1902/2. 452-473.,
jászi Oszkár: Zola Emil mint szociológus. HSZ 1902/2. 474-482., Hajós Lajos: Zola
és a természettudomány. HSZ 1903/1. 33-43., Lázár Béla: Zola mint műkritikus. HSZ
1903/1. 122-128.). Csaknem valamennyit felolvasták, meghallgatták és megvitatták a Társadalomtudományi Társaság nyilvános ülésein.
Mintha ugyanazt az ambivalens véleményt variálnák. Méltányolják az életmű
társadalomkritikai gesztusát, az író személyes példáját, de fanyalognak természettudományos ambícióján. Az is előfordul, hogy az író egyik-másik gyengébb
teljesítményét darabokra szedik; például a Munka című regényről 1/Vıldner Ödön
meglehetősen gúnyos ismertetést ad (HSZ 1901/2. 68-71.). Wildner egyetemi évfolyamtársa és jó barátja volt jászinak. Bizonyára a személyes kapcsolattal is magyarázható, hogy szövegeiben vissza-visszaköszön jászi érdeklődése és fontolva
haladó attitűdje. A XIX. század irodalmának pessimismusa című tanulmány (HSZ
1902/1. 46-61.) ezzel a kérdéssel indít: „józan középmértéket tartó hazánk talán
csak mégis ment maradt a kor betegségétől?" (48.) Ezt akár ironikusan lehetne
érteni, de később kiderül, hogy a „józan középmérték” valójában nemzeti adottságunk, tehát nem lehet rossz. A szerző példás alapossággal különbözteti meg a
pesszimizmus két válfaját: a szubjektív, komolyan nem vehető világfájdalmat és
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a nagy eszmék romjain termő igazi pesszimizmust. Ezt követően a 19. századot
úgy mutatja be, mint az optimizmus és a pesszimizmus ismétlődő egymásra következését, váltógazdálkodását.
Balzac, Zola és a naturalizmus a pesszimizmust hozta vissza: „Az új pessimisták
modern emberek. Korán megszenvedték a létért való kíméletlen tülekedést a nagyvárosi életben, az érzéki benyomások, a raflinált élvezetek hajszáját [...] rossz
gyomrúak és epések, vértelenek s idegesek, ennél fogva igazában sohasem vidámak, nyugodtak és elégedettek" (57.). A végső mérleg megvonása (is) körültekintően történik: az új irodalom a beteges vonásokat állította ugyan előtérbe, mégsem
ártalmas, sőt ,,oly rétegekben, amelyekhez a tudomány még nem tud hozzáférkőzni, különösen a század második felében, nagymértékben terjesztette nem egy
mesterművével a szociális részvét érzését" (60-61.). De a szerző mégis siet hozzátenni: nem a pesszimizmus lesz az utolsó szava a 19. század irodalmának!
E vázlatos ismertetésből is kitetszhet, hogy Wildner írása (anélkül, hogy hivatkozna rá) átveszi jászi véleményét a naturalista irodalomról. A pesszimista irodalmat
táıgyilagosan igyekszik bemutatni, de nem képes egészen leplezni a vele szemben
érzett ellenszenvét, amiben nyilván közrejátszott a Schopenhauer pesszimizmusa
fölött gyakorolt Nietzsche-kritika is. (Wildner ugyanis bálványozta Nietzschét;
1907-ben egész könyvet szentelt romantikus korszakának.) Ebben a periódusban
az ő tollából jelent meg a legtöbb irodalmi tárgyú írás a Huszadik Században. jó
szemű kritikus volt, Herczeg Ferenc Pbgányokjáról, Molnár Ferenc Egy gazdátlan
csónak történetéről, Bródy A dadájáról és a Thália bemutatóiról ő írt elsőként. Itéleteinek tudományos alátámasztásáról néha megfeledkezett, a maga tudományos
pozíciójának öntudatáról soha.
A másik viszonylag sokat publikáló szerző Kunfi Zsigmond, akinek barátsága csak
később mélyült el jászival (azt követően, hogy 1907-ben Budapestre költözött).
A szociáldemokraták körében szerzett befolyása révén sikerült elémie, hogy jó kapcsolat alakuljon ki a pártvezetés és jászi között. Kunfi ekkor még Temesváron tanárkodott, onnan küldte első írásait a Huszadik Századba. Eötvös Károlyról és Anatole
France-ról elmélkedett, Ignotus Olvasás közben című kötetéről írt méltató ismertetést. Két hosszabb szövege közül A francia kultúrharc (négy részben jelent meg,
a HSZ 1905/2-es kötetében található) nem irodalmi tárgyú írás, ajókai viszont figyelemre méltó vitairat (HSZ 1905/ 1. 37-55.). 1907 után Kunfi szinte teljesen felhagyott az irodalmi tárgyú cikkek írásával, elsodorták a pártpolitikusi és újságszerkesztői tennivalók.
Ajókai című írás tulajdonképpen két véleményt - két monológot - illeszt egymás mellé. Az első (a szerző állítólagos „barátjáé”) kész vádirat a csapongó képzeletű és megbízhatatlan erkölcsű jókai ellen, akinek kezében ,,kedvesjátékká fajul
a költészet", s aki a múltba fordítja tekintetünket (szemben Zolával, aki természetesen a jövő felé). A másodikként bemutatott, ezzel ellentétes vélemény volna
magáé a szerzőé. Heine egyik pamfletje nyomán ,,hellén"-nek mondja magát, aki
a szépséget tekinti az élet fő javának, szemben a ,,nazarénus”-sal, az erkölcsi tökély
megszállottjával. (Ez a megkülönböztetés többször felbukkan a Huszadik Század
hasábjain.) Így hát Kunﬁ megértő jókai iránt, akit szerinte gyönyörűség olvasni.
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Érvként (egyelőre megnevezetlenül) a Művészet és erkölcs egyik fő tézisét idézi: az
a legnagyobb művész, aki „a legtöbb emberben képes a viszonylag legmagasabb
rendű gyönyörűségek legnagyobb mennyiségét költeni". (48.)
Sajnos nem áll meg itt, a félúton. Megkísérli megvédeni jókait a valótlanság
vádjával szemben. Egyrészt arra hivatkozik, hogy az író optikája ilyennek mutatja
a valóságot (tehát nincs értelme róla vitatkozni), másrészt- Ignotust követve - arra,
hogyjókai hősei nem típusok, hanem olyan általános princípiumok megtestesítői,
mint a jó vagy az erő, ezek érvényessége pedig tartósabb, mint az egyéni (lélektani) motivációké. Azzal a véleménnyel szemben, hogyjókai nem a jövőt képviseli, nem az osztályok harcát, Kunfı azzal a jellemző ideológiai tromffal áll elő, hogy
„soha művészeti alkotások úttörői, megelőzői nem lehetnek a társadalmi és politikai mozgalmaknak; ezek, mint a kor egész ideológiája csak követhetik a társadalom
struktúrájában beállott változást, bizonyos tekintetben a művészet nyelvére mintegy
lefordíıják az osztályharcok eredményét". Épületes érvét nem akárhonnan: éppen
a Művészet és erkölcsből meríti, ezúttal megnevezve forrását (53.).
A Huszadik Század első korszaka lezárult 1906 végén, amikorjászi és elvbarátai megvédték-megerősítették ugyan vezető pozíciójukat a Társadalomtudományi
Társaságban és a szemle szerkesztésében, de - részben a kieső szerzők pótlására,
részben saját táboruk vonzerejének demonstrálására - új embereket kellett bevonniuk a munkába. Így vette kezdetét a folyóirat második korszaka, amikorjászi
és belső körének érdektelensége miatt már ezeknek a munkatársaknak szellemisége vált irányadóvá a Huszadik Század művészeti publikációiban. Érdekes megfigyelni, hogy a nemzeti liberális szárny kiválása után mennyire ellentétes módon alakult
a szociológiai-politológiai és az irodalmi-esztétikai cikkek szemléleti orientációja.
Az első esetében szűkült a mozgástér, míg a másodiknál jelentősen nőtt a szóródás az álláspontok között.
Az első korszak útkeresése a magabiztos fellépés ellenére valójában tétova volt.
Az irodalomról értekező szerzők -láthattuk Wildner Ödön és Kunﬁ Zsigrnond példáján - egyfelől az általános (tudományos) elvekből próbálták levezetni ítéleteiket, másfelől viszont a maguk ízlésére hagyatkoztak, és az így keletkező kavarodáson
csak úgy tudtak úrrá lenni, hogy a közösen elismert tekintélyekhez és (persze) egymáshoz próbáltak igazodni. (Az etalontjászi felfogása jelentette.) A folyóirat új
munkatársai nem a pozitivista-evolucionista tanodákból kerültek ki, vagy ha mégis,
igyekeztek „felsőbb osztályba” lépni. Az ő számukra már nem volt magától értetődő
a tudomány illetékessége a művészet értelmezésében. Egyesek az esztéticista, mások a
pszichologista, sőt olyanok is akadtak, akik az életfılozófiai irányzatok felé tájékozódtak. Valójában kísérleteztek magukkal is, az irodalommal is; keresték és nem
mindig találták meg saját álláspontjukat; úton voltak majdani, igazi irodalmi fórumuk felé. (Legtöbbjüknek az 1908-ban induló Nyugat biztosított maradandó
otthont.) Voltak, aki csak ideiglenesen tartózkodtak a Huszadik Század hasábjain,
míg mások később is szívesen vállaltak itt vendégszereplést.
A folyóirat irodalmi-művészeti cikkeinek szemléletváltása azért nem okozott nagyobb megrázkódtatást a korábbi törzsgárda taai számára, mert elfedte előlük
egy sokkal jelentékenyebb, a magyar irodalmat és művészetet alapvetően átrendező szem-
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léletváltás, amelynek valamennyien lelkes hívei és .propagandistái lettek. Volt ugyanis egy abszolút közös - mintegy axiómaszerű - érték a régiek és újak hitében, esztétikai meggyőződésében: mindnyájukat jellemezte az Ady Endre költészetébe vetett
fëltétlen bizalom. Ennek pedig megvolt az az előnye, hogy mint egyértelmű, szilárd
eligazodási pont, feleslegessé tette a komplikált tudományos igazolást, ugyanakkor
megbízhatóbb érvényességet biztosított az ízlésbeli azonosulásnál. Ráadásul nagyobb szabadságot engedett az értelrnezésnek, mivel a vélemények szóródása nem
veszélyeztette az egyetértés alapját. Ady költeményei előbb lettek e - nem túl széles - közönség körében a „minden titkok versei", mint ahogy neki magának eszébe jutott (1910 végén) gyűjtőfogalomként - pontosabban címként - egyik kötete
élére állítani.
jászi már az versek meelenése után elragadtatott, „szerelmes” levélben mondott köszönetet a rendkívüli élményért Adynak - ő maga nevezte szerelmesnek
abban a Somló Bódoghoz írt levelében, ahol ujjongva jelentette be: ,,végre, újra
nagy költője van Magyarországnak!" (jászi 1991, 132-133., illetve 135.) A Huszadik
Század 1906. áprilisi számában két recenzió is meelent Adyról, Goór Pál és Hatvany lajos tollából (HSZ 1906/1. 347-355.). Bár Hatvany ekkor még nem igazán
lelkes, a következő Ady-kötet, a Vér és arany eloszlatja minden fenntartását, ő pedig
nem habozik beismemi, hogy tévedett, és hódoló vallomását is a Huszadik Században jelenteti meg (Egy olvasmány és egy megtérés
HSZ 1908/1. 234-244.). jászi
azonban nem elégedett Hatvany újabb cikkével sem, ezért szerkesztői jegyzetben
határolja el magát tőle: „azt hisszük, hogy az Ady Endre jelentőségét nem lehet
kizárólag eszthétikai szempontokból elbírálni, mint azt tisztelt munkatársunk teszi. Minden korszakalkotó költő ugyanis több mint néhány új szó, rím és ritmus
kovácsolója [. . .] benne találnak művészeti vigaszt, reményt és harci kedvet a kornak
nagy, a régi értékeket leromboló törekvései is." Egyúttal már itt beharangozza (név
nélkül) Lukács Ady-írásának közeli megjelenését. (HSZ 1908/1. 234.)
jóllehet Hatvany Lajost és Lukács Györgyöt egy világ választotta el egymástól,
meglepően hasonló módon vélekedtek az új magyar líráról. Mindketten előbb fogadták el Kosztolányit, mint Adyt (Lukács ismertetést is írt a Négy fal között című
kötetről a Huszadik Századba - HSZ 1907/2. 1092-1094.). A Holnap című nagyváradi antológia pedig (Ady, Babits, Balázs Béla, juhász Gyula és mások verseivel)
- amely nagyobb botrányt váltott ki a konzervatív körökben, mint Ady verseskötetei és a Nyugat együttvéve - végképp meggyőzte őket arról, hogy bekövetkezett
a magyar költészet régóta várt fordulata (Lukács György:
magyar költők. A Holnap.
HSZ 1908/2. 431-433., Hatvany Lajos: A nagyváradi holrraposok és a budapesti szemle
hírlaposok harca. HSZ 1909/1. 66-74.).
Az utóbbi írás már arra is reﬂektált, hogy a Herczeg Ferenc szerkesztette Új
Időkben meelent egy cikk (A duk-duk affér) Adytól, melyben elhatárolta magát a
többi holnapostól, sőt saját híveitől is (Hatvanyt - nevét eltorzítva - közvetlenül
megtámadta), amivel óriási megdöbbenést és zavart keltett. Ezt követően még
hírlapi pengeváltásra is sor került juhász Gyula és Ady között, de az utóbbi végül
visszakozott, és megpróbálta kiengesztelni barátait. Hatvany (aki megbántottságát
nem késlekedett levélben megírni Adynak), a hivatkozott 1909-es cikkében igye-
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kezett megnyugtatni a költő mellett felsorakozókat. Az pedig, hogy a Huszadik
Század egyöntetűen kiállt Ady és A Holnap mellett, közvetlen beleszólást jelentett
az irodalmi vitákba, sőt az irodalmi élet alakulásába is. Nincs rá példa sem előbb,
sem később, hogy ilyen mértékben részt vállalt volna a kortárs magyar irodalom
küzdelmeiben és elismertetésében.
A Huszadik Század új szerzői túlnyomórészt a (majdani, illetve már létező) Nyugathoz kötődő írók közül kerültek ki. Így például Hatvany Lajos, továbbá Ignotus
(igaz, ő ritkán írt ide, de akkor mindig fontos ügyekről), Csáth Géza és végül, de
nem utolsósorban Schöpﬂin Aladár, aki nemcsak a legalaposabb (illetve az egyetlen alapos) Ady-tanulmányával volt jelen a folyóiratban (Az új magyar irodalom.
HSZ 1912/2. 624-644.), hanem a rendszeresen meelenő szépirodalmi szemlerovatával is (1913-1914-ben). Maga Ady keveset publikált a Huszadik Században,
először 1909 végén Lesznai Anna új verseskötetét ismertette, majd különféle
jegyzeteivel szerepelt; az 1910-esjubileumi szárnban Ignotus, Bányai Elemér, Csáth
Géza, Lengyel Géza, Szini Gyula és mások társaságában ünnepelte a folyóirat tízéves fennállását. A később nevessé vált külső szerzők közül Lukács György 1906 és
1910, Szabó Dezső pedig 1912 és 1915 között írt a lapba - mindketten felváltva
publikáltak a Huszadik Században és a Nyugatban.
Csáth Géza először zeneelrnéleti tanulmánnyal jelentkezett, utána két figyelemre méltó esszét tett le az asztalra: 1909-ben Az emberrsmeret és a társadalmi fejlődés
című viselkedés-lélektani (HSZ 1909/1. 341-347.), 1910-ben pedig a jegyzetek
Mikszáthról és az új regényről című irodalomkritikai eszmefuttatását (HSZ 1910/1.
412-420.). A két szöveg között az emberismeret problémája teremt kapcsolatot.

Mikszáth embeıismerete tapasztalati, vagyis praktikus - mondja Csáth -, szemben
a Stendhal- és Csehov-féle alkotó mintegy veleszületett képességével. Valójában
nem annyira a művészettel, mint inkább az emberi természettel összeﬁiggő adottságról van szó. Csáth elsőrangú nyelvművésznek tartja Mikszáthot, de gúnyolódik naiv, egészséges erotikáján: ,,Idegizgató pszichikai konﬂiktusok itt nincsenek.
A nők sohasem komplikáltabbak, mint amilyen szép a testük. Minden megítélés,
minden vágy egyszerű, materiális. [...] ltt a szerelmeseket az igen és nem kérdése
érdekli, de különben semmi sem hiányzik, hogy egyszerű szíveik, mintegy előre
összehangolva, tiszta harmóniákban rezonáljanak." (Új kiadása: Csáth 1995, 130.)
Nem véletlen, teszi hozzá Csáth, hogy a nőolvasók jobban szeretik jókait, akinek
nőtípusai hasonlíthatatlanul bonyolultabbak és változatosabbak. ,,Érdekes, hogy
Mikszáth jókairól írt könyvében ezt a tényt egészen figyelmen kívül hagyta, és
nem látja meg soraiban ezt a mágikus, különös erotikát sem."
A Noszty
esete Tóth Marival meelenése (1908) tulajdonképpen alkalom Csáth
számára, hogy a kortársként megélt nagy irodalmi váltásról értekezzen. A regény
utóhanában olvasható írói dohogásból indul ki. Azzal a mikszáthi megállapítással száll vitába, hogy a nagy mesemondók eltűnnek, és riporterek váltják fel őket.
Csáth úgy véli, hogy éppen ellenkezőleg, Mikszáth művei azok, amelyek riportszeıűek, látszólag „az életből ellesve", miközben a történet bonyolítása a fő szempont,
szemben az emberre fókuszáló, lélekismerő, életrajzi művekkel, amelyek „a városi
élet, az idegrendszer kifinomodása” következtében nagyobb közönségre számíthat-
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nak a jövőben (126.). A másik Csáth-esszé egyenesen a társadalmi evolúció termékeként és motorjaként szól az emberismeretről és az önismeretről, amit korábban egy
egész élet tapasztalata révén (automatikusan) lehetett megszerezni, ám a modem
korban már a pályakezdő fiatalok sem nélkülözhetik, ezért tudatosan kell azt elsajátítaniuk. „Igy fejlődik ki a nyugati társaságbeli élet, ahol mindenkin rajta van
az önismeret és emberismeret előkelő dressze, és ahol valamennyien az emberkezelés retorikájával és az önfegyelmezés arcfestékeivel dolgozunk." (Csáth 1995, 27.)
Csáth ironikus megfogalmazása sejteni engedi, hogy bár tudomásul veszi, sőt igenli
a fejlődést, látja annak fenyegető veszélyeit is. A fokozott önfegyelemmel járó
„érzelmi holtpont" elkerülésére azonban nem tud jobbat, mint a Freud által megállapított két „szisztéma", az ős-én és a felettes-én egymást kölcsönösen sakkban
tartó játékára hivatkozni (23., illetve 28.).
Csáth mindkét esszéje tökéletesen beleillik a Huszadik Század elsődlegesen szociológiai-szociálpszichológiai érdeklődésébe - a pszichoterápia új, freudi irányzatának bevonása csak hab a tortán. (Csáth az egyik első képviselője a mélylélektannak, Kosztolányi Dezsőt és Karinthy Frigyest is ő ismertette meg vele.) jellemző,
hogy a Mikszáth-regényből kiinduló esszéje sem a művészeti, hanem a ,,természetrajzi" vonatkozásokat emeli ki. Amikor legmerészebb megállapításait teszi- tehát
az évszázados magyar prüdéria arcába váa a szexualitás kimondásának fontosságát -, valójában ő is a pszichoanalízissel kiegészült élettani-evolucionista meggyőződést visszhangozza: „Tudjuk azt, hogy a szexuális funkció minden élőlénynél fontosabb minden másnál. A civilizáció ezt a tényt nem változtatta meg. Az emberi
életnek főmotívuma maga az élet - a továbbélés. A kultúrembernél a szexuális indító erő talán kisebb, de a művészetekben átszublimálódva annál dominálóbb
szerepetjátszik. Minden emberi gondolkodás, akarás és érzésnek láthatatlan központja ez. A művészet a művészek életének egy-egy darabja papíroson, zenekaron,
vásznon, márványban, és minthogy az élet domináló vezérmotívuma a nemi élet,
tehát a művészet is elsősorban a nemi életről beszél." (129.)
A folyóirat második korszakának egyik nagy nyeresége a pályája kezdetén álló
Lukács György közreműködése volt. Kései visszaemlékezéseiben Lukács nem győzte hangsúlyozni, hogy mennyire idegenkedett a Huszadik Század liberalizmusától és
pozitivizmusától, valamint a Nyugat világnézeti relativizmusától, attól, hogy Osvát
Ernő nem a dolog igazságát, hanem a jól megírtságát vélte döntőnek. Részben
utólagos visszavetítésről van szó. 1906 és 1910 között tizenkét szövege jelent meg
a Huszadik Században és tizenegy a Nyugatban - vagyis az akkor írt teljes terrnésének háromnegyede. Az viszont kétségtelen, hogy Osvát rossz írónak tartotta őt,
Babits pedigA lélek és aformák című esszékötetét (1910) „homályos” stílusáért (germanizmusaiért) bírálta a Nyugatban. Életre szóló sebként élt Lukácsban az is,
hogy ifjúkori drámakönyvét, A modern dráma fejlődésének történetét (1911), miközben elismerést aratott és pályadíjat nyert a konzervatív Kisfaludy Társaságban, a
Huszadik Század figyelemre sem méltatta. Valójában igen terjedelmes és figyelmes
ismertetés jelent meg a drámakönyvről, feltehetően Galamb Sándor a szerzője,
aki azt is észrevette, hogy A modern dráma ugyanazzal a forma-fogalommal dolgo-
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zik, mint amit Lukács az Alexander-emlékkönyvbe írt tanulmányában (1910) indokolt meg részletesen (HSZ 1913/2. 120-124.).
jászi nemcsak udvariasságból írta a már idézett 1909-es levelében: „Hát kedves
barátom, nincsen senki, akire mi a te irodalmi teredet átruházni akarnók, mert
nincs senki, aki a magyar esztétikában azokat a szempontokat képviselné, melyek
a mi irányunkhoz közelebb állnának." Igaz, hozzáteszi azt is, hogy Lukács Adycikkét ,jóhiszemű és alapos tudáson nyugvó különvélemény"-nek tartja (]ászi 1991,
174.). Ebben rejlik ugyan némi fenntartás is, de az alapvető elfogadáson belül.
jászi a következő szavakkal konferálta be Adynak Lukács megjelenés előtt álló
írását (összhangban a Hatvany cikkéhez fűzött jegyzetével): „Ugy érzem, hogy a
tömérdek kritika közepette, mely az Ön költészetét kíséri, épp a legfontosabb és
a legtörténelmibb szempontok még mindig észrevétlenül maradtak. Talán Lukács
megsejt egyet-mást abból is, amit Hatvany nem látott meg." (jászi 1991, 167.)
jászi olyan nagy becsben tartotta, hogy a Huszadik Század 1908-ban és 1909-ben
Lukácstól jelentette meg a legtöbb irodalmi-esztétikai közleményt! Még a baráti
körét (Popper Leó, Balázs Béla, Ritoók Emma) is szívesen fogadta, és ismertették
könyveit akkor is, amikor Lukács már nem írt a folyóiıatba. 1911-ben két recenzió
jelent megA lélek és a formák című esszékötetéről (az egyiket éppen Ritoók Emma
írta), 1913-ban pedig (mint arról már szó esett) A modem dráma fejlődésének történetéről látott napvilágot alapos ismertetés. (Lukács kései visszaemlékezései alapján
valószínűsíthető: a drámakönyv esetében az váltotta ki neheztelését, hogy nem
egy nevesebb szerző írt róla.)
Lukács 1910-ben már önállósodni próbált. Előbb Balázs Bélával a Renaissance
nevű folyóiratból akart ellen-Nyugatot formálni, majd 1911-ben Fülep Lajos társaságában megalapította a mindössze két számot megért magas színvonalú filozófiai folyóiratot, A Szellemet. 1910 után nem jelent meg több írása a Huszadik
Században, Ebben szemléleti fordulata is közrejátszhatott. A drámakönyv még az
irodalomszociológia Simmeltől átvett racionális módszertanát alkalmazza, s a tudományos megalapozás éppúgy feszültségben áll a drámatörténet legújabb fejleményeire vonatkozó megfigyelésekkel (vö. Veres 2000, 46-48.), mint ahogy aztjászi
egyes szövegeiben tapasztalhattuk az elméleti kiindulás és az ízlésítéletek között.
De A Szellem első számában meelent Lukács-esszé, A tragédia metafizikája (1911)
már radikálisan szakított a racionális módszertannal, ekkor kezdődik a pozitivizmussal és a liberalizmussal való leszámolásnak Lukács egész életére szóló folyamata.
Mivel a szociológia nem kecsegtette meggyőző válasszal, elfordult tőle. A Balázs
Bélával együtt kezdeményezett Vasárnapi Körben (1917-ben, 1918 elején) már a
belső ,,lélekvalóság" lehetőségeivel próbált számot vetni.
Az 1908-as, 1910-es években jászi és Lukács még közel álltak egymáshoz - legalábbis jászi (ha némi fenntartással is, de) ezt hitte. Az Adyról szóló írás már csak
azért is kedves lehetett számára, mert nyitó mondataiban nagy hangsúllyal beszél
arról, hogy e költészetforradalmi próféciaként hat és teremt közösséget. jászi nemcsak
költőként tartotta sokra Adyt, hanem harcostársának tekintette a „magyar ugar"
átalakításáért folytatott küzdelemben. 1909-től személyes pártfogásába vette, menedzselte és bevonta minden létező, általa vezetett szervezetbe, a szabadkőműves
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Martinovics Páholytól az 1914-ben alapított Polgári Radikális Pártig. Ha (igen
ritkán) írt Adyról, mint például a Ki látott engem? című verseskötetének meelenése (1914) alkalmából, vezércikk került ki a tolla alól (nem is a Huszadik Században jelent meg, hanem a Világban). Ebben nemcsak mellőzte az esztétikai szempontokat, de mintegy velük szemben haladva dicsérte meg a költő (pontosabban
a vátesz, a propagandista) tömeglélektani-politikai teljesítményét:
„De Ady Endre nemcsak új szavak, új formák és új ritmusok kovácsolója, nemcsak az életlendület nagy átértékelője, szóval nemcsak esztétikai narkotikum és
hevítő szer - szónokoltajászi: - az ő költészete művészeti ragyogása mellett mint
tömegrnozgalom, mint szociális erő válik az Új-Magyarország egyik legizgatóbb
és legtöbbet ígérő kultúr-problémájává. [. . .] Az a tény tehát, hogy ma húsz-harmincezer ember olvassa, érti és várja Adyt, az ő működését felülemeli az esztétikusok
és irodalmárok vitáin, s prófétaszerűvé is teszi költői misszióját, melynek megértése kulcsot ad az eljövendő magyar dolgok sejtéséhez. [. . .] Ezzel a latifundiumos
kínai fallal és ezzel a kávéházas álforradalommal szemben Ady költészete a falu
hadüzenete volt. Valódi paraszt- és valódi proletárérzelmek viharzottak itt fel a
grófok, uzsorások és kitartotljaik ellen. Az igazi forradalom szele süvöltött itt, nagy,
szent, zsoltáros komolysággal. Semmi viccelés, semmi ﬁnomkodás, semmi manír,
hanem kaszás és gyáras felháborodás fűtötte szenvedély. " (Egy verseskönyvről. jászi
1982, 208-211.)
A főnévi jelzők és igenevek erőszakolásajászi stílusát közel hozza Lukácséhoz
(és méginkább Szabó Dezsőéhez). Adyról írva mindhárman Ady expresszív stílusát utánozták. Kosztolányi Dezső tévedhetetlen szimattal hasonlította Az elsodort
faluról írt gyilkos pamﬂetjében (1920) Szabó Dezső nyelvétjásziéhoz és Lukácséhoz (vö. Kosztolányi 2004, 420-421.). (Adyval itt még nem foglalkozott, de - mint
ismeretes - később pótolta mulasztását.) Bár vannak szemléleti egyezések is (mindenekelőtt a forradalom emlegetése), nagyobb a különbözőség jászi és Lukács
között. jászi szemében Ady költészete elsősorban szociológiai-politikai küzdelem az
emberekre szörnyű adottságként nehezedő, érték nélküli feudális világ ellen. Egy
új, részben csak sejthető, de föltétlenül értékes társadalmi rend nevében lép fel,
a kisemmizett rétegek szószólójaként és (egyúttal) öntudatra ébresztőjeként - amivel maga is társadalomalakító tényezővé válik. Lukács viszont tragikus-misztikus
magatartásként értelmezi Ady költészetét.
Már cikkének hatásos felütésében is - ahol Adyt a magyar forradalmárok költőjeként nevezi meg - a forradalom képzetéhez a hiábavalóság érzete rendelődik:
„Mert hiába minden, Ady mégis a magyar [értsdz magyarság] versek Adyja elsősorban, a forradalom nélküli magyar forradalmárok poétája. [. . .] Mert Magyarországon a forradalom csak lelkiállapot, csak az egyetlen pozitív, formai lehetősége
annak, hogy a végtelen izoláltság okozta kétségbeesés csak kifejezést is bírjon
kapni. [...] Adynak minden verse vallásos vers [...] egy nagy, misztikus érzés kiáradása mindenfelé és mindenhová.” (Lukács 1977, 248-250.)
Lukács elismeri e költészet mozgósító erejét, sőt ennek fontosságát is, de az
utóbbit szinte azonnal visszavonja: ,,Itt találkozik az Ady centrális élménye az Adyt
olvasók centrális élményével. Mert bizonyos: ez az ő igazi jelentősége a mai Ma-
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gyarország számára; a lelkiismeret, a harci dal, a harsona, a lobogó, amely köré
minden csoportosulhat, ha harc lesz valamikor, a jelszó, amelyet este a tábortüzeknél virrasztók váltanak. De szinte azt lehetrıe mondani: véletlen így az Ady hatása, mert nála mégis csak epizódok a magyar versek; az ő lelke mindent egyformán
és egyforma erővel tükröz, hát tükrözi ezt is, ezt, éppen azt, ami mai magyaroknak olyan nagyon, olyan pótolhatatlan mélységgel kell" (254., a kiemelések tőlem - V A.).
Tehát az első pillantásra elismerő-megemelő felütésről (,,Mert hiába minden,
Ady mégis a magyar versek Adyja elsősorban") kiderül, hogy valójában úgy értendő: a magyaroknak (és jászinak) igazában csak ez a forradalmas Ady kell, holott
ő sokkal több („egy nagy, misztikus érzés kiáradása mindenfelé és mindenhová”).
A magyar ugar (jászi szemében annyira fontos) mozdíthatatlanságát Lukács alaposan átértelmezi - neki nem annyira az elmaradott, mint inkább a korlátolt magyar világgal van baja: „A magyar versekben egyﬁrlől fúj csak a szél, csak egy lehetőség van, és nincs annak ellenkezője; itt ki vannak osztva a szerepek előre és örök
időkre, szigorú kizárólagossággal van elválasztva a jó a gonosztól, és kemény, rikító,
plakátszerűen éles színezéssel vakító fehérre festve az egyik, és ragyogó feketére
a másik" (uo., a kiemelések tőlem - V A.).
A forradalom Lukács szerint csak az egyik lehetséges válasz a világ nyomorúságára, a magyar forradalmárok pedig alkalmatlanok arra, hogy megvalósítsák. Azért
maradnak forradalom nélkül (szemben az oroszokkal), mert náluk csak ,,lelkiállapot" az, ami akaratot és elszánást kívánna. Lukács viszont sokkal magasabbra tekint: a költő metafizikai céljára és képességére. A misztikus-vallásos lélek korláttalansága izgatja: „A mai misztikusnak nincs hol formát találnia, neki magának kell
magából megteremtenie mindent: az Istent és az ördögöt, a földet és a túlvilágot,
a Megváltót és az Antikrisztust, a szenteket és az elkárhozottakat, neki magának kell
megímia a Bibliát, és mindazt, aminek kedvéért aztán elolvasná." (151.) A költői
teremtés Lukács felfogásában sajátos világkép-teremtésként jelenik meg (a formaproblémák őt sem foglalkoztatják igazán) és egyúttal persze önteremtésként is: a magyar glóbusz beszűkült szemhatárán túlemelkedő egyéniség diadalaként. Tulajdonképpen ezt a teljességet ünnepli Adyban.
Lukácsnak nemcsak jászit sikerült cikkével megtévesztenie, hanem későbbi önmagát is (marxistaként is kitartott amellett, hogy ifjúkori írásában elsősorban Ady
forradalmiságát kívánta méltatni) és csaknem minden értelmezőjét, beleértve e
sorok szerzőjét is (vö. Veres 2000, 23.). A megváltás Lukácsnál nem társadalmi léptékű, mint jászi számára, hanem kizárólag a személyiség belső drámája. (Könnyen
lehet, hogy már itt, ebben a gondolatban benne rejlik csíraként Lukács 1910-es
évekbeli irracionális útkeresése.) Ám cikke erőteljes indításával sikerült a figyelmet
elterelnie erről. Eljárása úgy is felfogható, mint egyfajta kompromisszumkészség mint a magyarság-versek kedvelőinek (köztük jászinak) tett engedmény -, és voltaképpen ezt vetítette (öntudatlanul) Ady forradalmi gesztusába is. Csak annyi
bizonyos, hogy volt néhány közös évük jászival, amikor eredményesen tudtak
együttműködni (a szerencsés félreértés folytán).
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Valójában a Huszadik Század ízlését leginkább reprezentáló cikket Adyról Schöpﬂin
Aladár írta. Az új magyar irodalom című tanulmányában együtt szerepel ugyan Ady
és Móricz, de igazi hőse egyértelműen Ady. Schöpﬂin számára már magától értetődik a pozitivista-evolucionista nézőpont, az irodalom elsősorban az irodalmi életet
jelenti. Az ő szemében az írók származása és foglalkozása éppoly terrnészetes velejárója pályájuknak és művészi mozgásterüknek, mint amilyen természetes az, hogy
az irodalom folyamatosan változik az új és még újabb nemzedékek révén. Ha beszélni lehet egyáltalán szociológiai (szempontú) irodalomkritikáról Magyarországon, annak bizonyosan Schöpﬂin Aladár volt a mestere. Ady indulását is nagyobb
irodalomtörténeti távlatba helyezi: a Nyugat és a Huszadik Század 1912-es öntudatának magaslatáról tekint vissza az elmúlt évtizedek immár jól látható törésvonalaira. Az előző korszak két leelesebb (és egymástól élesen különböző) alkotójának,
Arany jánosnak és jókai Mórnak vizsgálatával kezdi; kivált Arany kultuszát tartja
fontosnak kiemelni (úgy látja, hogy Aranynak „volt ugyan iskolája, de nem voltak
benne tanítványok" -lásd HSZ 1912/2. 626.), mert az e körül csoportosuló hivatalos irodalom szállta meg az intézményeket, az új lírának és irodalomnak pedig
ezzel a helyzettel kellett szembesülnie és leszámolnia.
Schöpﬂin sem riad vissza attól, hogy (Hatvanyhoz hasonlóan) beszárnoljon arról: milyen elementáris erővel hatottak rá Ady versei, de (Hatvanyval szemben)
az introspektív vallomásból nyomban tárgyias leírásba és magyarázatba vált át:
,,Petőfi és Arany óta megszoktuk az első pillanatra fülbemászó, erősebb gondolkodás kényszere nélkül, primer módon érthető beszédet, amely nem bíz semmit
az olvasóra [. . .] A szimbolikus kifejezésmód, a hirtelen és merész gondolatátvitelekkel, széles ugrásokkal való beszéd, a lírai benyomásnak impresszionista modorú
visszaadása, amelyben a mondanivaló nem tett meg előbb hosszú utat a gondolkodáson keresztül, hanem abban az első formájában lép ki, amelyben a tudat felszínérejutott." (633.) Ady tematikus újdonságait (is) a lehető legnagyobb pontossággal igyekszik meelölni: „nem a hagyományos trubadúr-szerelem, a szeretett
nőnek minden szépséggel és erénnyel való felruházása [. . .] hanem a szerelemnek
az eredeti, ősi, a kultúr-tradícióktól eltakart, a tudatból visszafojtott, de tudattalanul is mindig érvényesülő formája [. . .] A férfiember lázadozása a nő ellen, akit egészen, fenntartás nélkül, külön lényét megsemmisítve vágyik magáévá tenni, s aki
mindig megmarad különállónak, idegennek, megfoghatatlannak." (634.)
Schöpﬂin nem köntörfalaz akkor sem, amikor az Ady körül folyó harc politikai
hátteréről beszél: ,,Az eddigi magyar hazafias költészet [...] a nemzeti hiúságot
csiklandozó politikai költészet volt: Ady félreverte a harangokat, tüzet kiáltott, hogy
a rémülettől ismeıjünk magunkra. Akik ellene támadtak, jól vették észre forradalmi voltát, mert költészete annak a lelki állapotnak volt a kifejezése, mely akkor a
magyar intelligens ifjúság önállóbban gondolkodó részét addig nem képzelt számmal vitte a politikai, társadalmi és tudományos radikalizmus vagy a szocializmus
táborába" (635.). Mint ahogy nem mulaszlja el meegyezni, hogy „az irodalmi dologban példátlan osu'om" eredménye csupán az lett, hogy „aımál jobban megnövekedett [Ady] súlya". Magát Schöpﬂint azonban jobban érdeklik e forradalmiság
lélektani motívumai. Higgadtan és tárgyszerűen, pontról pontra haladva felel meg
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az Ady nemzetietlenségét és dekadenciáját felhánytorgató vádakra - nyugalmának ugyanis aranyfedezete van: az, hogy tisztában van Ady rendkívüli tehetségével.
Komlós Aladárnak igaza lehet, amikor meegyzi Schöpﬂinről, hogy bár csak
1912-től lett a Huszadik Század megbecsült munkatársa, már azt megelőzően is
(a szó eredeti, nem pártpolitikai értelrnében vett) polgári radikalizmus tanítványának
mutatkozott. Nemcsak abban, hogy a társadalmi életet osztályok harcaként fogta
fel és írta le, hanem abban is, hogy ugyanakkor a maga - tárgyilagosságra törekedő, megértő -tudományos pozícióját „osztályon kívüli", az elfogultságokat lehetőleg zárójelbe tevő nézőpontnak gondolta. „Az ő hazája mondhatni az irodalom
volt - írja róla Komlós -, osztálya az írók, s osztályellensége a literatúra ügyeibe
magukat beleártó politikusok. [. . .] Ignotus inkább az író szabadságát hangsúlyozta,
Schöpﬂin inkább a sokféleség jogát, de a két kifejezés voltaképp ugyanazt jelentette." (Komlós 1966, 141-142.) Az ő személyében olyan valaki került a Huszadik
Századhoz, aki eleve otthon volt ott, sőt azzal az (e körben ritka) előnnyel is rendelkezett, hogy nemcsak elkötelezettje volt, hanem értője is az irodalomnak.
Más a helyzet Szabó Dezső esetében, akinek irodalmi tanulmányai egytől egyig
a Nyugatban jelentek meg - beleértve első Ady-cikkét is (A romantikus Ady, 1911).
Nyilvánvaló, hogy ezek az írásai szolgáltak belépőjegyül a Huszadik Századhoz.
Nemcsak a Tısza István gróf elleni fellépése talált kedvező visszhangrajásziéknál,
hanem az is, ahogy kiállt Ady nemzetostorozó szerepe mellett, és éppen a „kacagányos ősök" és a „turul” szimbolika diszkreditált hagyományával szembeállítva,
„európai adaptációként" üdvözölte azt (új kiadása: Szabó 2003, 123-131.). A Huszadik Században jelent meg viszont Szabó Dezsőnek az ajásziékat provokáló szövege,
mellyel kiiratkozott mindkét lapból. Az irıdividualizmus csődje (HSZ 1915/2. 81-94.)
- az irodalmi cikkeiben csak alárendelten-elszórtan jelentkező - rendpárti kollektívista elképzelését teszi kirakatba, frontálisan támadva az „utolsó százötven év nehéz nyavalyáját", a romanticista lelki formátés a szabad versenyes demokráciát,
valamint a mögöttük meghúzódó individualista szellemet. Még a háborút is belőle származtatja, arra hivatkozva, hogy a szabad verseny „szükségszerűen magával
hozta a minden eszközzel való versenyzést, s ez felszabadította az eddig leszocializált ős, kegyetlen vad ösztönöket" (új kiadása: Szabó 2003, 163.). jászi maga válaszolt Szabó Dezsőnek. Az individualizmus a vádlottak padján című írásában visszautasította a háborúban feltételezett felelősséget, és nemcsak az individualizmust
vette védelmébe, hanem a szabad verseny és a demokrácia becsületét is. Arra figyelmeztetett, hogy a kor két meghatározó intézménye, a tovább élő hűbéri nagybirtok
és az érdekeit védvámmal körülbástyázó, protekcionista monopólium valójában
nem érvényesítője, hanem inkább kiküszöbölője a szó szoros értelemben vett szabad versenynek. (HSZ 1915/2. 187-190., illetve új kiadása: jászi 1982, 237-241.)
A háború kitörését követő másfél-két évben elhallgattak a múzsák a Huszadik
Században. Az egyetlen cikk, amely megkísérli áttekinteni az európai irodalom
reakcióját a háborús helyzetre, csupán az irodalom megosztottságáról adhat számot - arról, hogy militarista és antimilitarista részre szakadt. A szerző szerint egyedül az látszik bizonyosnak, hogy a mérhetetlen sok emberi szenvedés kiapadhatatlan témalehetőség lesz az irodalom számára (Emil 1sac: Háború és irodalom. HSZ
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1915/ 1. 161-166.). Az átmeneti kulturális emlékezetkiesést természetesen nincs
értelme önálló periódussá avatni. Kényszerű rendellenességként kell elfogadni és
napirendre térni fölötte. 1916 őszétől kezd megváltozni a helyzet: Marót Károly
a magyar líra újabb fejezetét tekinti át, Schöpﬂin Aladár Shakespeare és a demokrácia viszonyáról elmélkedik, Laczkó Géza pedig Babits Recitatív című új verseskötetét ismerteti. Az utóbbi írás (HSZ 1916/2. 281-285.) esetében nyilvánvaló,
hogy a figyelem nemcsak a költői teljesítménynek szól: ez a kötet tartalmazza
ugyanis Babits Húsvét előtt című, nagy hatású háborúellenes versét. Az 1917-es évfolyamban már zenepszichológiai tanulmány és irodalmi könyvismertetések olvashatók, az 1918-as évben pedig Benedek Marcell és Bölöni György ír recenziói
Móricz Zsigmond kiútkereső regényéről, A fáklyáról (1917). Minden jel arra utal,
hogy a kizökkent idő után a folyóirat visszatalált régi önmagához.
A Huszadik Században olvasható szövegek persze távolról sem merítik ki jászi
Oszkár és társai irodalompolitikai ambícióit. Csupán egyetlen példával szeretném
ezt érzékeltetni. Megkülönböztetett érdeklődéssel figyelték Babits Mihályt - már
A Holnap antológiában és a Nyugatban való jelenléte miatt is -, de ennek kevés az
írásos nyoma: a már említett Recitatív-recenzió mellett, illetve előtt mindössze
Babits Dante-fordításáról jelent meg egy elmélyült ismertetés a Huszadik Században (Dienes Valéria: Dante komédiája (I. A pokol). HSZ 1913/ 1. 358-363.). A háború
alatt pedig még ennyi sem, holott szoros baráti kapcsolat alakult ki köztük és Babits
között. Szabó Ervin 1916-ban Babitscsal is számolt egy háborúellenes írói mozgalom taaként; Kant művének, Az örök békének lefordítását is ő rendelte meg Babitstól és adta ki 1918-ban (a jászival együtt szerkesztett
Magyarország-sorozatban):
a Világ új tudományos tárcarovata - melynek szerkesztését jászirıak kellett átvennie
Szabó Ervin halála miatt - Babits Leibniz mint hazafi című cikkével indult (vö. Litván
2003, 123-125.). „Nagy szükség lesz a Te tiszta és pártatlan egyéniségedre az elkövetkezendő fergeteges időkben" - írta jászi Babitsnak a forradalom előestéjén
(jászi 1991 , 223.). Nincs kizárva, hogy az ekkor már súlyosan beteg Ady utáni kor
irodalmi vezéreként számolt vele.

Egy feledésre ítélt epizód: vita a Nyugattal
Befejezésül röviden utalnék a „második magyar reformnemzedék" két leelentősebb fóruma közti vitára. Az előző fejezetből kitetszhetett, hogy milyen szoros kapcsolat állt fenn közöttük, a Nyugat nem egy szerzője rándult át kisebb-nagyobb
szereplésre a Huszadik Századba. Nemcsakjászi Oszkár gondolkodott közös táborban, hanem a mindkét folyóiratot támadó konzervatív politika is. Schöpﬂin Aladár
1937-ben (tehát tisztes távlatból) is csak azt állapíthatta meg a Tisza István és Herczeg
Ferenc által alapított Magyar Figyelőről, hogy a Nyugatot „mintegy a radikálisok
irodalmi különítrnényének tekintette" (Schöpﬂin 1937, 133.). jászi és az írók összetartásában nyilván az a parancsoló kényszerűség is közrejátszott, hogy kevesen voltak.
Kisebb súrlódások persze előfordultak. jászi először akkor fogott gyanút, amikor
kezébe került Hatvany Lajosnak 1908-ban német nyelven kiadott szellemes köny-
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ve (Die Wssenschafl des nicht Wissenswerten), amely a filológiát - mint a címe is mutatja - a ,,tudni-nem-érdemes dolgok tudományá"-nak nevezte. Azt olvasva fejére,
hogy haszontalan, hiszen nem a lényegről beszél, nem a művészet értelméről, a művek jelentéséről és jelentőségéről. A századvégi fılológiát nem volt nehéz kikezdeni, hiszen maga szűkítette le illetékességének körét, amikor a pozitivista tudományfogalom rigorózus módszertani követelményeinek próbált megfelelni. jászi Oszkár
nem késlekedett a ﬁlológia védelmére sietni. Recenziójában méltán vetette a könyv
ellen, hogy a körülményeket figyelmen kívül hagyó ,,széplélek" (ő lenne a jó fiú
Hatvanynál) nem kevésbé korlátolt, mint az irodalom iránt érzéketlennek nyilvánított filológus (a rossz fiú). jászi felismerte az individualista hermeneutikában
rejlő veszélyt is: Hatvany téved, amikor az elutasított filológia helyébe olyan ,,humanista tudomány"-t állítana, amelyben ,,gyönyörködtető csillogásnál, egy nagy
egyéniség brilliáns rekonstrukciójánál egyebet nem lát és feledi, hogy a tudománynak elsősorban nem esztétikai örömszerzés a feladata, hanem a társadalmi
törvényszerűségnek lehetőleg objektív és személytelen f`ölderítése" (A klasszikus
nevelés ellen. HSZ 1908/2. 260.).
A Hatvany-bírálatban csakjelzett ellentét később nyílt konfrontációban is kifejezést kapott. Nemcsak jászi, hanem környezete (mindenekelőtt Szende Pál) kezdeményezésére került sor arra a vitára 1912 márciusában-áprilisában a Társadalomtudományi Társaság égisze alatt, melynek témája az irodalom és a társadalom viszonya
volt. Az előzetesen feltett kérdések igen célratörők voltak (mint azt már a bevezető előadást tartó Ignotus is konstatálta): i/an-e és ha igen, milyen hatása van az
irodalomnaka társadalmi átalakulásokra és viszont, a társadalmi életnek az irodalomra (beleértve az esztétikai formákat is)? Az irodalmi mű értéke függ-e a benne kifejeződő társadalmi ideáltól? Az esztétikai értékelésben mekkora szerepetjátszanak a szociális és mekkorát a szorosabb értelemben vett esztétikai szempontok?
Milyen tanulságokat nyújt ehhez a magyar irodalom szemlélete?
Ignotus a maga számára - nem alaptalanul - úgy fordította le a kérdéseket, hogy
azok mögött a Huszadik Század körének félelrnei húzódnak meg. Sietett leszögezni
(természetesen a Nyugatra gondolva): az utolsó öt esztendőben Magyarországon
nagy irodalmi megújulás ment végbe. A konzervatív támadások pedig nemcsak
az új írókat vették célba, hanem a művekbe beleolvasott polgári radikalizmust is,
amelynek képviselői aztán kötelességüknek érezték, hogy kiálljanak az írók mellett,
és a politikától való függetlenségüket hirdessék: „A szabadságharcok így egybeestek egymással, s a politikai radikalizmus diadalmasan lobogtatta meg az írói
szabadság zászlaját. Az írók ezt a diadalt s ezt a szabadságot komolyan vették. [. . .]
Ez azonban, ahogy általános lett, nem mindenben szolgált elégtételére a politikai
radikalizmusnak. [. . .] Az írók olybá vették a radikalizmus segítségét, hogy ez kutya
kötelessége volt, és semmi egyébbel nem akarták leróni hálájukat, mint azzal a
faktummal, hogy ők vannak, olyanok, amilyenek s úgy írnak, ahogy írnak." (Új
kiadás: in Litván-Szűcs szerk. 1973, 1. kötet, 531-532.)
Ignotus megérti ugyan a Huszadik Század körének félelmeit, de az irodalomfüggetlenségét olyan alapvetőjognak tekinti, amely fontosabb minden irányzatosságnál.
A művészet és a társadalom, a művészet és a politika túlzott megfeleltetését pe-
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dig azért utasítja el, mert nem számol az irodalom természetével. Ignotus józan,
mindkét fél felé egyensúlyozó véleménye szerint „ahogy a politikus sosem tudja,
hogy mikor csinál történelmet, a művész sem tudja, hogy mikor csinál politikát.
S ahogy az artisztikus művészek alábecsülik a politikát, s nem ismerik a természetét, mikor azt hiszik, hogy ők, az ő artisztikumukkal, elfordultak attól: a politika is
alábecsüli magát, mikor azt hiszi, hogy ő, a politika, csak ott van meg, ahol kimondottan ott van. [. . .] A politika lehet szocialista - az irodalom mindig a manchesterség
[az ősliberalizmus] tartománya marad." (I. m. 534., illetve 538.) Az a politikus,
aki szeretné kimozdítani ebből, hogy hasznot húzhasson belőle, nemcsak az irodalomnak árt, hanem saját pártjának is.
Igrıotus okfejtésének akad problematikus része is. Bár elismeri a társadalmi ideál
jelenlétét a műben és hatásában, az irodalom önállóságát védő lendületében azt
állítja, hogy ez az ideál nem befolyásolja az esztétikai értéket (535.). (Lényegében
Osvát Ernő szerkesztői krédóját ismétli: esztétikai szempontból egyedül a hogyan
számít, a mit nem.) Ebből viszont nem kevesebb következik, mint hogy remekmű
születhet kártékony nézet mellett is. Így aztán nyaktörő logikai mutatványra kényszerül, hogy kivédje e kellemetlen következményt: úgy véli, hogy a társadalom valamifajta erkölcsi ernyőt tart az írók és az olvasók fölé, vagyis mintegy előzetesen
megszűri az esztétikailag megformálható anyagot. (Lásd Angyalosi 2007, 141.)
A vitában merőben ellentétes álláspontot foglaltak el a Nyugat és a Huszadik
Század vezető személyiségei. Az előbbiek az irodalom önelvűségét védelmezve mindenekelőtt a politikai-világnézeti szerepvállalást utasították el.
,,Balgaság volna azt kívánni az irodalomtól -jelentette ki Schöpﬂin Aladár -,
hogy bocsássa a maga eszközeit politikai vagy társadalmi pártok, gazdasági vagy
morális célzatok szolgálatába. Az az író, aki a mai korban él, úgyis foglal valami
állást a mai kor kérdéseivel szemben, szocialista vagy kapitalista, feudális vagy demokrata, klerikális vagy szabadgondolkozó [...] s ez az állásfoglalása benne van
művében. [. . .] Minden irodalmi mű tendenciózus a szó irodalmi értelmében. Már annál
fogva is, mert közlés céljából készül, hatni akar az emberek tömegére, befolyásolni
akarja őket valami irányban. [...] Ennél többet olyan népek, pártok vagy embercsoportok szoktak tőle követelni, melyek erős harcot folytatnak létükért, jelenükért
és jövőjükért, s a nekik mindennél fontosabb küzdelem szolgálatába állítanak
mindent, a művészetet is. Ilyen küzdelmi állapotban volt a múlt század első felében a magyarság, s ennek következménye az a kultusz, melyben az időkben a hazafias, pontosabb terminussal szólva a politikai költészet részesült. Ilyen állapotban
van ma is, részben legalább a szocializmus, s ezért támad ma éppen leggyakrabban
a szocialisták részéről az irodalommal szemben a tendenciózusság követelménye.
[. . .] A tendenciózus irodalmi mű [azonban] annyit jelent, hogy az író kilép a maga
írói mivoltából és prédikátorrá válik, vagy publicistává." (Litván-Szűcs szerk. 1973,
1. kötet, 540-542., kiemelések tőlem - V A.)
Első látásra kifogástalannak tűnik Schöpﬂin vélekedése. Am ha alaposabban
szemügyre vesszük, ellentmondásra bukkanunk benne. Előbb egyetemes érvényűvé
emeli a tendenciózusságot (az írói megnyilatkozás magától értetődő alkotóelemének tekinti), később viszont az irodalomtól idegenként utasítja el. \alójában per-

A Huszadik Század irodalomszemlélete

187

sze különböző szinteken képzeli el az írói állásfoglalást. Ignotushoz hasonlóan akkor
ítéli meg negatívan, ha ez a napi politika szintjén történik. Schöpﬂin történelmi
példálózásával is az a baj, hogy leszűkíti a lehetőségeket. jól érzékeli, hogy elsősorban a veszélyeztetett helyzetben lévő politika szereti kihasználni a művészet
propagandisztikus erejét. Csakhogy arra is van példa - a magyar reformkor históriájából ki lehet olvasni azt is -, hogy a művészet jelentőségét megemeli politikapótló szerepköre.
A legmesszebb Babits ment el a vitában, aki eleve diszharmonikus viszonytjöltételez
az irodalom és társadalmi kontextusa között: „Bizonyos szempontból [...] azt lehetne
mondani, a művészeti érték igenis függ a társadalmi hatásoktól: annál kiválóbb
művész valaki, mennél jobban ellen tud állni az őt környező társadalom hatásának"
(548., kiemelés tőlem - V A.). Babits éppen erre alapozva köti az újszerűséget kizárólag az író alkotómunkájához, miközben elvitatja a teremtést a tudóstól és a politikustól: „A szociológus előtt kétségkívül annál értékesebb egy érzés, egy eszme,
mennél inkább mindenkié, mennél többen érzik; a költő előtt éppen megfordítva,
mennél kevesebben érezték már vagy legalább mennél kevesebben mondták még ki,
egyszóval mennél alkalmasabb arra, hogy az olvasóban egészen új érzéseket, új
megdöbbenéseket keltsen. Mert a tudós csak konstatáló, a politikus csak végrehajtó:
a költő ellenben ötletadó, teremtő. [...] A politikai irányok halandók, a művészet
halhatatlan; a politika a jelent gyűri múltba, a művészet a múltból jövőt teremt.
A művészettől félni annyi, mint a jövendőtől félni.” (548-551., kiemelések tőlem

- v A.)

Míg Ignotus és Schöpﬂin inkább csak az irodalom védelmére (illetve mentegetéséıe) vállalkozott, addig Babits ellentámadásba lendült. A szociológusoknak szánt
fricskát pontosan kiszámította, és csaknem kizárólag a tudományt támadta, a politikára nem vesztegetett sok szót. Kihasználva azt, hogy a szociológia és a tudomány a meglévő (az adott) jelenségek között keres összefüggést, és általános érvényű
(,,mennél több" emberre érvényes) megállapításokı`a törekszik, a fantázianélküliség és ajellegtelenség vádját süti rájuk. Abban természetesen igaza van: nagy irodalom nem úgy születik, hogy akadémiai elvárásoknak tesz eleget. Csakhogy nagy
tudomány sem így jön létre. A művészet teremtő erejét Babits az ekkor hozzá különösen közel álló bergsoni koncepció alapján mutatja be: ,,Addig, amíg minden
a gravitáció előre kiszámítható törvényeit követi, valamint a testi világban nincs
élet, éppúgy a szellemi világban nincs művészet. Az élet szabad mozgás, s a művészet is szabad mozgás; az élet mindig újat akar teremteni: s mindig újat akar
teremteni a művészet is" (548.). Tehát az irodalom függetlenségét Babits nem politikai, hanem szellemi elkülönülésként írja le, méghozzá - a romantikus hagyományt követve - tulajdonképpen magának a szellemnek elkülönüléseként. Ebből a
nézőpontból a tudomány teljes mértékben illetéktelen a művészet dolgaiban. Babits
érveire nem is érkezett igazi válasz a másik oldalról- mint elfogult véleményt kezelték és utasították el.
A Huszadik Század köréhez tartozók természetesen vitatták az írók szerepének
bármifajta eltúlzását. jászi Oszkár hozzászólása nem igazán volt erőteljes - meglátszott rajta, hogy időközben eltávolodott az irodalom és a művészet problémái-
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tól. Gyakorlatilag a régi álláspontját ismételte meg az irodalom és a társadalom
kölcsönhatásáról. Míg Ignotus és Schöpﬂin a l'art pour l'art elvét a művészi géniusz teljes szabadságaként fogta fel (537., illetve 544-545.), jászi (a Művészet és
erkölcsben olvasható álláspontjához visszanyúlva) úgy definiálta, hogy „nem az
irodalomnak a társadalomtól való függetlenségétjelenti, hanem csak azt, hogy minden igazi irodalmi érték a művészi léleknek teljesen spontán emanációja” (545.).
Aminek az a köznapi jelentése, hogy minden író elmondhatja: az én vezérem bensőmből vezérel. Ugyanakkor szükségesnek találta, hogy megvédje a művészet hedonista
funkcióját a történelmi materializmussal szemben, amely ,,a művészit a gazdaságitársadalmi rend egyszerű reﬂexeként szereti felfogni" (544.).
A fő (és vitazáró) szónok ezúttal Szende Pál volt, jászi egyik legközelebbi barátja és munkatársa. A vitában két álláspontot látott kijegecesedni: az egyik szerint minden irodalmi mű társadalmi produktum, a másik nem vonta ugyan kétségbe a társadalmi tényezők hatását és befolyását, de az egyéniség szerepét tolta
előtérbe. Szende szerint az utóbbinak nincs megfelelő tudományosﬁedezete, az elsőnek viszont van. (Fel sem merült benne, hogy vitapartnerei eleve nem fogadják
el referenciának a tudományt.) Szinte tételesen sorolja fel az irodalmi mű alkotóelemeit és a velük kapcsolatos szakmai „bizonyítékokat” (még a freudi lélektan
,,fölöttes-én" fogalmára is hivatkozik), és arra az eredményre jut, hogy a nyelvtől
a lelki életig minden társadalmi termék, még a lelkiismeret-furdalás is. Szende makacsul ragaszkodik a pozitivista-evolucionista fejlődésképhez, és az irodalom magasabb presztízsét egy letűnőben lévő kor szükségletével magyarázza. Előadása
vége felé aztán igencsak elveti a sulykot: ,,Mennél demokratikusabb valamely társadalom és mennél általánosabb a műveltség, annál inkább csökken a költészet
jelentősége, és emelkedik más oly foglalkozások becse, melyek széles néprétegek
anyagi helyzetének javítását célozzák" (560.). Ha csak Babits és Szende felszólalását néznénk, süketek párbeszédeként könyvelhetnénk el a vitát.
Az eszmecsere nyilvánvalóvá tette, hogy a Huszadik Század és a Nyugat köre részben másként gondolkodik az irodalom társadalmi hasznáról. A szociológusok számára a társadalom java (illetve amit annak gondoltak) élvezett abszolút elsőbbséget, az irodalmat is csak ezzel összefüggésben tudták méltányolni, az írók viszont
(érthető módon) a művészetet helyezték rangsoruk élére, bármifajta megszorítás
nélkül. De azzal mindannyian tisztában voltak, hogy egymásra vannak utalva: a haladásnak elkötelezett tudósként vagy művészként nem tehettek mást, mint hogy
összefoanak a közösnek tudott ellenféllel szemben. Kultúrpolitikai érdekeltségük
nem engedett meg más utat számukra, mint hogy a vitát afféle házi perpatvarként
hagyják maguk mögött. Két évvel később pedig kitört a háború, és a nagy világégés - a „fogyatkozott számú az ember" mindennapossá vált - traumatikus élménye végképp megpecsételte szoros szövetségüket.
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Tverdota György
MEGHASONLOTT NYUGATOSOK'

„Repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg" - Arany Yõldzjának ezt a szállóigévé lett
sorát, talán túlságosan is patetikus szárnyalással, a Nyugat vállalkozásárıak szemléltetésére idézem. Arra utalok ezzel, hogy az olyan hosszú élettartamra számot
tartó kollektív kezdeményezés jövőbeli sorsa, mint az 1908 januáıjában meginduló
folyóiraté, az alapítók számára is szükségképpen beláthatatlan maradt. Ki sejthette az alapítás évében, milyen katasztrófák várnak Európára és azon belül a
magyarságra a folyóirat életidejének fél évszázada folyamán, hogy a tragikus fordulatok nyomán előállt szituációkban a kultúra milyen mozgásteret kap, s ezen belül milyen feladatokat talál majd a maga számára az a fórum, amely az irodalmi
modemséget írta zászlajára? Ki sejthette, hogy az irodalom önmozgása milyen
újabb belső útelágazások elé állítja, milyen váratlan konﬂiktusokba vonja be az
irodalmi élet élcsapatának szereplőit? Ki láthatta előre, hogy a kollektívából ki fog
dezertálni, ki fordul szembe az alapító generációval, ki csatlakozik hozzá, és ki
milyen módon befolyásolja a közös vállalkozás arculatát? Amit mi az utókorban,
a lezárt történet ismeretében Nyugatként lapozgatunk a könyvtár polcai előtt, bizonyosan nem esik egybe azzal, amit a hőskor főszereplői Nyugatként megálmodtak, elterveztek és számról számra továbbalakítgattak.
Dolgozatomban azzal a szakadékkal foglalkozom, amely az eredeti program és
a megvalósult eredmény között támadt. A tervek és megvalósulások ilyen diszkrepanciája a folyóirat története során nyilván számos alkalommal újratermelődött,
aminthogy a folyóirat programjai is nem egy ízben változtak annak folytán, hogy
a szereplők úgy igyekeztek eltüntetni a szándék és következmény közötti folytonossághiányt, hogy a terveket igazították hozzá a feltételekhez, amelyek között
meg kellett valósítani őket. Ez alapvető hasadások közül az elsőt, talán az elsődlegest vizsgálom meg. Azt a feszültséget veszem szemügyre, amely a modernség
akarása és egyes alapítókat nyűgöző társadalmi-kulturális beágyazottság tehetetlenségi ereje között képződött.
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Ha előáll az a helyzet, amelyben egy vállalkozásban résztvevő pıotagonisták azon
veszik észre magukat, hogy az eredmény, amit elértek, eltér attól, aminek megvalósítására aspiráltak, vagy pedig ez a végállapot megfelel eredeti várakozásaiknak,
csak időközben ők maguk nem tartják többé kívánatosnak az eredeti programot,
akkor ezek a széttartó értékelések a közösség taai között óhatatlanul súrlódásokat,
összeütközéseket idéznek elő. A címben használt „meghasonlás” terminus azonban nem a közösség taai közötti konﬂiktusokra utal. Meghasonláson egy-egy
személy belső vívódásait, önmagában, önmagával folytatott viaskodásait, töprengéseit, tanakodásait értem. A meghasonlott nyugatosok azok voltak, akik elsõsorban
önmagukkal kerültek szembe. Aligha van olyan értelmiségi, akinek ne támadnának
kétségei, aki ne tenne magának szemrehányásokat. Engem azonban itt kizárólag
az a meghasonlás foglalkoztat, amelynek során egyes, a Nyugat belső munkatársi
körébe tartozó szerzők azzal a minőséggel kerülnek viszályba, amit „nyugatosnak”
szoktunk nevezni.
A nyugatosságukban meghasonlott szerzők közé nem vagy csak kisebb részben
sorolom azokat, akik a Nyugattal indultak, a folyóirat szerzőgárdájához számították
őket vagy ők magukat, de aztán sértődöttségből vagy akár elvi okokból a Nyugattól idegen szellemi-művészi tendenciákhoz csatlakoztak, szembefordultak eredeti
közösségükkel. E típus legjellegzetesebb példáját Szabó Dezső nyújtja. Pozíciója
volt annyira erős a folyóiratban, hogy a nyugatos szerzők belső köréhez számíthatjuk kezdettől fogva. Az esztétizáló modernség határait, amivel a folyóirat kezdeti irányvételét madártávlatból nézve jellemezhetjük, nagyon hamar, magában
a Nyugatban feszegetni kezdte. Visszatekintve látható, hogy nehezen fért el a nemzedék többi taai által ekkor még tágasnak érzett keretek között. Ezt a feszültséget
jótékonyan eltakarta a Nyugat vállaltan liberális, toleráns szerkesztési gyakorlata.
Az a gesztus ellenben, hogy vállalkozott a modernség Nyugat-ellenes változatát
képviselő folyóirat, A Tett Keresztelőre című bevezetőjének megírására, már nehezen fér meg még a legliberálisabb nyugatos kereteken belül is, a saját korábbi otthona elleni nagyon barátságtalan tettként értékelhető. Ezt a lépést újabbak követték, még ha nem is az avantgárd irányában, de folyamatosan távolodva attól a
vonaltól, amelyet a Nyugat követett. Szabó Dezsőt nem kíséıjük tovább ezen az útján. Éppen kiválása és szembefordulása miatt nem sorolom őt a meghasonlott
nyugatosok közé. Ugyanilyen eltávolodást és szembefordulást konstatálhatunk
Lukács György és Balázs Béla esetében, persze nem Szabó Dezsővel azonos irányban. Egészen más, személyes és elvi okokból Hatvany Lajos is elszakadt a csoporttól. Dolgozatom róluk sem szól.
Meghasonlott nyugatosnak azokat az írástudókat tekintem, akiknél kimutatható a nyugatos értékekben történt csalódás, a velük szemben felnövő kételyek,
ellenérzések, de akik ennek ellenére megmaradnak a folyóirat hangadói között
vagy legalább vonzáskörzetében. Nevezzük meg közülük a fontosabbakat: Adyt,
Babitsot, Móriczot, Kosztolányit, juhász Gyulát. Ahhoz, hogy egyáltalán beszélhessünk meghasonlásról, feltételeznünk kell, hogy a megnevezett, az induló Nyugat
élvonalába tartozó alkotók maguk teremtették meg, képviselték és vették védelmükbe a modernség konszenzusát, azt, amivel később fájdalmas feszültségbe ke-
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rülnek. A modemségnek ez a konszenzusa állandó mozgásban lévő, fejlődő, alakuló szellemiségű, képlékeny ízlésű és intellektusú fiatal elmék nézeteinek találkozásából, összhangzásából, részleges egymást fedéséből szerveződő, viszonylag állandó közös nyelv volt. Közös nyelv, amelyet mindegyikük sajátos nyelvjárásban beszélt.
Mi volt ez a közös nyelv? A modernségre törekvő új generáció nyugtalanító programot hirdetett meg a 20. század elején. Az újat akarás nevében konfrontációt
vállaltak a hagyományos értékrendekkel. Frontot nyitottak a nemzeti érzéssel, a
magyarságtudattal szemben. A vallásos hitet és a valláserkölcsöt provokáló meggyőződéseket hangoztattak. A morál szabályainak áthágásával hivalkodtak, illetve
felfüggesztették az erkölcsiség létjogosultságát a művészet területén. Tüntettek
azzal, hogy túlteszik magukat annak a társadalmi rétegnek, csoportnak a bevett
életgyakorlatán, amelyből származnak. Készségesen ajtót nyitottak bizonyos, a társadalmi status quo átrendezésére készülő történelmi erők előtt. Látványosan eltértek az irodalom konvencióitól a verselés, a nyelvhasználat, a kompozíció, a témaválasztás területén. Meghökkentő módon feladták az önınérsékletet, arányosságot,
s a végletesség felé lendülnek ki az érvényes normák keretei közül. Viselkedésükkel
támadásnak tették ki magukat, de kitaszítottságukat dacosan vállalták. Mindezt
az esztétizáló modernség címszavával összefoglalt, Nyugat-Európában otthonos,
elterjedt, polgárjogot nyert szellemre és ízlésre hivatkozva tették, amelynek hazai
meggyökereztetésére vállalkoztak.
Csupa fájdalmas törési, szakítási gesztus. Konzervatív oldalról ez a felforgatás
programjának tűnt. Egyes tételeiből, úgy érezték, az ízlésre, a kultúrára, az erkölcsıe és a társadalmi berendezkedésıe veszélyes következtetések vorıhatók le. Megvalósítása - úgy látták - káosszal fenyeget. A program megvalósítói megbotránkozás, sértődés, megrökönyödés, gúny és támadások kereszttüzébe kerültek. Háborús
hangulat alakult ki a kultúra területén. Itt-ott fel is lángolt a kultúrharc. A modernség konszenzusának megteremtői azonban felelősségteljes, magukra sokat tartó,
tetteiket nyomós okokra visszavezető, kompetenciájukat, gyakorlatuk érvényességét
megvédeni tudó írástudók voltak. Számos haditettük megnyugtatóan bizonyítja,
hogy bírták érvekkel, harci szellemük nem lankadt, kiálltak igazuk mellett. De ha
jobban szemügyre vesszük a nyilvánosság előtti fellépéseiket vagy a közszerepléseik mögött rejlő magánérdekúnek szándékolt megnyilvánulásaikat, felfedezhetünk
árulkodó jeleket, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy egyikük sem volt sebezhetetlen. Az egyik legismertebb tünet Ady duk-duk afférja volt.
Azt, hogy a modemek vezére a modemség vezető orgánumának, a Nyugatnak
a megalapításával szinte egy időben az ellenfél fórumán hátba támadja az őt cégérül vállalóA Holnap antológia ügye mögé felsorakozott, őt követő, őt példaképének
tekintő hívei seregét, mentegetheljük, vagy tekinthetjük jellemhibának, értelmezheljük megingásként, adhatunk rá másféle, a gesztus iránt megértőbb magyarázatokat is. Nem áll módomban itt mérlegre tenni az eset interpretációinak
igazát. Ha azonban megmaradunk annál, hogy Ady Endre egyedi megbicsaklásával állunk szemben, akkor rövidre zárjuk a kérdést, megfosztjuk magunkat az
általánosítás lehetõségétől, attól, hogy a tünettől eljussunk a mélyebb okig, a botrány mögött rejtőző meghasonlásig.
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Abban, hogy ezt a hibát elkerüljük, segítségünkre van Rába György kitűnő elemzése Babits elfojtott „duk-duk aﬂ`é1já”-ról. Babits, a nyilvánosság előtti szereplés kezdőpontján állván, ha akarta volna, sem okozhatott volna olyan feltűnést egy hasonló coriolanusi gesztussal az irodalmi élet kis univerzumában, mint Ady. Nem
volt olyan helyzetben. Bosszankodását A Holnap antológia meelenése és fogadtatása miatt, ami Ady indulatát is kiváltotta, magába fojtotta. Magánlevelekben
engedett neki szabadabb folyást, illetve verseiben csak többszörös áttételekkeljuttatta kifejezésre, hogy üzenetét „csak rokona nyithassa”. A modernség konszenzusával szemben feltámadt ellenérzései, ahogyan ezt Rába György kimutatja, mindazonáltal nagymértékben azonosíthatók voltak azokkal az irritációkkal, amelyeket
Ady megrıyilatkozásaiban találunk. A modem szellemmel és ízléssel való szakítás
szándéka ennek ellenére sem Adynál, sem Babitsnál nem merült föl komolyan.
Ady és az induló Nyugattal részben egybeeső, részben attól eltérő holnapos tábor
gyorsan fátylat borított a felszínre került konfliktusra, s az antológia új kötete
élén ismét Ady-versek díszelegtek. Babits pedig némi húzódozás után ugyancsak
adott verseket e második kötet számára, és több olyan kijelentést tett, amelyek a
váradi modemekkel való szolidaritását tanúsították. Majd csatlakozott a Nyugat
köréhez. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy ezzel a feszültségek is hiánytalanul feloldódtak. Ellenkezőleg: mindkettejük gondolkodásába és alkotóműhelyébe
véglegesen befészkelte magát egyfajta disszonancia, amely több vitatható döntésük
forrása lett, de egyben utóbb nagyon termékenynek is bizonyult.
A törésvonalak a többi felsoroltjelentős nyugatos írástudó pályáján másutt húzódtak. A belső disszonanciát jelző kitörések máskor és más formákban mentek
végbe náluk, mint Adynál és Babitsnál. juhász Gyula neve kínálkozik a kiterjesztés első példájaként, mert ő, éppenséggel az Ady és Babits által túlságosan is felületesnek és feltűnést keltőnek ítélt „holnapos” modemség élharcosaként mutatkozott be, amikor fölvette a duk-duk afférban Ady által odadobott kesztyűt, vagy
amikorA Holnap-beli közlés révén szinte erőszakkal fólfedezte az irodalmi nyilvánosság számára a vonakodó, az antológia kétes dicsősége ellen berzenkedő Babitsot.
Azonban korántsem volt problémamentes az ő modernsége sem. Nála, egyebek
között a vallásos hit bizonyult gyenge pontnak. „Vagy papnak megyek, hogy édesanyám gondját örökre elvessem (hiszen annak való voltam), vagy egyelőre legalább: vidékı`e nevelőnek” - írta például 1907 decemberében, nem sokkalA Holnap
szervezése előtt kelt levelében, a nemrég még Nietzsche nyomdokaiban lázadó fıatalember. Sőt, még 1908 tavaszán is így nyilatkozott: „Mindig erős volt bennem
az élet vallásos átérzése, és egész lelki életem a pogány életöröm és a krisztusi lemondás válságokkal teljes tusája volt."
Móricz esetében egy kronológiai „anomália” figyelmeztet arra, hogy az ő egyenes vonalú fejlődését is igencsak megzavarták a tektonikus erők, amelyeket pályatársainál működni láttunk. Czine Mihály csak nagy nehézségek árán tudott megbirkózni azzal a rendellenességgel, hogy az 1909-ben meelent Hát krajcár és az
ugyanez évben a Nyugatban közölt Sárarany, tehát az író nagy nyugatos fordulata után olyan művek láttak napvilágot, mint a fordulat előtti szemléletet tükröző
Harmatos rózsa vagy A galamb papné. Czine formulája, amely e furcsa sor meg`nyug-
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tató elrendezését szolgálja, tulajdonképpen korrekt: „Ezek szerint Móricz Zsigmond regényíró munkássága kezdetben két vonalon indul: a Harmatos rözsában,
A galamb papnéban, a Kerek Ferköban és a Nem élhetek muzsikaszó nélkülben kissé
jókai-Mikszáth nyomán, a Sáraranyban, Az Isten háta mögöttben, ajószerencsétben
inkább Kemény, Tolnai s főként a naturalizmus eredményeit gyümölcsöztetve.”
Csak arra nem kapunk választ, hogy miért történt így? Hogy lehet, hogy a mo-

dernek táborába tartozó Móricz egyszerre csak néhány olyan munkát tett közzé,
amelyek a népnemzeti iskola ízlésnormáihoz igazodtak, vagy közeledtek? Kosztolányi kibontakozása egy adott pontig harınonikusabbnak látszik a többi említett társáénál. A háborúnak, a forradalrnaknak, az ellenforradalomnak, az országvesztésnek kellett bekövetkeznie, hogy olyan produktumokkal lépjen színre, amelyek
minden kortársnak meglepetést, sokakban megbotránkozást keltettek, s amelyek a
hírhedt Hzrdon-rovatban csúcsosodtak ki.
Ezekről a tünetekről, amelyek sokkal számosabbak voltak és változatosabb formákat öltöttek, mint néhány kiragadott példám, az irodalmi közvélemény tudott,
az irodalomtörténet-írás elemezte és mérlegelte őket, csupán összekapcsolásuk,
egységben látásuk nem történt meg ez idáig. A felsorolt esetek közös elemét legáltalánosabb szinten úgy lehetne megfogalmazni, hogy a modemek és a konzervatívak közötti konfrontáció bizonyos, a konzervatív oldalon megfogalmazott és
képviselt elemeit a felsorolt alkotók egyszer csak felfedezték önmagukban. juhász
Gyula ráébredt, hogy a pogány életöröm eksztatikus kiélésének igénye mellett kiirthatatlanul megmaradt benne a keresztényi alázat, méghozzá olyan erővel,
hogy akár az életmódját is hajlandó hozzáigazítani. A sötéten látás és a tragikus
emberábrázolás orgiái után Móricz egyszer csak átadta magát a problémátlanabb,
jámborabb és derűsebb világlátás iránti nosztalgia éızésének, mintha ezzel megnem-történtté lehetne tenni az előbbieket. A politeizmusával és pogányságával
hivalkodó Babitsból szintén kitört az októberi ájtatosság. Váratlanul hatni kezdett
rá a korlátoltsága miatt megvetett nemesi família szolidaritásérzése, megadta magát a hagyományok erejének. Ady olykor u`éfára vette a dolgot, a feje körül repdeső urambátyámról beszélt, aki kezére csap füstös pipaszárával, vagy egy méhesről
álmodott, ahová legszívesebben visszavonulna a világ zaja elől. Magyarság-versek
ben, a tékozló fiú megbánását idéző vallomásaiban, hazavágyásának hangot adó
darabjaiban, őskeresésében, istenes verseiben, kurucos nekibúsulásaiban azonban valóságos, néha nyomasztó belső hatalmakként bukkantak fel azok az erők,
amelyekkel más verseiben vitézül hadakozott. De Kosztolányi Négy fal között című
kötetében is megtaláljuk a Magyar versek és a Magyar szonettek ciklusát, ahol a költő
zokogva zengi magyarságát.
A meghaladni kívánt értékekkel szembeni kritika akár részleges visszavonása,
a megszakadt kontaktus újraszövésének szándéka vagy épp csak ábrándja, a vitapartnerekben bírált gyengeségek és korlátoltságok netán csökevényes jelenlétének felfedezése önnön gondolkodásukban és magatartásukban elégséges volt ahhoz, hogy a frontvonalon küzdők elbizonytalanodjanak, hogy kísérletet tegyenek
az általuk elfoglalt pozíció módosítására, intranzigens, radikális hírük' tompításáı`a.
Ezek a megingások alkalmilag a modernség önkritikáját, a holnaposság vagy a
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nyugatosság kedvetlen, barátságtalan, szélső esetben ellenséges megítélését is előidézhették náluk. Nagyon jellemző például, amit Babits írt A Holnap meelenése nyomán kitört kritikai csetepatékról: „Engem az eset rendkívül megrendített:
a lelki alapjaimban rázkódtatott meg [...] megrnérettem, és éppen az ellenkezőjének találtattam, mint akinek hittem magamat [. . .] Fegyvertársaimmal sem mindenben értettem egyet, és sok lelki küzdelmet vívtam ebben az időben.” Ez a
„gyengeség” nem jelent kevesebbet, mint hogy a fajsúlyos modemek a modernség elsődleges, utópisztikus, kiáltványszerű konszenzusán: a mértéken, a módozatokon, a részleteken, amelyekben az ördög rejtőzik, elkezdenek önkritikus módon töprengeni.
Ebben a helyzetben nőtt föl az ingerültség a nyugatos tábornak a modernség
konszenzusát valló, kisnemesi vagy ,,lateiner értelmiségi” származású hangadóiban azokkal a szövetségesekkel szemben, akikkel együtt hajtották végre az irodalom mélyreható reformját: az asszimilálódó, emancipálódó zsidóságból származó
modem írástudókkal szemben. Nyilvánvalóan legenda vagy legalábbis erős túlzás,
hogy a zsidó származású magyar írók ﬁatalabb generációja számára a modernség
elveinek elfogadása, a családi tradícióktól történő elrugaszkodása semmiféle nehézséget nem okozott, hogy őket egyáltalán nem nyűgözte a társadalmi-kulturális
beágyazottság tehetetlenségi ereje. Kicsit ilyen képet fest a Rosingerekről Babits
Halálﬁai című regénye. Elég, ha Németh Andomak Somlyó Zoltánt idéző szavaira
utalok: „>>Atyám folyton arra serkentett majd minden levelében, hogy lőjem agyon
magamat, mert az írósággal, kóborlással s azzal, hogy a nevemet kinyomatom,
kompromittálom a családot. Ettől fogva borzalmas nyomorokon mentem át<<, írta »az átkozott költő<< magáról 1911-ben." Mégis, a nyugatosságnak ugyanazt a
programját megvalósítva, a modemség kétféle szocio-kulturális indíttatású csoportja között maradtak idegenségek, feszültségek, amelyeket konzervatív oldalról igyekeztek tágítani. Adynál, például Seregesen senkikjönnek című versében vagy
Babits Timár Virgilﬁa című regényében kitapintható a feszültség. Kosztolányi említett Rırdon-rovatbeli szerepléseinek egy részében ez az ingerültség került felszínre.
Ha azonban ez a tendencia erősödött volna föl az említett meghasonlott nyugatosok gondolkodásában, akkor valamennyien Szabó Dezső útját járták volna
végig. Ennek az ellenkezője történt. Az inga az ellenkező irányban lengett ki. Beérve egy-két utalással: Ady megírta a Korroborit, a magyarság és a zsidóság egymásrautaltságáról. Babits csatlakozott az antimilitarista mozgalomhoz és Fortissimója miatt a háborús cenzúrával gyűlt meg a baja. Móricz A fáklyával és a Szegény
emberekkel folytatta művei sorát. A kilengések amplitúdója sohasem nőtt akkorára,
hogy a meghasonlott nyugatosok egyik végleten felmondták volna a modemség
konszenzusát, vagy a másik szélső ponton önemésztő töprengéseiktől megszabadultak volna. Létrejött egy dimenzió, amelyben a felsorolt szerzők tartósan berendezkedtek: a meghasonlás dimenziója. A progresszió felforgató attitűdjeinek
helyét egyre inkább kiszorította náluk a megújulás melletti makacs eltökéltség
tragikummal átitatott, elnehezített változata. Az ehhez képest probléniátlan szubverzió elvének képviseletét a Nyugattal szemben az avantgárd vállalta magára. Az
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irodalomértés, úgy érzem, nem követte eléggé az írókat és a műveket az ebben a
tartományban bejárt útjukon.
Ady, Babits, Móricz, juhász és Kosztolányi a modernség tapasztalatának birtokában, a magyar glóbusnál tágasabb horizonttal rendelkezvén felismerték, hogy
a magyar történelem és kultúra talán ezeréves folytonossága a 20. század elején
szükségképpen megszakad. A történelmi osztályok ideje lejárt. Az a réteg, amelyből ők maguk is származnak, anakronisztikussá válik. Ez a folyamat visszafordíthatatlan. Lépést kell tartani a modernizálódó Európával. Ugyanakkor azt is felismerték, hogy az új ország kiépítésének az ő szívükhöz is közel álló régi értékek
egész világa áll útjában, amit a diadalmas új könyörtelenül eltakarít maga elől.
Úgy érezték: az agonizáló, veszendőbe menő vagy éppen parádésan pusztuló világgal saját létalapjuk jelentős része porlik el lábuk alatt. Ady pályájának második fele teljes egészében, Babits és Móricz pályájának egy jelentős szakasza ennek
a tragikus modernségnek, meghasonlott nyugatosságnak a jegyében zajlott le.
Dolgozatomban arra törekedtem, hogy a meghasonlásnak ehhez a különös,
eleddig félig-meddig felfedezetlen dimenziójához hozzáférjek, és gondolati ösvényeket váak. Meggyőződésem, hogy - egyetlen példánál maradva - Móricz
Zsigmond Tündérkertje mindaddig megközelíthetetlen marad a megértő igyekezet számára, amíg nem ebben a kontextusban vesszük szemügyre. S ezt az említett szerzők számos más remekművéről is elmondhatnám.

Angyalosi Gergely

SZÁRNYASKA SZAMÁR Az ószı KERTBEN*
-józsef Attila Babits-képéről -

Tudjuk, józsef Attila megbánta és lényegében visszavonta mind Az istenek halnak,
az ember ál című kötetről írott kritikáját, mind pedig az Egy költöre című zseniálisan gonosz gúnyversét. „Amióta tudom, milyen - esztétikától idegen és magam
elől is elrejtőző - impulzusok kényszerítették, hogy Önt bizony durván megtámadjam, lelkiismeretem egyre ösztökél, hogy ezt a csorbát kiköszörüljem.”l Nem
hiszem, hogy kételkednünk kellene a mondat őszinteségében, ha nem értjük is
pontosan, miféle „impulzusokra” céloz józsef Attila. (Nyilván nem a konkrét, a
Nyugattal szemben érzett sértődöttségéről van szó.) Engem viszont régóta izgat
az a kérdés, hogy a Babits-életmű mely vonásaiból alakulhatott ki az a torzkép,
amelyet az Egy költöre tár elénk? Egy gúnyrajz ugyanis csak akkor lehet ilyen sikeres, ha jócskán tartalmaz érvényes vonásokat.
Babits első verseskötetében leüt egyfajta „alaphangot“, amely körülbelül 1917-ig
meghatározza líráját. A megismerésnek és a világ teremtő kifejezésének sajátos
módjaként felfogott költészetrõl van szó; mindez a tanulmányíró-esszéista Babits
tollán is kifejeződik. Számos jelentékeny esszéje közül költői világképe szempontjából ajátákﬁlozóﬁa a leellemzőbb (1912). A világ lényege a változás - állítja ebben. A dolgok a végtelen bonyolultság felé fejlődnek; a differenciálódás kétmódja: a kombináció és a tükrözés vagy megkettőzés. „A világ elsősorban létezni akar,
ami láttuk, annyit jelent, mint differenciálódni, önmagát akarja és mentitl többször
akarja önmagát. A világ egy része minden tudatban megduplázódik, a világ ezer
kis tükröt csinál magának és hogy a tarkaság még teljesebb legyen, ezer részleges és torzító tükröt. De nincs kizárva, hogy nagyobb tükröket is csinált, s talán a
legnagyobb tükröt: Istent."2 E gondolatok rávilágitanak Babits költészetének páratlan vonására, vagyis arra a tudatosságára, amellyel egy ismeretelméleti állás-

i

A Szekszárdon 2008. május 22-24-én tartott Babits Mihály-józsef Attila konferencián elhangzott
előadás szövege.
ljózsef Attila levele Babits Mihálynak, 1933. március 2. In józ.sEF Attila: Tanulmányok, cikkek, levelek.
Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1977. 655.
2 BAE.rıs Mihály: Essrzfk és tanulmányok. Szépirodalmi Könykiadó, Bp., 1978. 300.
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pontot költői gyakorlattá volt képes változtatni. Ugyanakkor lehetetlen nem látnunk,
hogy az önmagát akaró és tükröző világ az önmagát akaró és tükröző - ahogy a
későbbi poétikák mondják - autotelikus költészet megfelelője.
Nem véletlenül ötlik szemünkbe a hasonlóság Beıgson „életlendület”-elméletével. A francia filozófusnak Dienes Valéria után valószínűleg Babits volt az első magyarországi ismertetője, mégpedig már 1910-ben. Bergson-olvasmányai l908-ra,
tehát az első verseskönyv meelenése előtti időre datálhatók. Ajátékﬁlozóﬁa végére illesztett dialógusban mondja Szókratész Phaidrosznak: ,,Elettagadás felé
hajlik a buddhizmus, az én régi tanom, Spárta, a sztoicizmus, a régi kereszténység,
a puıitán protestantizmus, a szocializmus, a monizmus, Schopenhauer, Tolsztoj
tana, az egységesítő tudomány. Az élet felé Athén, a tarka művészi ököljogos középkor, a reneszánsz katolicizmus, a romanticizmus, Nietzsche, a művészet. Az egész
világtörténeten végigkísérhetjük e két nagy irány harcát. S mindig az élet erkölcsét
követtük, az ellenkezőjét hirdettük inkább.” A koroknak, irányzatoknak, neveknek ez a kavalkádja mintegy leltára azoknak a kultúrtörténeti hatásoknak, amelyek
a költő világképének kialakulásához hozzájárultak. Leltáı; méghozzá egy sajátosan
értelmezett bergsonizmus - és nietzscheizmus - alapján elıendezve. Egy-egy utalás
erejéig pedig a valláshoz és az erkölcshöz való viszonyát is felvillantja. Gondolkodásmódjára a többek által megfigyelt dualizmus jellemző: ajelenségeket a maguk
ellentétével együtt ragadja meg és az ellentmondások feloldása nélkül kísérli meg
kialakítani a maga szintetizáló álláspontját. Az emberben mindig alternatívák élnek
együtt; a ,,konvenció” dönti el, hogy éppen mit választunk elsődlegesnek.
A háború kitöréséig írott tanulmányai egyre határozottabban körvonalazódó
művészet- és irodalomkoncepciót tárnak elénk. A korszellemnek megfelelően ezek
a nézetek mindig egy életfelfogás, sőt társadalomfelfogás vetületében jelennek
meg nála. Ifjúkori arcképének alapvetően fontos vonásairól van szó. Ezek közül
az egyik sokat vitatott kérdés Babits és az úgynevezett „dekadencia” viszonya, illetve ezzel szoros összefüggésben világlátásának arisztokratizmusa. Petőﬁt és Aranyt
állítja szembe az a híres esszéje, amelynek tételeire nemegyszer alapozták ezt a
két jelzőt. Nem minden jogosultság nélkül (az írás alapjául szolgáló 1904-es vázlat
címe: Arany mint arisztokrata, árulkodó e tekintetben). A betegség mint a művészi
autenticitás konstitutív jegye, szembeállítva a művészetellenes „egészséggel” kétségkívül a Nyugat-Európában akkor már kissé idejétrnúltnak számító dekadenciával
való kacérkodás jelzése. Petőfi nyárspolgári egészsége Arany beteges és par excellemze
művészi érzékenységéhez képest akkor is kétségkívül negatív minősítés nála ez
idő tájt, ha a tanulmány ideológiáját részben a nép-nemzeti konzervativizmus felfogása elleni reakciónak kell tekintenünk. (Akárcsak erősen hangoztatott világpolgárságát, amely a hazafıasság bomírt és provinciális ál-esztétikai kliséire adott
válasz.) Ennek a korábban Európa-szerte divatos gondolkodásmódnak azonban - és
ez a döntő - nincs műalkotás-megfelelője Babitsnál. Nincs olyan verse, amelyről
elmondhatnánk, hogy a dekadencia programjának művészi megvalósulása lenne.
A kulcsfogalom tehát nem a gondolatvilágában csak átmeneti jelleggel szereplő
dekadencia, hanem az arisztokratizmus, amely élete végéig lényeges összetevője
marad világképének, ha módosul is az évtizedek során. Fontos megértenünk ezt
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a fogalmat, mert eltagadása éppoly torzítólag hatna a Babitsról alkotott képre, mint
félreértelmezése. Rába György meggyőzően érvelt Mallarmé és Babits nyelvszemléletének rokonsága mellett. Mindkettejük költészetének alaptörekvése,
mondja, ,,a nyelv leleplező-fölfedő rendeltetésének művészi elmélyítése”.3 jobbára aligha lehet szó közvetlen hatásról, hiszen 1905 körül, amikor az első adatunk
van arról, hogy Babits tudott Mallarméról, még csak a francia költő verseivel találkozhatott. A Mallarmé esztétikai programját tartalmazó cikkek, s főként a levelezés ekkor még nem voltak ismertek. Alkati hasonlóságról beszélhetünk tehát,
a haladás pozitivista vagy szociáldarwinista eszméjének elutasításáról és a tömegek
uralmának tekintett demokrácia elvetéséről, legalábbis a művészet és a kultúra
területén.
Mallarmé 1862-es Művészi eretnekségek - művészet mindenkinek című rövid cikkében már olyan állításokat tesz, amelyekkel az ifjú Babits minden bizonnyal egyetértett volna.4 Mallarmé úgy látta, hogy a könyvnyomtatás, az olcsó és a könnyen
hozzáférhető könyv aláásta a ,,legnagyobb művészet", vagyis a költészet értékét.
(A sors iróniája, hogy józsef Attila gúnyverse majd Babits új kötetének alacsony
árát is felemlíti rosszallóan: ,,...Olcsón adódott el, hiszen szerény, akár a kórság".)
A tömegkultúra alacsonyabb szintű kultúrát jelent, s ezt a tendenciát erősíti az a
„hallatlan és hóbortos eszme", hogy az irodalmat oktatni kell. Ezért a lírát ismét
kevesek számára megközelíthető, magas misztériummá kell tenni. Ez természetesen
arisztokratikus felfogás, amely azonban a ,,szimbolizmus pápájánál” nem az egyszerű emberek megvetésével egyenértékű. A művész, írja, „nem azt a szintetjelenti, amely alatt csúszik-mászik a többi ember; a tömeg a szint és ő szárnyal fölötte".
Az ember mint citoyen lehet demokrata, a művész azonban megkettőzi önmagát
és arisztokrata kell, hogy maradjon. Babits pontosan ezt a gondolatmenetet követi, mikor az In Horatiumot, első kötete első versét az odi profanum vulgus fordításával kezdi. Nem az átlagember megvetése nyilvánul meg ebben; azt a művészt
veti meg, aki Horatiushoz hasonlóan megelégszik az átlagember világával, az
„arany középszerrel”. A tömegben viszont, amely a magas művészet bírájává tolja
fel magát, kétségkívül ellenséget lát. Ebben az értelemben dicsőíti a bűnt is egyik
ódájában. A bűn: az újat akarás, amely csak azért minősül bűnnek, mert az örök
középszert képviselő tömeg annak tartja.
Babits kultúrafelfogására később is jellemző marad, hogy a kultúrateremtést egy
kiváltságos réteg, de főleg egyes kiemelkedő személyiségek privilégiumának tartja. E kiváltság megvonása szerinte magát a kultúrát sodorja veszélybe. Irodalom és
társadalom című esszéjében (1912) nem titkolja, hogy azt a művészetet tartja magasabbrendűnek, amely nemcsak azt fejezi ki, „amit mindenki érez", hanem amelynek az „érzésmódja és eszmevilága különbözik a kor megszokott és ismert érzésmódjától és eszmevilágától”. Mallarméval teljesen egybehangzóan állítja, hogy az

3 RÁBA György: Babits Mihály költészete 1903-1920. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1981. 240.
4 Stéphane MALLARMÉ: Hérésies artistiques. Part pour tous. In Oeuvres completes. Gallimard, Paris, 1951.
257-261.
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igazi költő „mindig el1enzék”, noha nem politikai értelemben az.5 A nagy többség
ideáljának ellentéte ő, ezért nem lehet híve a demokratikus vagy szocialisztikus eszméknek sem. A konzervativizmus esetleges látszata ellenére, fűzi tovább, a nagy
költő mindig forradalmár, mert valami radikálisan újat teremt. Innen érthető
Május 23. Rákospalotán című versének (1912) a forradalommal nem rokonszenvező,
azt morális tisztulásként mégis igenlő versének „meglepő” radikalizmusa. Olyan
elitizmusról van szó Babits esetében, amely nem jellemezhető reakciós apolitikusságként, még abban az értelemben sem, ahogy a fiatal Thomas Mann írt erről.
A politikát a morál magasabb szempontjai szerint ítéli meg, s ha a politikai célok
egybeesnek az erkölcs követelményeivel, nem riad vissza a politizálástól sem.
Mallarrnétól megkülönbözteti viszont a múlt, a nemzeti hagyomány fontosságának hangsúlyozása. A megújító, a babitsi értelemben „forradalmi” gesztus önnön
létfeltételeiről gondoskodik a tradíciók ápolásával.
Anélkül, hogy belebonyolódnánk az első világháborúval kapcsolatos állásfoglalásainak elemzésébe, a nemzeti hagyományokról alkotott felfogásával kapcsolatban utalnunk kell egy fontos összefüggésre. A Húsvét előtt-el egy esztendőben írt
Ieilmiz mint hazaﬁ círnű tanulmány egyértelrnűen a nacionalizmustjelöli meg a világháború okaként. „Korlátolt és ösztönies” nemzeti szellemként választja el az igazi
hazafiságtól, melynek végső célja a nemzetek „szent Egyesülése és Egyetértése”.5
A nemzetekfeletti értékek keresése során neveltetéséből adódóan egészen természetesen nyúl vissza a katolicizmushoz, mint a nemzetköziség eszméjének évezredes múltra visszatekintő letéteményeséhez. Az egyházatyák közül Szent Ágoston
foglalkoztatja leginkább, sokak szerint életműve e részének csúcsteljesítménye a
hippói püspökről írott tanulmánya. Ebben húszas-harmincas évekbeli költészetének nagy témáit előlegzi meg metsző élességgel: a test és a lélek küzdelmét, az
akaratszabadság és az elrendelés problémáját, az eredendő bűnnel kapcsolatos
dilemmákat. Elismeri, hogy ez utóbbi ,,monstruózus dogma”, ám éppen a saját
korára, a dúló háborúra tekintve tartja érvényesnek. „Ma az egész emberiség rémes élménye lett Agoston életének és filozófiájának centrális élménye, a video
meliora, a jót helyeslem, a rosszat követem."7 ,,Az akarat romlott, az egész világ
ártatlanul vétkezik és szenved.” E sorok arról tanúskodnak, hogy ifjúkora két nagy
iránymutatóját, Schopenhauert és Nietzschét Agoston felől értelmezi újra. „A világ tehát, amint meelenik, kegyetlen és gépszerű okozati láncolata a logika nélkül
adott tényeknek, s igazságosságot éppoly kevéssé találhatunk benne, mint szabadságot, ami az igazságosság feltétele.” Innen érthető meg, hogy a világháborút katasztrofális véletlenek csak kauzális, de minden vezérlő rációt nélkülöző sorozatának eredményeként fogja föl.
De nem tud beletörődni abba, hogy ilyen a világ. Foggal-körömmel ragaszkodik ahhoz a meggyőződéséhez, hogy az, ami az időbeliség szférájában kusza, esz-

5 BAEı'ı`s Mihály: Esszék és tanulmányok. 314.

61. m. 500.
7 1. m. 493-494.
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telen gomolygás, az a Logoszban, az Akarat és az Igazság időtlen egységének tartományában rációval (esetleg az emberénél magasabb rendű rációval) telik meg.
E meggyőződésének első nagy összegzése a Í/êszedelmes világnézet című tanulmánya
1918-ban. A világháború ugyan nem valamely gonosz embercsoport tervei alapján tört ki, de azért e szörnyűség kapcsolatban áll világnézeti kérdésekkel. „Ha
nem is világnézeti ok idézte elő a háborút, kellett lennie valaminek a kor világnézetében, ami lehetségessé tette. “-9 Egyfajta ,,fatalisztikus cinizmus”, rezignált ,,minden mindegy” filozófia ez, amely az aktívan háborút akarók kis táborával szemben
széles tömegekben gyökerezett meg. Babits szerint tehát az antiintellektualizmus
a kor rákfenéje. (Hogy is mondta később egy költő? „A meg nem gondolt gondolat.”) A világ elveszítette hitét az észben és a rációban. Ennek a gyökereit már
Kantnál felfedezni véli, aki, mint mondja, a „porosz morált alapozta meg azzal,
hogy elválasztotta az erkölcsöt a szerinte megismerhetetlen Lényegtől”.9 (Ez az
egyébként téves Kant-értelmezés még sokáig visszatér morálfelfogásában.)
Az a pont, ahol a legmélyebb közösséget érzi Kanttal, „az erkölcs érvényességének
gondolata a politikában". 10 Az örök béke eszméjét nem szabad feladni semmi áron,
mondja. „Mert a békegondolat megvalósulásának legnagyobb akadálya az, hogy
mindeddig az emberiség tömege nem hisz benne eléggé. Valóban: a hit itt már
cselekedet.” Ez az okfejtés mélyen egybevág Babits gondolkodásmódjának legkorábban felismerhető tendenciáival. Tudjuk, kamaszkorában regényt akart írni Az
örültek címmel. „Arról szólt", meséli majd az 1920-as években Szabó Lőrincnek,
„hogy a világ őrültnek tartja mindazokat, akik egy ideális célért küzdenek, én azonban azoknak fogtam pártját”.11 A Kant-fordításhoz írott előszó tehát a naivitás és
az utópizmus vádját vállalva hirdet egyfajta „als-ob”-filozófiát: úgy kell küzdenünk
a háború ellen, mintha az örök béke lehetséges volna.
Rába György szerint a húszas években Babits költészete „a költészetté lényegített ismeretkritika helyett a léthelyzet lírai kifejezését” adja.12 A szimbolista líramodell megújított, átalakított változatáról van szó. Ebben a lélek belső történései
és a világegész között metaforikus vagy még gyakrabban analogikus viszony áll
fönn. Az újdonság a századvégen uralkodó szimbolizmushoz képes a „prózai”
konkrétumok, az érzékletesen meelenített tények beszüremkedése a versbe. Ez
okot és alkalmat ad a versnek az élőbeszédhez való közelítésére, helyenként pedig az avantgárdista megoldások (szimultán technika, sajátos szintaktikai tördeltség stb.) átvételére. Az 1925-ös Sziget és tenger lírai „előszava” a moralista számvetése a lét nagy kérdéseivel, a megváltozott történelmi és emberi feltételek között.

3 I. m. 511.
9 I. m. 513.
10 1. m. 532.
Ü SZABÓ Lőrinc: Babits gyermekkori
In Naplók, levelek, cikkek. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp.,
1974. 45.
12 RÁBA György: Babits Mihály. Gondolat Kiadó, Bp., 1983. 202.
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Ez a fura „hitvallás”, amely kínosan ügyel arra, nehogy dogmatikusan egyértelművé váljék, egyszerre ragaszkodik az értelemhez és az emberi ésszel fölérhetetlen transzcendenciához, a magyarsághoz és a nemzetközi ,,testvériséghez”, a l'art
pour l'art-hoz és a naturalizmushoz.l3 A kötet címét a költő egy nyilatkozatban a
következőképpen magyarázta: ,,Boldogabb korokban az emberi sorsok habjai voltak
a nagy sorstengernek: ma úgy állunk korunkban idegenül, mint a sziget, melynek
a körüle zajló tengertől csak félnivalója van. Ilyen sziget volt ez években különösen minden emberi nyugalom és boldogság.” Ez a magatartás hosszú éveken át
jellemző marad Babitsra: a kor meghatározó áramain kívül álló, elsodrástól fenyegetett individuum törekvése saját világának kialakítására és otthonossá élésére. Talán erre gondolt józsef Attila, amikor a ,,pálmaházát” megálmodó Babits
karikatúráját elkészítette. A pusztán egyéninek, egyedinek látszó megoldást azonban Babits mintegy küldetéssé emeli az értékőrzés gesztusa által. Felfedhető itt
egyfajta folyamatosság is. Nemes Nagy Agnes „fordított transszubsztanciációról”
beszél az ifjú Babits lírájával kapcsolatban.” vagyis arról a különös jelenségről,
hogy költőnknél az eszmék szenzuális konkrétséggal válnak élménnyé. A Sziget és
tenger-ben a kézzelfogható, mindennapi szcenírozás tölti be a versek előterét; ez
a konkrétság mozdul el azután valamilyen szimbolikus jelentés és etikai állásfoglalás irányába. Mindez természetesen korlátokat szab a formai virtuozitásnak. „Ma
a mondanivaló fontosabb, mint a forma, ezért közeledtem a rímtelen, szabad, sőt
pongyola vershez” - mondotta 1923-ban.l5 (Idézzük fel a Magad emésztő első sorait: „botot faragtál, ábrákkal tele / beszélt a nyele, / aztán megúntad. Így volt? /
S eldobtad, ahogy az égbolt/ az únt csillagot ejti le”. (Azért jegyezzük meg, hogy
Babits korai költészetének virtuozitása még a visszavonó versben is csak ambivalens elismerésben részesül józsef Attila részéről.)
A Régen elzengtek Sappho napjai című vers utolsó sora (,,Az istenek halnak, az
ember él”) lesz a következő, 1928-ban közreadott kötetének címe: ez jelzi a húszas évek három versgyűjteményének mélyebb szemléleti összetartozását. „S hallottam, említ/ az a szó isteneket / kik nem hajolnak ezután neked. Pedig/ te nem
szolgálsz többé nekik” - olvassuk a fiatalabb költőnél. Majd hozzáteszi: „Most már
értelek”. Hát nem; azt hiszem, józsef Attila még ekkor sem akarta igazán érteni,
miről beszél Babits. Túl nagy volt a világlátásbéli távolság. Az „istenek": az efemer, múló érvényű ideológiák, melyeknek csődbe jutása nem jelentheti az emberiség halálát. Korántsem csak a páros idill vagy a védett, külön világ kereséséről
van szó, mint ahogy az Egy költöre láttatja velünk. Babits a szenvedés közös emberi tapasztalatát katolicizmusa révén illeszti be az „élet ritmusába”. ,,Szűnjön meg
életem kicsiny kínja! Múljon a minden-élő kínjábal” (Pesti ej) Megjelenik magatartáseszményének közvetlenebbül, ha úgy tetszik, politikusabban aktualizált ve-

I3 Babits Mihály ,Összegyűjtött versei. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1977. 310-311.
14 NEMES NAGY Agnes: A hegyi költő. In Az élők mértana. Osiris, Bp., 2004. 200.
15 BA.Bı'ı"s Mihály: Orušletrajzok és interjúk. Szerkesztette GAL István és TÉGLÁS jános. Bp., 1980. 128-129.
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tülete is. „Nem előre kell nézni a magyarnak: / a régi erkölcs jobb volt”, mondja,
s műveinek ismerője tudhatta, hogy az előző század „nemzeti liberalizmusára”
gondol (A jobbak elmaradnak). A korral való szembenállás Babitsnál a hivatalos magyar politikától való távolságtartást jelenti, ami a költő ,,kultúrnemzet”-koncepciójából következően főleg annyit jelent, hogy nem ismeri el a hivatalos Magyarország jogosultságát az általa mértékadónak tekintett kulturális hagyományok
kizárólagos képviseletére. (Lásd például a Petôfi koszorúi vagy a Gyémántszóró asszony
című verseket.) Társadalomkritikáját azonban nem szociális alapon fogalmazza
meg, hiszen az ő mércéje az abszolút, az időbeliségen kívül és felül álló igazság.
Ilyen értelemben valóban „nem a szipolyt gyalázza”, ahogy ifjabb költőtársa írta
feddőn. „Nem a kenyér minden, sem a fajták / állati tülekvése, ami most van: /
krisztustalan próféták, mondjatok már legalább annyit, hogy nem ez a Krisztus.”
(Vers, apostolokról)
Babits az Egy költöre szerzőjét a vers alapján valószínűleg ezek közé a ,,krisztustalan próféták” közé sorolhatta. Ezt az embertípust a húszas évek fejleményeként
érzékelhette. 1939-ben, a Keresztiilkasul azt életemen első cikkében nosztalgiával
emlékezik majd vissza a boldog békeidők unalmára, amely „mintegy sértődötten
elbúcsúzott tőlünk, s átadta helyét az aggodalomnak, mely nyakunkon ül és
fojtogat”.l6 „Nyakunkon ül és fojtogat.” Különösen fontos, hogy Babits jelen időt
használ ebben a mondatban, érzékeltetve az aggodalom folytonosságát két évtizeden keresztül. Ez az aggodalom, s az ellene való védekezés lehetséges módozatainak keresése határozza meg esszéírói munkásságát a húszas-harmincas években.
Állandóan visszatérő gondolata, hogy az európai kultúra halálos veszélyben forog.
Nem ez vagy az a (jobb- vagy baloldali) ideológia fenyegeti, hanem maga a politikai szféra készül elnyelni a kulturális szférát. Márpedig Babits tudatában a kultúra a részérdekeken és partikuláris ellentéteken felül álló igazság megnyilvánulási
helye. Tehát korántsem „önmagáért” félti a kultúrát; de nem is azért, mintha a
kultúra valamilyen konkrétan meghatározható „haszonnal” bírna a közösség számára. Magát az emberi létezést látja elválaszthatatlannak a kultúra lététől; ma
úgy mondanánk, hogy filozófiai antropológiájában az emberi lényeg csak abban
a térben fejeződhet ki, amit a kultúrajelent. Erkölcsileg normatív felfogás ez természetesen, hiszen feltételezi, hogy az embernek fel kell emelkednie önnön lényegének szintjére, mint ahogyan képes ember alatti létezésre is. „A kultúraellenes undercurrent az egész Európa mai irodalmában ott lappang, legfeljebb nem
jutott még másutt olyan népszerűségre és tekintélyre mint nálunk, ahol tradíciókra, gyűlik az ár, mely elől csak [...] kevés magaslati hely van immár tökéletesen
védve...” - írja 1934-ben.17 Ha volt tehát ,,pálmaháza” Babitsnak, akkor az nem

12 BABHS Mihály: Keresztülkasul az életemen. Pesti Szalon, Bp., 1993. 17.

1 1. m. 71.
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volt más, mint az ily módon felfogott kultúra. Később, a fasizmus erősödő befolyása idején már politikai kiállást jelentett régóta hangoztatott véleménye: „Nemzet vagyunk a szó régi, szellemi, jogi, erkölcsi értelmében; nem pedig faj a tülekedő fajok között. . .”|3 Az ilyen mondatok politikai implikációit mindenkor vállalta
Babits. De következetes maradt a közvetlen politizálás elutasításában. Még 1933ban írta, nemcsak a maga, hanem az egész Nyugat nevében: „Rég elhagytuk az
elefántcsonttornyot, de sohasem fogunk bebújni a lövészárokba...”l9 józsef Attila
a Magad emésztő-ben azt írja, hogy a pör nem köztük volt: más-más talajon tanúskodtak. Értették-e vajon ennek a másságnak a lényegét? Aligha. Ám ez is egy a
sok kérdés közül, amelyekre sohasem kapunk választ.

:Š BABı'ıs Mihály: A magyar jellemröl. In Tanulmányok, esszék, Kortárs, Bp., 2005. 554.
l. m. 390.

M'űhely
Kőrizs Imre
A MI HORATIUSAINK

Ha igaz, hogy „a műfordítás az irodalom külön műfaja, és mint ilyen, természetesen szerves része kora élő irodalmának”,1 akkor a szűkebben vett fordítástechnikai vagy fordításelméleti szempontokon túl irodalomtörténeti jelentőséggel is
kell bírnia annak, hogy - illetve: ahogy - Horatius a 20. században Magyarországon kétszer is reﬂektorfénybe került. Aki kicsit is ismeri a múlt század Horatiusrecepcióját, annak aligha kétséges, hogy a Trencsényi-Waldapfel Imre szerkesztésében meelent Horatius noster című válogatáskötetről (pontosabban - de erről
később - válogatáskötetekről),2 illetve az úgynevezett „kétnyelvű Horatius”-ról, a
Borzsák István-Devecseri Gábor szerkesztőpáros által gondozott, 1961-ben meelent kötetről van szó.3 Mindkettőt komoly kritikai visszhang kísérte, ami önmagában megkülönbözteti őket a többi fordításkötettől,4 illetve az előbbi hamar megszílárdult ranátjelzi, hogy azt az utóbbival szemben egyes kritikusok mint követendő
ellenpéldát emlegették.
A két kötet koncepciója és ebből fakadóan szerkezetük és terjedelmük gyökeresen eltér. A költő születésének kétezredik évfordulójára meelent könyv a Horatius-fordítások hosszmetszetét kívánja bemutatni, a magyarságnak irodalmával
„úgyszólván egyidős” viszonyát Horatiushoz,5 és a korábbi fordításoktól a legújabbak felé halad, mintegy szerkezetével is példázva az irodalom és a műfordítás
egységének elvét. A két kötet összehasonlítását egyébként megkönnyíti, sőt szin-

! SzrLAoYı jános György: Az antik klasszikus költészet fordításának aktualitása. Holmi 2004. (16.) 1327.
2 TREN(:sÉNvı-WALDAPFEL Imre (szerk.): Horatius Nostez Magyar Horatius. Bp., 1935, 21940 és 31943.
Ahol a három kiadás szövege egyenértékű, ott az idézet az első oldalszámaira utal.
3 Q. I-l0ıtA'l'ıUs Flaccus: Összes versei. Szerkesztette BORZSÁK István-DEVECSERI Gábor. Szöveggondozás,
bevezetõ BoRz.sAı< 1., utószó Dı-:vEcsERı G., jegyzetek BoR7sAK I.-SzEPEssv Tibor. Bp., 1961.
4 A további, nagy energiákat mozgósító kötetek közé elsősorban az ódáknak az Európa Kiadó Lyra
Mundi sorozatában meelent fordítása (Q. H0RA'I1Us_17laccus: Odák. Szerkesztette ZSOLT Angéla.
Bp., 1985), illetve BEDE Anna teljes Horatiusa (Horatius Osszes művei Bede Anna Bp., 1985)
tartozik. Az előbbi számos korábbi fordítást tartalmaz (az újabbak színvonala egyenetlen), az utóbbi
kötet általános színvonala pedig gyenge, ezért önmagukban nem jelentenek kihívást az alaposabb
elemzés számára.
'
5 TRENcsÉNvı-WALDAPFEL: Horatius nostez 1935. 149.
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te kiprovokálja az a közös vonásuk, hogy mindkettő kétnyelvű, hogy tudós elő-,
illetve utószavak keretezik őket, valamint hogy a kor leobb költői közül több is jelen van bennük fordításaival. A hasonló vonások sorának ezzel azonban vége is van,
mert a negyedszázaddal később meelent könyv nem válogatás: Horatius összes
műveit és azok fordítását tartalmazza, mégpedig abban a sorrendben, amely az
évezredek során kanonizálódott: ódák, epódosok, szatírák, levelekﬁ Voltaképpen
az a tény is a két kötet közti különbségek számát gyarapítja, hogy míg a Horatius
noster három kiadást is megélt, addig a „kétnyelvű” a mégoly élénk kritikai visszhang ellenére sem jelent meg még egyszer (igaz, több mint tízezer példányban adták ki, míg az előzőnek három kiadása együtt is aligha érte el ezt a mennyiséget).

,,Bégetö nyáj közt legelész az ordas”
A további elemzés szükségessé teszi, hogy megkülönböztessük a Horatius noster kiadásait. Ezek ugyanis - pontosabban az első és a második - markánsan különböznek.7 Az első kiadáshoz képest egy oldallal bővült a Kerényi Károly által írt előszó,
újabb fordításokkal gyarapodott a válogatás, illetve Trencsényi-Waldapfelnek a
Horatius magyarországi utóéletét bemutató utószava is hosszabb lett (feldolgozta az időközben megjelent szakirodalmat).3
A fordítások sorában bekövetkezett változásokat a következő számok jól szemléltetik: 1935-ben a kötet harminchat,9 míg 1938-ban negyvenöt tételt tartalmazott,
ezenfelül a második kiadásban két vers is új fordításban szerepel. Mindez tizenegy
verset érint, egy híján az első kiadás mennyiségének harmadát, ami nem csekélység.
Az új versek a következők (zárójelben a fordító nevével):
c. I 7 (Devecseri Gábor)

z. 1 17 (RzdnõtiMi1<1õs)
c.
c.
c.
c.

I 28 (Csengery jános)
I 34 (Trencséni józsef)
II 16 (Rónai Pál)
III 12 (Keszi Imre)

c. III 18 (Radnóti Miklós)

c. III 30 (Kosztolányi Dezső)
c. IV 12 (Vas István)

5 A Horatius noster egyik korabeli kritikusa a kötettel kapcsolatban egyébként szóvá teszi a hexameteres költemények mellőzését: Szır.-íovı Endre: Horatius Nostez Magyar Horatius. Egyetemes Philológiai Közlöny 1935. 59., 412.
7 A harrnadik ezzel szemben gyakorlatilag a második újraszedett lenyomata. (A szöveggondozáshoz
például a 171. oldalon szereplő vers 5. sorában a „ha” szó előtt a második kiadásban hiányzó vessző
a harrnadik kiadásban már ki van téve.)
3 A Szilágyi Endre recenziójában említett sajtóhibákat is egytől egyig ki_javították - SzrtAGvı E.: i. m.
412.
9 Valamint- mindkét kiadásban - az utószó szövegébe illesztve DÖME Károly Exegi monumenturmátültetése.
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Új fordításban két vers szerepel: az első könyv tizenegyedik ódájának Rónai Páltól származó átültetését Trencsényi-Waldapfelé, illetve a második epódos Csengeryféle fordítását Sík Sándoré váltotta fel.
Mindezek közül a c. I 28, az I 34, a II 16, a III 30 és az epod. 2 szemlátomást
korábbi fordítások (a már az első kiadásban is közöltek köze' vannak besorolva), az
1935 és 1938 között eltelt évek igazi újdonságát Devecseri, Keszi Imre, Vhs István,
Trencsényi-Waldapfel és Radnóti fordításai jelentik.
Ez utóbbi gyarapodás aligha független attól a ténytől, hogy a második kiadás
megjelenése előtt egy évvel, 1937-ben jelent meg Trencsényi-Waldapfel és Hajnal
Anna szerkesztésében az Argonauták című, mindössze három számot megélt „évnegyedes” folyóirat első füzete: az új fordítások készítői közül kivétel nélkül mind
az öten publikáltak a lapban, úgyhogy a második kiadás nóvumai akár az „Argonauták” sajátos zsákmányának is tekinthetők.
Az, hogy a folyóirat nem merült teljesen feledésbe, valószínűleg Vas István önéletírásának, a Mért vrjjog a saskeselyű-nek köszönhető,10 bár Naplójában Radnóti
ugyanúgy emlegeti,11 ahogy Takács Gyula - egyébként a folyóirat egyetlen ma is
élő szerzője - Helyét keresö nemzedék című levélgyűjteményében is szó van róla.12
„Ahogy most egymás után elolvasom ezeket a leveleket, és az évszámaikat is nézem,
egyre szembetúnőbb, hogy nemzedékünk13 életében állandóan visszatérő-kísértő
érzés és levéltéma a helykeresés nyugtalan és nyugtalanító hangulata és közérzete
volt. Irodalmi vonatkozásban éppúgy ezt találjuk, mint a fizikai létezés kérdéseiben”14 - emlékszik vissza Takács.
A folyóirat jelentőségére jellemző, hogy ittjelent meg Radnótitól Tıbullus Detestatio bellijének fordítása is,15 és talán az sem érdektelen, hogy a Horatius noster első

10 VAs István: Mért vıjjog a saskeselyű? Bp., 1981. II. 35-67.
11 RADNÓ11 Miklós: Napló. S. a. r. RADNÓ11 Miklósné, utószó és jegyzetek MELCZER Tibor, gondozta
MELCZER Tıbor, Szt-':KELv Sz. Magdolna. Bp., 1989. 137sk. Az idézett naplóbejegyzés egy ,,Argonautáktalálkozóról” szól, és 1941 elejéről származik, amikor is a lap már évek óta nem jelent meg.
12 TAKATS Gyula: Helyét keresö nemzedék. Költók levelei 1934-1949. Bp., 1984. 139sk., 145skk. és 150.
13 ,,Az úgynevezett Nyugat utáni, sokat megélt és meárt harmadik nemzedék". I. m. 8.
141. m. 10. A nemzedéki érzésről: „egy ideig azt reméltem: ez az a hely, ahol a mi finnyás, társulástól
tartózkodó társaságunk nemzedékké verődhetik össze” - VAS I.: i. m. II. 56.
15 A közhangulat és a magát tőle függetleníteni nem tudó (és nyilván nem is akaró) irodalom közti
szoros összefüggést
szemlélteti Radnótinak egy 1938-ból származó, a maga tömörségben akár
egészen Fellini vagy Orkény látomásos groteszkjéig előremutató naplóbejegyzése: „A napilap hírei
között olvasom, hogy aug. 2-án, kedden hajnalban, az angyalföldi elmegyógyintézet szomszédságában egy férfı fára mászott és a magasból beszédet intézett a csoportosuló emberekhez. Felszólította őket, hogy parafadugóikat szolgáltassák be neki, mert azokkal akarja betömni a világ összes
fegyverét. Aztán harsány hangon a békét éltette. A rendőr leszedte a fa tetejéről, és bevitte a közeli tébolydába, ahol »megállapítást nyert«, hogy a szónok az intézet szökött »ápoltja-K. Cigarettára
gyújtok, és újra elolvasom a hírt. Dédelgetem, színezem magamban a képet. Egy ember a fa tetején békességet kiált. Egy »ápolt« végre nem Napóleonnak, nem japán császárnak képzeli magát.
Majd borzongani kezdek és óvatosan körülnézek. Nyár elején felkapaszkodtam egy dobogóra és
békehimnuszt szavaltam egy irodalmi társaság előadóestjén. Nemrégiben pedig lefordítottam
Tibullus Detestatio belli-jét. Csak a fatetőn múlna s a parafadugón? Viselkedés és műforma kérdése lenne az egész?” (RADNÓTI M.: i. m. 20sk.)
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kiadása egyik fentebb már idézett kritikusának, Szilágyi Endrének a hagyatékából
egy olyan Blake-fordítást közölt, amelytől talán nem egészen független Weöres
Sándor - ugyancsak az Argonauták szerzője - Bóbitaként emlegetett, valójában A tündér címen (szintén még 1937-ben) megjelent verse.16
Az első kiadás utolsó három verse - ennyi könnyűszerrel egységben látható az élet élvezetére intő Leuconoe-óda, a ﬁatalság mulandóságát szatirikus színekkel
festő Hzrtius iunctas kezdetű (mindkettő Rónai Pál fordítása), illetve az „arany középszer” kiegyensúlyozottságát megéneklő egyik emblematikus vers, az Integer vitae
(Kardos László). Ehhez képest a második kiadás utolsó három verse a következő:
III 18, I 11, IV 12. A gyűjtemény (és a Vergiliushoz írt óda) utolsó versszaka meglehetősen sötét tónusú:
„Hagyd el gondjaidat, már ne habozz, amig
Elmédben feketén ég a halotti láng.
Múlékony mulatás frissíti lelkedet,
Olykor bölcs a bolondozás. ”
A strófa meghatározó képét a második sor oxymóronja adja (nigrorum
ignium),
ami önmagában is elég baljós, de a magyar változat sötét tónusát az eredetiből
hiányzó „halotti” szó, illetve a mulatásnak - egyébként cseppet sem horatiusiatlan - ,,múlékony” jelzője színezi még drámaibbra.
A záró vershármas első darabja, a Faunushoz írt, Radnóti által fordított óda
bukolikus nyugalma már az elején sem magától értetődő: Faunust a költő - nyilván
előzetes, bajelhárító megfontolásokkal a háttérben - kegyességre kéri, arra, hogy
ne tegye tönkre a vers további részében ecsetelt idillt. Ennek az idillnek egyik képe a „bégetö nyáj közt legelész az ordas”, amely - a farkas jelenléte a nyáj közelében
- általában minden, csak nem megnyugtató. Nem kell különösebben élénk fantázia ahhoz, hogy az olvasóban a kép egyes antik vázák díszítését idézze fel: ,,Az
őzre (vagy más állatra) támadó oroszlán csoportja a Közel-Keletről már a 8. század elején átkerült a görög művészetbe, nyilvánvalóan akár általánosabb, akár
konkrétabb értelemben a pusztulásnak, az emberi létet szüntelenül fenyegető veszélyre, illetve ennek kikerülhetetlenségére utaló tartalommal.”17 A Horatiusversben -illetve a fordításában - a ragadozó éppen nem támad, de aligha tekinthetünk el az egész jelenet különös, kegyelmi jellegétől, amely ennyiben felidézi

15 A Dal című versről van szó, amelynek utolsó versszaka a következő: „Ha dalolok, előttem itl, s lmcag,
/Aztán öjátszik, énekel szünetlen, /Aztán kitárja nagyra szárnyamat, / Es csúfol engem, hogy a rabja lettem. "
Mintha ezek ,,a szerelem hercegé"-ről szóló szavak visszhangoznának A tiindérben: Bóbita, Bóbita
játszik, / szárnyal igéz a malacra, / ráül, igér neki csókot, / röpteti és kikacagja.
17 Sr.ıLA(`.vı jános György: „Attikától Narcéig - via lschia.” In Szirénzene. Ókortudományi tanulmányok. Bp., 2003. 473. Egy 2007 nyarán az MTA székházában elhangzott, írásban tudtommal mindeddig meg nem jelent előadásában Szilágyi ezzel az ikonográfıai motívummal kapcsolatban az Ilias
XVIII. énekéből Akhilleusz pajzsának egyik részletét idézte fel (525sk), amelyben két pásztor vígan
fújja a sípját, mert az életükre törő kémekről mit sem tudva ôólov 8' Oli Tı rtpovórıcıtıv.
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a ragadozó megszokott, vérszomjas viselkedését,13 és mintegy „más távlatot ád” a
békés együttlegelészésnek is.
A fenyegetettség érzete egyébként a Trencsényi-Waldapfel szerkesztésében megjelent másik nagy klasszikus kiadására is rányomta bélyegét: Vergilius békevágyat
megéneklő eclogáinak fordításkötete, a Pásztori magyar Vergilius épp a Horatius
noster első két kiadása között, 1938-ban jelent meg.19 És hogy ez a fenyegetés nem
volt éppenséggel megfoghatatlan, az a szerkesztőnek az actiumi csata apropóján
„az európai kultúrá”-nak az „amorf istenek” feletti győzelmével kezdődő az utószavából is világos.20 Ha valaki mégsem értené, a kísérőtanulmánynak a második
kiadásban kibővített, átírt szövege további támpontokat nyújt: az „amorf vagy legjêljebb állatalakú” istenek között külön kiemelve „a kutyamódra ugató Anubis ”-t21 - ha
végigtekintünk a kor történelmi arcképcsamokán, nem kell sokáig keresgélnünk,
hogy megtaláljuk a kép kortárs modelljét.
Mindennek fényében érdemes szemügyre venni a hármas záró verscsoport középső elemét, Trencsényi-Waldapfel saját Leuconoe-óda-fordítását is. Ebben az esetben különösen szerencsésnek mondható az a helyzet, hogy az óda korábbi, Rónai
Páltól származó átültetése is rendelkezésünkre áll, azaz tudjuk, hogy mit cseréltek le mire, vagyis joggal tételezhetjük fel, hogy a korábbi fordítás tükrében a későbbi karaktere élesebben kirajzolódik.
Nézzük tehát először a Rónai-féle változatot:
Fürkészgetni ne merd - tiltva van az - hogy neked és nekem
Mit rendelt el a sors, Leuconoe és soha meg ne kérdj
Kaldeus jóslatokat. Mennyire jobb tűrni, akármi jön!
láıgy végső teled ez, mely a komor tirrheni tengeren
Korbácsol habokat, vagyjuppiter több telet ad neked,
Mindegy, légy okos és szűrd meg a bort; oly rövid életünk,
Ílërvezgetni idö nincs. Amig itt intlek, a perc rohan.
Elvezd vígan a mát, mert a jövőt várni nem érdemes.
Csak találgathatjuk, hogy a második kiadást előkészítő szerkesztő Rónai változatának mely vonásaival volt oly mértékben elégedetlen, hogy végül jónak látta a
fordítást a magáéval helyettesíteni. Az mindenesetre jól látható, hogy a ,,ﬁtrkészgetni” személytelenebb és passzívabb a latin megfogalmazásánál (quaesieris), hogy a
„soha meg ne
Kaldeusjóslatokat” egyszerűen suta, a ,,tervezgetni idő nincs” semmit13 Woody ALLEN ismeretes aforizmája is éppen ebből a feszültségből táplálkozik: ,,El_jő az idő, amikor
az oroszlán és borjú együtt fekszik majd le. De a borjú nem fog jól aludni."
19 A dátum láttán bízvást kimondható, hogy Vhs Istvántól az I. és Radnótitól a IX. ecloga fordítása az
Argonauták műhelyében készült.
20 TRENcsÉNYı-WALDAPFEL Imre (összeállította és a kísérőtanulmányt írta): Pásztori magyar
Publius
Vergilius Mara Eclogáinak teljes szövege. Bp., 1938. 58.
21 TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre: ,,Vergilius pásztori Múzsája.” In lárllástörténeti tanulmányok. Bp., 1959.
322.
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mondóan prózai a ,,spatio brevi spem longam reseces” képéhez képest, hogy a teljességgel fesztelen „loquimur”-ral összehasonlítva az ,,intlek” iskolamesteres, és végül
hogy az „Élvezd vígan a mát” is sokkal színtelenebb a híres ,,carpe diem” mellett.
Trencsényi-Waldapfel megoldása ezzel szemben végig egységes és - talán megelőlegezhetjük: - sötét tónusban szól:
1
Kedves, csak ne kutasd, tudni tilos, hogy nekem és neked
Mit szánnak, mi jövőt isteneink, kár Babylon sötét
Számításait is kérdeni. jobb túˇrni, akármi lesz.
lagy még több telet is adjupiter vagy soha látni már
Nem ﬁıgjuk, ha a zord téli vihar zúg el a tengeren:
Szúrd meg bölcsen a bort, balga reményt tilt az irigy idó
Hosszan szóni. Amig szánkon a szó, már tovatúnt a nap:
Élvezd, mig teheted; holnapokat, Leuconoe, ne várj.
Talán nem téved nagyot, aki a verset az elmúlásnak kitett emberpár élethelyzetére
tett reﬂexiónak értelmezi. A két ember, a férfi és a nõ összetartozását emeli ki az
,,isteneink”, a „nem fogjuk ” és a ,,szánkon” többes szám első személyű toldaléka. Határozott gyengédség árad a verskezdő ,,kedves” megszólításból és valami tanító
szelídség a ,,bölcsen” módhatározóból és a „míg teheted” közbevetésből. A ,,tOvatúnt”
és a „soha látni már” valósággal már emyedt. Az elmúlás ámyát kimondottan feketére színezi a ,,söte't” és a „zord” jelző. A vers zárlata szerint az emberpárnak ezt
a fenyegetettségét csak a röpke pillanat élvezete enyhítheti.
Ami mármost az eredetit illeti, Horatius igencsak csínján bánik ezekkel a többes szám első személyekkel: „Ne quaesienls, quem mihi, quem tibi ﬁnem di dederint” vagyis (és ezt a magyar is megtartja): „Ne kutasd, hogy milyen véget adnak az istenek neked és nekem” - azaz nem nekünk. „Babylon sötét számításai”-nak Babylon
jelző nélküli számításai felelnek meg, azaz egészen egyszerűen a horoszkópok, az
asztrológia. Ezek azok, amiket nem kellene tanulmányoznia a nőnek. „Akár több
telet is ad jupiter, akár ez az utolsó, amely most a tengert gyengiti (pedig sziklaszirtek vannak szembeállítva vele)” a vers beszélője arra szólítja fel a címzettet,
hogy: ,,legyen eszed, szűrj borokat, és a hosszú reményt vágd rövidre”. Majd hozzáteszi: „amíg beszélünk, az irigy idő már el is repült: használd ki a napot, minél
kevesebb hiszékenységet tanúsítva a későbbiek iránt”.
Köztudomású, hogy Horatius - mármint az a Horatius, akit a versek írnak,
nem az, aki a verseket írta - nem árult el túlságosan mély érzelmeket a nők iránt.
A mai vagy éppen catullusi értelemben vett mély szerelemre talán csak egyetlen
versében utal, ott is mint hiányra:
„Felices ter et amplius,
quos irrupta tenet copula, nec malis
divolsus querimoniis
suprema citius solvet amor die ”
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Ami személy szerint őt illeti, egy helyütt ezt íıja: ,,vacui, sive quid urimur; non praeter
solitum, leves.” Azaz: ,,facérok vagyunk, vagy ha valamennyire lángolunk is, nem
túl a megszokotton, csak úgy csapodáran.”
Alighanem érdekesebb úgy érteni a Leuconoe-ódát, mint az „Ugye örökké szeretni fogsz?” örök kérdésével nyaggatott férfi kitérő válaszát. ,Jaj, hát nem is szabad
ilyesmit kérdezni, tilos a jövővel foglakozni, hagyd a horoszkópokatl És különben is,
amíg itt beszélünk, csak szalad a drága idő. . .” Vagyis az óda sokkal inkább erotikus,
mintsem szerelmes vers (és ennyiben semmi esetre sem holmi ,,Lebensregel").
De persze az, hogy akkor és ott Trencsényi-Waldapfel Leuconoe-óda-élménye
miért épp ilyen volt, hogy tehát a harmincas évek Magyarországán miféle ,,zord”
és ,,sötét” fenyegetésekre vélte biztos - ,,súlyos, mint a zsoltár” - menedéknek a
nőt és a pillanat fényében felragyogó szerelmet, azt nem kell különösebben részletezni. Az azonban talán nem kézenfekvő, de mindenképpen tanulmányozásra
méltó, hogy a költőknek ez a közérzete hogyan jutott kifejezésre a fordításokban,
illetve a kötetkompozíció - az időrend miatt túl nagy mozgásteret nem nyújtó, de
természetes szervezőelvként mégis sajátos módon egységteremtő - közegében.
Mint fentebb volt róla szó, az első kiadásban eredetileg mintegy kilenc oldalra
rúgó előszavát Kerényi rövid, egyoldalas függelékkel egészítette ki, már első szavaival utalva az első változat 1935-ben történt születésére, illetve ezzel az azóta eltelt
időre. Az utolsó bekezdésbe azt írja, hogy a horatiusi ,,idea-embert” a ma olvasójának mintegy ellenszerül kínálja: „nemcsak az ál-valószerú, ideátlan Horatiusképek ellen, hanem főként az ellen, ami a leobban lehúz az idea-emberségből.”
Majd a következő felszólítást fogalmazza meg, a közbevetett mellékmondatban
egy teljességgel váratlan praesens perfectummal - minimum credulus postero - már
a mondat vége előtt kimondva a végső szót: „Az érzelmek hullámzásától irányított élet ellen hajózzon a szellemi magyarság, míg teheti, míg az epódoszban megjósolt világvége rá nem szakadt, legalább Horatiushoz, az elérhető aranykor ideaemberéhez.”22

Filológusterror és kókuszverseny
Az 1961-ben megjelent kétnyelvű Horatiusról szóló első híradás már a születése
előtt megérkezett Hegedüs Gézának a Nagyvilág hasábjain közölt jegyzete formájában.23 Mint írja: a kötet ,,létrehozatalában, úgy tudom, részt vesz mindenki, aki
manapság mifelénk műfordító névre érdemes és lélekbeli köze van az antik ízekhez (s persze valamennyire tud latinul is).”24

22 KERI-';Nvı Károly: „Horatius Noster". In TRENcsENvı-WAı.DAPı=Er.: Horatius noster. 1940. 18sk.
33 HE(`.EDÜs Géza: A városias Horatius. Vita és kisérlet. Nagyvilág 1959/4. 1880-1882.

4 I. m. 1880.
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Írásában Hegedüs a készülő új kiadás akkor már késznek tudott elveivel vitatkozik. A kötet meelenését követően, 1962-ben látott napvilágot Vas István vitaindítója,25 amely után sokáig soıjáztak pro és kontra a különböző írások. A vita - néhány kivételtől eltekintve - mind retorikai, mind szakmai szempontból elég
magas színvonalon folyt, az érveket tiszta logikával adták elő, de többnyire érzelmektől olyannyira fűtötten, ami alighanem egyedülálló a kor irodalmi vitáiban.
Vas István vitaindító tanulmányának szenvedélye alighanem több forrásból is
táplálkozik. Devecseri módszerében a filológusberkekben nevelkedett, de egyébként céhbeli költő megalkuvását látja, egyfajta elárulását azoknak az eszményeknek,
amelyek jegyében mind ő maga, mind vitapartnere költővé érett.25 Az érintettségrıek ennél még személyesebb motívumaira világít rá az, amit önéletírásában
említ: „Talán az Argonauták körül (ma úgy mondanánk: műhelyében) kezdett kialakulni a fokozott formai és tartalmi hűségnek az a módszere, mely a következő
két évtizedben látványos diadalokkal bizonyította igazát, hogy aztán az újabb évtizedek nagyüzemi termelésében a gépies gyakorlat és az elidegenítő ellenőrzés
fornralizmusa a fordításművészetnek éppen egyéni felelősségvállalását kezdje ki.”27
A polémia egy fiatal krónikása méltán illeszti a ,,harcos” jelzőt a kicsit később „csatározás”-nak nevezett vitához.23 Mert voltaképp nem nehéz a még húsz év múltán
is „az egyéni fëlelósségvállalás” talaján álló Vas „filológus-rémuralmat”,29 „terror”-t3°
és ,,retrogTád diktatúrá”-t31 emlegető, illetve a ,,lazítás”, a ,,merészség”, a ,,szabadság”32 és a „költői lázongás”33 mellett érvelő korabeli retorikájából az elszántság
és a kétségbeesés hanát kihallani. Azét az elszántságét és kétségbeesését, amelylyel - csupán évekkel az 1956-os forradalom után34 és még nem a végén a megtorlásnak - a költők mintha az irodalom szuverenitásának megmaradt területeit

25 VAs István: „Horatius olvasásakorı” In Az ismeretlen isten. Tanulmányok 1934-1973. Bp., 1974. 600-640.
Nem biztos, hogy idetartozik, de talán nem egészen felesleges emlékeztetni Vas Istvánnak arra a
Kosztolányi című cikkére - i. m. 30-34. -, amelyben a háború utáni Szabó Aı`pádnak (hangsúlyosan mint
„a klasszikus fılológia egyetemi tanárának”) meglehetősen vonalas cikkével szemben veszi védelrnébe
Kosztolárıyit. Mintha a költő 1962-ben, a Horatius-könyvről szóló kritikájában ugyanannak a saját
kompetenciáján - a gyakorló költő szemszögéből nézve -jóval túllépő, erőszakos filológusnak a típusrajzát adná (és sajnos nem éppen alaptalanul), amelyet az 1947-es cikkből megismerhettünk.
25 VAs I.: i. m. 6l1sk. Ahogy írja: „Devecseri útjában épp az volt a rendhagyó, hogy ezúttal nem a költő tört be a rezervátum területére, hanem egy költő, vérbeli, nőtt fel a ıezervátumban, s nevelkedett annak etikettjében.”
27 VAS I.: Mért vijjog... II. 59.
211 HAvAs László: Quintus Horatius Fbccus összes versei. MTA I. Osztály Közleményei (19) 1962. 368.
29 VAS I.: Az ismeretlen isten. 613. (belső címben)
30 I. m. 628.
31 1. m. 612sk. Máshol, a kiejtésre vonatkozóan „a klasszika-filológia területéről elindult támadás”-t emleget: VAS 1.: „Az idegen nevekről, a tudósok terroıjáról meg az öntudatos félműveltségről." ( 1965)
In uő: Az ismeretlen isten. 701.
32 I. m. 606.
33 I. m. 612.
34 Hogy milyen évek voltak ezek az irodalom intézményrendszere szempontjából, azt jól érzékelteti
Standeisky Eva következő, megfogalmazása: ,,Az 1957 januárjában »ideiglenesen felfüggesztett-<,
majd áprilisban betiltott Irószövetséget gondos előkészítés után 1959-ben »újraindították«, 1962
májusában pedig már úgy sikerült megrendezni a közgyűlést, hogy annak »langyossága«, »bieder-
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védelmezték volna a hatalommal (a kiadóval, a szerkesztőkkel, a hivatalossággal)
szemben.35 Talán még érdekesebb, hogy ezt a retorikát használta - más előjellel
- a másik oldal is. Ahol Vas István ,,szabadság”-ot követel, és ,,merészség”-et, ,,lazítás”-tjavasol, ott Devecseri Gábor ,,szabadosságot” lát, „fegyelem” és ,,szigor” után
kiált, illetve ,,fegyverzet”-et emleget (még ha az időmértékes verselésért is).3Ő Falus
Róbert egyenesen Vas cikkének „hibás és káros [. . .] irányzatá”-ról, ,,retrográd törekvések”-ről a fordító ,,önkényéről” beszél, és egyetlen mondaton belül jut el a
,,metrikai lazaság”-tól a „marxizmus ókorszemléleté”-ig, ahonnan csakugyan már
csak egy lépésre vannak „Marx ókori vonatkozású írásai”.37 Rónay György nagy
cikke nem kertel, így kezdődik: „Vas István szerint az új magyar Horatius nem jó.
Elsősorban azért nemjó, mert a fılológia rémuralmánakjegyében született.”33 Később a szerkesztők szerint „egyedül helyes képet” emleget, illetve ,,zord imperializmus”-sal,39 a metrika „könyörte1en”40 érvényre juttatásával vádolja a fılológus
tábort. Mindebből úgy látszik, hogy a ﬁlológusok rémuralmának apropóján néhány
irodalmár egyszer csak úgy kezdett a szabadság és az elnyomás kérdéseiről beszélni, hogy az a korban példa nélkül áll. A Horatius-kötetről szóló vita örve alatt
mintha „költészet és valóság” csapott volna össze, mégpedig olyan - már igen-

meier hangulata« [...] kellemes meglepetést szerzett a politikai elitnek.” STANDEısı(v Éva: „Az írók
és a hatalom a hatvanas évek Magyarországán.” In SZEGEDY-MAsz.AK Mihály-VERE.s András (szerk.):
A magyar irodalom történetei. III. Bp., 2007. 520.
35 Vas István gesztusára Rónay György például egyenesen a ,,lázadás" szót használja - [RÖNAY György]
[r. gy.]: jegyzetlapok. Vigilia 1962.(27.) 383. és RÓNAY László: Devecseri Gábor Alkotásai és vallomásai
tükrében. Bp., 1979. 185. A forradalom egyébként időben annál is közelebb volt, mert az 1961-ben
meelent kötet munkálatai évekkel korábban elkezdődtek: RÓNAY László: i. m. 176. „évek hosszú
során át” folyó közös munkát emleget, Hegedüs Géza pedig, mint fentebb említettük, a már készülő kötetre hivatkozik 1959-ben meelent cikkében.
35 Vö. SzıLAovı j. Gy.: Az antik klasszikus költészet... (1331.) szavaival: „A folytatást ismerjük, a katonaköltő (kiemelés - K. I.) verseivel párhuzamosan készült fordításokat, a még az Odüsszeiából merített lendületet őrző Iliásztól az 1961-es Horatiusig és tovább. Ezen a költői mélyponton lépett
mindinkább az ihlet helyébe a pontosság, az antik metrika és poétika gyakorlatának dogrnákká
merevedése, az örökös javítások megszállottsága (ami persze - félreértés ne essék - távolról sem jelenti az ezekben az években készült fordításainak értéktelenné degTadálását); nem a gőg, hanem a
kétségbeesett fogódzókeresés vezette igyekezet volt ez a lehetetlenségében értelmetlen vélt tökéletesség megvalósítására, minden kritikus könyörgés ellenére, amiért a Horatius-utószóban a 'becsmérlő szavait ki sosem mérsék1i'jelzőt érdemeltem ki."
37 FALUs R.: Horatius összes versei - Opera Omnia Horati. Fılológiai Közlöny 1962/8. 208., 5. jegyzet és
209. Máshol Aprily Lajos megoldásaiban azt kárhoztatja, hogy „túl egyéni”-ek (2l0.) - de hát vajon milyeneknek kellene lenniük? Aztán az is aligha tisztán esztétikai elveknek tudható be, hogy a börtönből nemrég szabadult - Eörsi és lakatos István egy-egy munkájáról ugyanúgy nem ejt még
zokszót sem, ahogy többek közt Nemes Nagy Agnes remek Pindarum quisquis- és lator lászló nagyszerű Delicta maiorum-fordítását is agyonhallgatja, ,,maradandó"-nak nevezve ugyanakkor az első
epódosz Benjámin László-féle, elég érdektelen fordítását. Ugyancsak érdekes a következő két- vagy
inkább háromélű megfogalmazász ,,Kálnokynak és jékelynek ez alkalommal sem sikerült Horatius
olyan pregnáns és mégis linoman simuló forrnában tolmácsolnia, mint más antik költőket” - azaz
Kálnoky és jékely fordításai most nem olyan jók, mint amilynek egyébként sem szoktak lenni.
33 RÓNAY György: Horatius körül. Nagyvilág 1963. (8.) 109.
391. m. ll2sk.

401. m. 119.
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csak kicsire zsugorodott- területen, amelyet mindaddig nem kebelezett be a pártállam, ahol előzőleg tényleg csak az irodalom respublikája taainak, a költőknek
és az irodalomkritikusoknak volt illetékességük. A nyilvános vitát az tehette lehetővé, hogy a hivatalosság képviselői talán mindent gondoltak, csak azt nem, hogy
egy olyan elvont témán rágódva, mint az antik versfordítások elvei, a szabadságról is érvényesen lehet beszélni.
A vita aztán „tovább folyt az Írószövetség Műfordítói Szakosztályában, majd
Devecseri »versfordítási elvekről<< írt Kókuszverseny és facica című tanulmányával
fejeződött be” - írja Rónay László.41 Első pillantásra úgy tűnhet, mintha a felek
mindvégig a jó, a helyes, a pontos, a hű fordítás meghatározásával foglalkoztak
volna, vagyis azzal, hogy megegyezzenek azokban az elvekben, amelyek elfogadása nélkül nem beszélhetünk jó, helyes stb. fordításról. Ha azonban jobban
megvizsgáljuk az érvelést, azt tapasztaljuk, hogy a vitapartnerek két malomban
őrölnek. Nem lehet ugyanis harmonizálni a minőséget illető elveket, ha a minémúség legelemibb axiómáiban nem sikerül megegyezni. Márpedig Devecseri, illetve Falus egészen másképp határozza meg a műfordítást, mint vitapartnereik:
a klasszikusok nem egészen vagy egyáltalán nem formahű fordításait - kisebb
vagy nagyobb eréllyel - végső soron kirekesztik a műfordítások köréből.42 De mint
minden definíciónak, ennek is az mutatja meg az értékét, hogy mennyire használható a gyakorlatban. Márpedig az ember hajlamos azt gondolni, hogy az a versfordítás-irodalom, amelynek nem része Babits Theokritosza vagy Szabó Lőrinc
Horatiusa, fabatkát sem ér.
Egyáltalán nem véletlen, hogy Catullus-fordításoktól szóló könyvében Polgár
Anikó a többi fordítói paradigmával egy sorban tárgyalja az „applikáció”-t,43 amely
tulajdonképpen már nem is fordítás, de még csak nem is átköltés, amennyiben
olyan műveket is ihlethet - ilyenek például Kovács András Ferenc Calvus-versei -,
amelyeknek egészen egyszerűen nincs forrásszövegük. Az tehát, hogy mit tekintünk műfordításnak, csakugyan meghatározás kérdése, de a definíció szigorát érdemes az ésszerűséghez igazítani. A vitát megelőlegező cikkében Hegedüs Géza
közölte néhány saját Horatius-fordítását. Az első könyv utolsó ódájának - Hegedüsre
egyébként nem jellemző módon: metrikailag kifogástalan - kezdősora sokak fü41 RÖNAY L.: Devecseri Gábor 196. A hullámok ennél még talán távolabbra is gyűrűztek: BART István
és RAKOS Sándor szerkesztésében 198 l-ben jelent meg a Mújbrditás ma című tanulmánygyűjtemény,
amelynek első terve, a Horatius-kötettől és körülötte felmerült kérdésekről aligha függetlenül, az
Elószö tanúsága szerint „már a hatvanas évek derekán elkészült” (5.) - Vas István és Rónay László
pedig (305.) konkrétan utal is a vitára. Alighanem ugyancsak ennek köszönhető, hogy A magyar irodalom története I945-I975 külön fejezetet szentel Az antik forditásoknak, és ugyancsak a vita utóéletéhez tartozik Rónay Devecseri-könyvénekA magyar Horatius című fejezete, ahogy a maga módján
az is, hogy Sumonyi Zoltánnak a Rónayéval azonos sorozatban meelent Vas István kismonográfıájában egy árva szó sem esik róla.
42 Arany, majd Babits, Kosztolányi, Radnóti és Szabó Lőrinc munkáit Falus (Horatius összes versei Opera Omnia Horati. 209. és 217.) fordítás helyett ,,átköltés”-nek vagy ,,kísérlet”-nek nevezi, DEvEcsERı
Gábor (,,Levél Vas Istvánhoz. A kétnyelvű Horatius-kötet vitája.” In DEvEcsERı: Múhely és varázs. Antik
Tanulmányok II. Bp., 1981. 467.) tapintatosabb: „Babits Theokritosza [. . .] a magyar költészeten belül egyre kevésbé a magyar versfordítás-irodalom gyöngyszeme lesz."
43 Poı.AoA.R Anikó: Catullus noster Catullus-olvasatok a 20. századi magyar költészetben. Pozsony, 2003. 167-221.
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lébe lopta be magát: „Perzsa ﬁelvágás, fiam, undorító". Ugyan mi ez, ha nem fordítás - még ha nem is a legszerencsésebb!
Devecseri szerint ,,a végletesen hű, minden mozzanatában, minden elemében
az eredetihez ragaszkodó fordítás már nem volna fordítás, mert nem állna másból, mint az eredeti szöveg papírra másolásából”.44 jorge Luis Borges ezt árnyaltabban láttatja: egyik novellája szerint igenis van értelme az efféle gesztusnak.
Pierre Ménard ekképp megalkotott Don Quijbtéja szóról szóra megegyezik ugyan
a forrásszöveggel - legalábbis amennyi elkészül belőle -, mégis egészen más: hiszen
például amíg Cervantes kora természetes köznyelvét használta, addig Ménard
20. századi könyvében ugyanazok a kifejezések kimódoltan és mesterkélten hatnak.
„Nincs vigyázz, kész, rajta; mindenki onnan indul, ahonnan akar, akkor, amikor akar; és akkor és ott is áll meg" - idézi Lewis Carrollt Devecseri,45 az eredeti
szöveg szavait egymás mellé író „fordítással” szemben a másik végletet, amelytől
ugyancsak óvja a fordítókat. A különös szabállyal leírható játéknak kókuszverseny
a neve. De nevezhetjük szabadságnak is.

44 DEVECSERI G.: „Kókuszverseny és facica." (1964) In uő: Műhely és varázs. 499.

451. m. 500.

wanna
oLvAsHATó-E A DON QUIJOTE MAGYARULPI

1. Fordítás, magyarítás, 'recepció
„Nincs kizárva, hogy a próza fölényes művészeinek nagy alkotásait gyakran a nyelv
szakembereinek nem különösebben remek magyarításaiban olvassuk” - állapítja meg
fordítás és befogadás viszonyát vizsgálva Szegedy-Maszák Mihályt? A Don Quijote magyar fordítás- és fogadtatástörténetének mérlegelése során különösen érdemes ﬁgyelembe venni föltételezését. Hiába értenek egyet többek abban, hogy Győry Vilmos
1873-1876 között készített szövege a magyar prózafordítás-történet egyik csúcspontja,3 ha számos jel arra utal, hogy az olvasók jelentékenynek tűnő része Cervantes
művét csak a nemritkán ,,műtétileg átalakított"4 magyarítások egyikéből ismeri
közelebbről, s Győry szövegét is csak neves vagy névtelen átdolgozók javított változataiban olvashatja. Úgy tűnik tehát, eredeti és fordítás mellett a magyarítás
lépcsőfokát harmadik tényezőként kell számba vennünk a Don Quýote esetében.
A magyarországi Don Quijote-ﬁlológia utóbbi években több-kevesebb nyilvánosságot kapott szöveg- és recepciótörténeti, illetőleg fordításkritikai témájú dolgozatai5 sajnálatosan kevéssé vetnek számot azzal a -józan Ildikó által felvetett - el-

1 A tanulmány a szerző készülő PhD-disszertációjának (,,A Don Quijote magyar fordítás- és recepciótörténete") bevezető része.
2 SZEGED?-MASZÁK Mihály: „Fordítás és kánon." In Sz-M. M.: Irodalmi kánonok. Csokonai, Debrecen,
1998. 49.
3 Így tesz másfélszáz év távlatából a korábbi méltatásokra is hivatkozó Bikfalvy Péter (BIKFALW Péter:
Győry Vilmos, a Don Quýotefordüója (Kis magyar palimpszeszt). I'-ilológiai Közlöny 2006/3-4. (2008) 278.),
de hasonlóképp vélekedett KÉKY Lajos (A százéves Kisfaludy-társaság. Franklin, Budapest, l936. 152.)
vagy Radó Antal, aki Don Quijote-átdolgozásának bevezetőjében a következőképpen fogalmaz:
„Győry Vilmos, a kiváló műfordító [...] a spanyol írót oly remekül tolmácsolta, hogy e munkája talán a leobb magyar próza-fordítás" (Don Quijote de la Mancha. Cervantes után a magyar ifjúság
számára átdolgozta RADÓ Antal. Lampel Róbert, Budapest, 1905. V.).
4 CERVANTES: Az elmes nemes Don Quijote de la Mancha. Fordította GYÓRY Vilmos, bevezette Dr. WILDNER
Odön. Révai, Budapest, 1926. IX. Wildner Odön fordulata még csak a Győry-szöveg félévszázados
történetére tekint vissza.
5 Bııu-`ALw Péter: „Petz (Baez) Leopold (Lipót) meghiúsult (P) Quijote fordítási kísérlete." In Az irodalom
önismeret. 'Eınubnányok Kutin Katalin születésnapjára. Szerkesztette MENCZEL Gabriella és VASAS László.
Palimpszeszt, Budapest, 2007. 49-58.; BIKFALW Péter: „Győry Vilmos, a Don Quijote fordítója (Kis
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lentmondással, amely a „fordítások magas színvonala és a magyar nyelv sajátos
alkalmazkodóképessége okán érzett büszkeségből fakad, és [...] a szövegek olvasatlansága között húzódik meg".5 A következőkben ezért a Don Quijote magyarországi fordítás- és fogadtatástörténetének olvasás-központú megközelítésére vállalkozom, s megkísérlem az átdolgozások helyét is kijelölni e tágabban fölfogott
recepcióban.
Bizonyosan nem hibátlan Győry fordítása, s talán az is megkockáztatható,
hogy szövegének egyik átdolgozója sem javított rajta érdemben. Mindezek ellenére kétségesnek tűnik számomra, a filológus szemmel vitatható fordítói megoldások kijavítása-e a szöveggel kapcsolatos legfontosabb teendő.7 Tekintélyes részük
ugyanis csak az idegen nyelvű szöveget tökéletesen értőknek - tehát nem a magyar
fordítás célközönsége számára - nyilvánvaló, és alig torzítja a mű ért(elmez)hetőségét.3 A hibakeresés, valamint a magyar szöveg spanyol kiadásokkal történő kritikai összevetése a ,,cervantesi tévedések”9 kiigazításának gyakorlatához hasonlóan

magyar palimpszeszt).” Filológiai Közlöny 2006/3-4. (2008) 275-297.; CSUDAY Csaba: Öt pont a magyar Don Quijote történetéhez. Holmi 2005/3. 317-334. GÖNCZY Monika: ,,Anotaciones a la historia
de la recepción del Quijote en Hungría a lines del siglo XIX." In Cervantes y la narrativa modema.
Szerkesztette SCHOLZ László és VASAS László. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2001. 213-221.;
GÖNCZY Monika: ,,»[. ..] tán nem lesz minden érdek és érdem nélkül, ha tudniillik méltának találtatik a' hazaﬁúsításra. ” A magyar Don Quijote-jelenség néhány aspektusa a 19. század második felében." Filológiai Közlöny 2006/3-4. (2008) 233-247.; KISS Gabriella: Múfajmegújílási kísérlet a magyar irodalomban
a 19. század közepén, avagy a Don Toldi. Filológiai Közlöny 2006/3-4. (2008) 247-258.; KISS Tamás
Zoltán: ,,Oculto en el canon. Aspectos de la recepción del Quijote en Hungría hasta 1853.” In
Hommages a Kulin Katalin. Szerkesztette BANKI Eva. Palimpszeszt Kulturális Alapítvány, Budapest, 1997.
87-97.; Kıss Tamás Zoltán: „A betiltott Don Quijote. Epizód a magyarországi Cervantes-recepció
történetéből." In Dél-Európa vonzásában. Tanulmányok Harsányi Iván 70. születésnapjára. Szerkesztette
FıscHER Ferenc, MA_|oRos István és Vouvojózsef. JPTE, Pécs, 2000. 137-144.; Kıss Tamás Zoltán: El
Quijote y los criterios de una Kultumation: la novela cervantina en el discurso politico-cultural húngaro
durante la piimera mitad del siglo XIX. Acta Hispanica (SZTE, Szeged) 2005. 23-33.; Kıss Tamás:
A Don Quijote helyei. Diszkurziv gyakorlatok és a befogadás retorikája Cervantes magyarországi hatástörténetében. Filológiai Közlöny 2006/3-4. (2008) 258-275.; RÁKOSI Marianna: las ediciones lıúngaras del
Quýote. Acta Hispanica (SZTE, Szeged) 2005. 7-20.; RÁKOSI Marianna: Miguel de Cervantes Saavedra:
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha magyar kiadásai. SZTE Hispanisztikai Tanszék,
Szeged, 2005.
I
ŐJÓZAN Ildikó: ,,...a szöveget hagyjuk megszólalni." In Iátokörök metszése. Irások Szegedy-Maszák Mihály
születésnapjára. Szerkesztette ZEMPLÉNYI Ferenc, KULCSÁR SZABÓ Ernő, JÓZAN Ildikó, _]ENEv Eva és BÓNUS
Tibor. Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2003. 212.
7 Csuday Csaba még a legújabb, 2005-ös kiadás előtt vázolta fel a teendőket. Szerinte „a jelzett hiányok és szövegi problémák [. ..] indokolttá és időszerűvé teszik a Győry-Benyhe-Somlyó-féle fordítás
újabb revízióját és a szöveg- és forráshű kiadás mai felfogásának, igényének megfelelően új kiadás
gondos előkészítését." (CSUDAY: i. m. 353.) Bikfalvy Péter 2008-ban lényegében ezt ismétli meg:
,,...a nemzetközi hispanisztika legújabb eredményeinek ﬁgyelembevételével, kellő gondossággal és
alázattal, de könyörtelen szigorral kell javítani tévedéseit". BIKFALW: Győry Vilmos... 295.
3 Vö. jó7.AN: i. m. 212. Talán mégsem bír akkora jelentőséggel, hogy Don Quijote kerek bõrpajzsot
(vö. CsuDAv: i. m. 332.), avagy hosszúkás gyalogsági pajzsot tart-e kezében, és az sem föltétlenül zavaró, hogy a cura szót a magyar szövegekben némileg következetlenül ,,pap”, „plébános” vagy éppen
„lelkész” helyettesíti (BIKFALW: Győry Vilmos... 290.; vö. BIKFALVY: Petz (Pecz) Leopold (Lipát)... 49., ahol
a szerző az „evangélikus lelkész” és „evangélikus pap" kifejezéseket maga is felváltva használja).
9 CSUDAY: i. m. 322-325.; BIKFALVY: Győry Vilmos... 293.; Francisco Rico: „A Quijote szövegtörténete.”
In Cervantes és a Don Quijote. Szerkesztette CSUDAY Csaba. PPKE BTK, Piliscsaba, 2005. 185-235.
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szélmalomharcnak tűnhet. Egységes és egyedül hiteles cervantesi szöveg ugyanis
talán soha nem létezett: a fennmaradt kéziratok nyomdai másolóktól származnak, és éppúgy eltérnek egymástól, mint az esetenként bizonyítottan Cervantes
keze nyomát viselő korrektúrapéldányok.
A célnyelvi szöveg olvashatósága szempontjából a félrefordításoknál fontosabb
probléma a szinte érintetlenül maradt újlatin szó- és mondatfűzés, hosszúmondatos prózastílus és retorika - különösen a 21. századi magyar nyelvhez mért - idegensége. Győry Vilmos meglehetős hűséggel ültette át a Don Quijote nyelvezetét,
ám a fordítás pontossága - a gyakorlatban: magyartalansága - ez esetben inkább
akadályozza befogadását. E vélekedést támasztja alá, hogy a Győry-szöveg újrakiadásai - ideértve Benyhejános 2005-ben új fordításként meelentetett átdolgozását is - mindig a magyar szöveg, s nem a spanyol-magyar transzformáció javítását tartották legfontosabb feladatuknak.10
Kérdésesnek látom továbbá, indokolt-e számon kérni Győry Vilmos magyar fordításán a következetesség elvét, amelyet Bikfalvy Péter szerint a korabeli külhoni
fordítók már tiszteletben tartottak. 11 A reformkor és a romantika magyar fordításelméletét és -gyakorlatát érintő elemzések12 alapján ezt az igényt túlzónak érzem.
Győry Vilmos fordítását sokkal inkább a korszak magyarországi múfordításaihoz
volna érdemes mérni. Figyelemreméltó tény e tekintetben, hogy a Cervantes-kortárs Shakespeare nyugati kánonban13 hasonlóan előkelő helyet elfoglaló Hamletje Arany jános híres-hírhedt fordításában alig egy évtizeddel a teljes magyar Don
Quijote előtt látott napvilágot. Az angol, német vagy francia fordításokhoz mért
,,250 év lemaradás"14 tehát a magyar irodalom kontextusából szemlélve, de akár a

10 Benyhe 2005-ös módosításait így summázza: „Sok régiességet kigyomláltam az eddigi magyar szövegből. Meghagytam belőlük egy keveset, mutatóba. De, főleg, ezer év latin és vagy ötszáz év német mondattani hatását igyekeztem lehárıtani róla." (Miguel de CERvANTEs SAAVEDRA: Az elmés nemes
Don Quijote de la Mancha. Gvónv Vilmos fordításának és SzÁsz Béla szerkesztői javításainak részleges
felhasználásával BENYHE jánps fordította. Európa, Budapest, 2005. II. kötet, 806.) Ugyanezt próbálta meg először Wildner Odön, akinek ,,- kegyeletes kézzel - bizonyos alakszerűséget kellett a
mai korhoz és nyelvszokáshoz" (id. kiadás XV) igazítania már 1926-ban. Szász Béla 1955-ös átfésülésének lényegét szintén ebben ragadja meg Benyhe: „csak éppen szórendünk itt-ott Fölbukkanó
torzításait meg a kor biedermeier szóképeit lepte be a por. Ezen akar segíteni ez az [...] átdolgozás.” (CERvANTEs: Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha. Gvóııv Vilmos fordítását átdolgozta SzÁsz
Béla. Uj Magyar Könyvkiadó, Budapest, 1955. XXIX.) Győıy az 1955-ös szövegváltozatot 1962ben (CERvANTEs: Az elmés nemes Don Quýote de la Mancha. Gvortv Vilmos fordítását átdolgozta BENYHE
jános. A verseket SOMLYÓ György fordította. Magyar Helikon, Budapest, 1962.) tovább linomította,
ám ekkor kísérő megjegyzés nem kapott helyet a kötetben.
11 BIKFALW: Gyõ1y Vilmos... 291.
12 Vö. I-IITES Sándor: A múltnak kútja. _]AK-Ulpius ház, Budapest, 2004. 143-168; JÓZAN Ildikó: ,,Irodalom és fordítás.” In A magyar irodalom történetei III. Főszerkesztő SZEGED?-MASZÁK Mihály. Gondolat, Budapest, 2007. 52-68.; KÁLLAY Géza: „»Nem mintha már teljesen elégült volnék dolgommal«
1866: Arany jános Hamlet-fordítása.” In A magyar irodalom történetei II. Főszerkesztő SZEGEDYMASZÁK Mihály. Gondolat, Budapest, 2007. 491-510.; PENKE Olga: Fordításelméleti gondolatok és fordítási gyakorlatok a magyarﬁelvilágosodásban. Irodalomtörténet 2002/4. 517-532. A felsorolt tanulmányok jegyzeteiben további bőséges bibliográfia található.
13 Harold BLOOM: The lflëstem Canon: the books and school ofthe ages. Harcourt Brace, New York, 1994.
14 BıKFALvv: Győry Vilmos... 283.
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többi monarchiabéli kultúrnemzet hasonló időszakban elkészült fordításaihoz15 hasonlítva is felemás képet sugall a Kisfaludy Társaság és Győıy Vilmos munkájáról.
A magyarországi Don Quijote recepciókutatás egyik legfontosabb feladatát éppen
ezért -józan Ildikó véleményét osztva - abban látom, hogy „feltárja azt a társadalmi-irodalmi-fordítói kontextust, amelyben az adott transzformáció létrejöhetett”,15 a transzformációk közé értve a különböző magyarról magyarra történő
átdolgozásokat is. Annak okát pedig, miért nem készülhetett volna el sokkal korábban a teljes magyar Don Quij`ote, Gideon Toury ismert tézisét" - mely szerint
a fordításokat mindig a célkultúra kezdeményezi - megfordítva vélem lehetségesnek
megtalálni. S a célkultúrát vizsgálva nem csupán az európai irodalom legtájékozottabb ismerőit s a történeti-politikai viszonyokat, de a regényirodalom helyzetét is
érdemes áttekinteni.
A magyar nyelvű elbeszélő széppróza reformkori történetét tanulmányozva több
lehetséges indok látszik kézenfekvőnek a Don Quijote ,,késlekedésére". (A következőkben felvázolandó okfejtés természetesen részletesebb kidolgozást igényelne
ahhoz, hogy valóban pontos képet kapjunk a szóban forgó kontextusról.) A korai
ún. „románok” között ugyan találunk lovagtörténeteket, ám ezek alapvetően német
nyelvből átültetett harmadrangú művek voltak. 13 Épp e fércművek ellen kel ki figyelemreméltó hasonlattal élve Almási Balogh Sámuel: „Mik légyenek a' Lovanczrománok' esztelenségeik, előadta a' hallhatatlan [sic!] Cervantes, ama maga nemében elérhetetlen remekben, az éleselmű Don Quixotte' avantűıjeiben, de ő is
becsülettel említi a jobbakat, midőn a' Pappal és Borbéllyal kemény törvényszéket tarta felettek, - 's nekünk is igy kel1".19 A lovagrománok - praktikusan ponyvaregényekről van szó - alighanem jobban megfeleltek a korszakban magyar nyelven olvasó közönség igényeinek, mint a jóval komolyabb irodalmi felkészültséget
igénylő Don Quijote, melyet elsősorban a nem (csak) magyar nyelven író-olvasó
nemesség ismert.
A regény - akár közvetítő nyelvből történő - magyarításának igénye akkoriban
merült fel először, amikor a német és francia Cervantes-fordítások Kazinczy köreiben ismertté váltak, s a regényt francia, illetve angol nyelven Budán is kiadták.2°
Noha több próbálkozásról maradt fenn közvetett bizonyíték, feltehetően juhász
István, Pecz Lipót, Sréter jános és Lehr (Lőrinczi) Zsigmond szövege sem készült

15 Vö. jaroslava KASPAROVÁ-Pavel STEPÁNEK: Rytir smutne postavy v Cechách / El caballero de ha Triste Figura
en las tierras de Bohemia. Narodni Knihovna, Praha, 2005. 61-65.
15 józAN Ildikó: ,,Műfordítás és intertextualitás.” In A fordítás és intertextualitás olakzatai. Szerkesztette
KAEDEEÓ Lóránt, Kuı.csÁR SZABÓ Emó, KULcsÁR-SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna. Anonymus, Budapest, 1998. 134.
17 Gideon TOURY: „Fordítás - célkultúra." In Kettős
Forditáselméleti írások Szentjemmostől a
20. század végéig. Szerkesztette _]ózAN Ildikó, jENEv Eva, HAJDU Péter. Balassi, Budapest, 2007.
319-338.
13 GYÖRGY Lajos: A magyar regény előzményei. MTA, Budapest, 1941. 135-148.
19 ALMÁsı BALOGH Sámuel: A románokről. Tudományos Gyűjtemény 1821/N 75.
20 Kiss Tamás Zoltán: Oculto en el canon... 92.
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el.21 A feladat nagysága, a magyar irodalmi nyelv viszonylagos ,,fejlet.lensége" vagy
a spanyol nyelv ismeretlensége mellett a magyarításokat az is hátráltathatta, hogy
maga a regény nem találkozott kellőképpen a széles olvasóközönség műfajjal
kapcsolatos elvárásaival. Érdemes szem előtt tartani, hogy Faludi Ferenc a 18. században spanyol novellákat és Gracián-műveket költ át,22 Herczerjób pedig a Don
Quijotéval szinte egy időben keletkezett és hasonlóan nagy sikert aratott (moralizáló pikareszk) regényt, Mateo Alemán Guzmán de Alfarachéját fordítja le 1822-ben.
Mindkét esetben közvetítő nyelvekből készültek el a magyar szövegek, s vélhetőleg
azért, mivel jól illeszkedtek az elbeszélő próza ama elfogadott vonulatába, amelyet
Bíró Ferenc ,,laicizálódó erkölcstanok” elnevezéssel ír körül.23 Mi több, Cervantes
Golatea című pásztorregényének Florian-féle rövidített francia átdolgozása is találkozik az érzelmes regények magyarországi divatjával: 1811-ben Fazekas Sámuel
fordítja le, bár kiadására csak 1825-ben kerül sor.24
Walter Scott és jósika Miklós 1830-as években divatos történelmi regényei felől
már inkább tűnhetett volna a Don Quijote érdekesnek, hiszen írásaikban nem csak
lovagregény-elemekre, de közvetlen Cervantes-utalásokra is bukkanhatunk.25 Hites
Sándor óvatosságra intő meegyzése Scott műveinek fogadtatásával kapcsolatban azonban Cervantes regényére is érvényesnek látszik: „magyarországi népszerűségét nem magyar nyelvű fordítások támogathatták, illetve nem feltétlenül magyar
nyelvű olvasókkal kell számolni”.26 Utóbbiak körében elsősorban hölgyolvasókra
érdemes gondolnunk, mint arról a Don Quijote lefordítását és meelentetését magára vállaló Kisfaludy Társaság Külf`o'ldi Regénytár című sorozata is tanúskodik,
melynek megindítását Nagy Károly a következő szavakkal javasolta: ,,nemesen
mulattató magyar olvasmányok szűkében vállalkozzék a Társaság külföldi jó regények fordítására [...] hogy ezzel a maga részéről is előmozdítsa szépirodalmunknak tartalmasabbá válását s a magyar, főként női közönségnek szívképző s ízlésnemesítő könyvek olvasására édesgetését”.27 Cervantestől azonban csupán egy
megkurtított (ám fordítója szerint török témája miatt a magyar közönség érdek-

21 juhász István próbálkozásáról lásd KOSTYAL István:juhász István levele Vlázszprémi Istvánlwz 1798. Irodalomtörténeti Közlemények 1967. 327-329.; Lehr (Lőrinczi) Zsigmond fordítás-töredékéról számol be MÉszARos András: A magyar nyelv és irodalom oktatása a Fbzsonyi Királyi Akadémián és a Rizsonyi
Evangélikus Liceumban a XIX. számában. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2004/2. 3-20.; Pecz
Lipót fordítása Bikfalvy Péter szerint elkészült, de kiadatlan maradt (s elveszett): BIKFALVY Péter:
Petz (Pecz) Leopold (I.ipőt). . .; Sréterjános esetében pedig csupán az bizonyos, hogy Cervantestől, és
spanyolból fordított. Vö. (-): Gyászbeszédek melyek a néhai Szandai Sréter jános Nőgrádmegyei alispán
hamvai felett tartottak. Trattner és Károly, Pest, 1842. 5.
22 BORÁROS-BA!-tucz Dóra: ,,Baltasar Gracián és Faludi Ferenc Bölcs és figyelmetes udvari ember: műfordítás vagy átköltés?" In Lazarillo. Határok a spanyol nyelvű irodalmakban. Szerkesztette MENCZEL
Gabriella és VÉGH Dániel. Palimpszeszt, Budapest, 2007. 19-29.
23 BÍRÓ Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma. Akadémiai, Budapest, 1995. 194.
24 GYÖRGY Lajos: i. m. 460-462.
25 Kıss Tamás Zoltán: El Quijote y los criterios de una Kultumation. .. 30.; NvıLAsı Balázs: A rornánc ésjókai
Mór Eötvös, Budapest, 2004. 56-57.
25 I-In`Es: i. m. 151.
27 KÉK? LA_|os: i. m. 56.; vö. KALLA ZsUz.sA: „Kellemetes társalkodású 's nem üres beszédű ember” Bártfay Iıíszlő
naplója. Budapesti Negyed 2004/4. 232.
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lődésére inkább számot tartó) elbeszélés fért bele a vál1a1kozásba,23 s a Don Quijote
kortárs francia és angol nyelvű regények, majd a Szabadságharc, még később a
Shakespeare-sorozat miatt mindegyre háttérbe szorult.29
A kiegyezés táján újult erővel fordult Cervantes főműve felé a magyar irodalom.
Am ennek oka nem pusztán az 1870-es években elkészült teljes, spanyolból készült fordításban keresendő. Talán a Don Quijote mint regény vált aktuálisabbá: az írók
és olvasók a korszak regényirodalmában fontos szerepet kapó ábrándkergetés, elmaradott provincializmus, s a vár(megye)-kronotoposz mintájára lelhettek benne. Hiszen, amint a Magyarország és a Nagy Világ című folyóirat hasábjain 1870ben meelent, mihamarabbi fordítást sürgető cikk szerzője fogalmaz: a magyar
,,lovagiasságban a spanyollal rokon nép, melynek körében pedig annyi a szélmalomharcz, s politikai életében annyi a Don Quichotismus".3° Érdemes ugyanakkor
szem előtt tartani, hogy - a Kisfaludy Társaságot megkerülve - 1848-ban már megjelent Karády Ignác, majd 1850-1853-ban Horváth György franciából készült fordítása. Míg Karádyé erősen rövidített, ám hangulatos gyermek-átdolgozás, utóbbi
a viszonylag szerény mértékben csonkított Florian-féle változatot követi, ám magyar szövege igen nehézkes. Don Quijote története tehát már évtizedekkel Győry
Vilmos előtt is olvasható volt anyanyelvünkön, s fordítását és az azzal szemben tárnasztott elvárásokat éppen a rendelkezésre álló tökéletlen magyar szövegek, vagyis az
újrafordítás igénye hívta létre.31
A 19. század második felének Don Quýote-recepcióját szintén lehetséges volna
a magyar szövegek felől újragondolni. Nem túlzás-e azt feltételezni, hogy Arany
jános, Arany László, Kemény Zsigmond vagy Gyulai Pál 1850 és 1870 között írott
elbeszélő művei kezdeményezték a Győry-féle fordítást? Szintén kérdés, hogy a később keletkezett, a Don Quijotével transztextuális viszonyba hozható szövegekben
hagyott-e nyomot a magyar fordítás?32 Valószínűnek tűnik, hogy a több nyelvet

28 C1-:RvAN'ı'Es:A bőkezii szerető, fordította és a bevezető tanulmányt írta LUKÁCS MÓRIC. Hartleben, Pest,
1843. 26.
29 KÉKY: i. m. 56-59., 108.
30 Idézi GÖNCZY: i. m. 215. figyelemreméltó, hogy a két, hétköznapi nyelvben máig használatos cervantesi eredetű fordulat már Győry teljes magyar fordításának elkészülte előtt használatos volt.
Kossuth Lajos, aki minden bizonnyal a legelső fordítást ösztönözte (Karády a Kossuth-fiúk nevelője volt), már 1838-ban használja a ,,szé1ma1mok elleni harcz” kifejezést.__KOssUTH Lajos: „Kossuth
hatodik szóváltása." In Kossuth lajos iratai 183 7. május-1840. december (Osszes Munkái VII.) Sajtó
alá rendezte PA] Kossv Gábor. Akadémiai, Budapest, 1989. A hasonlóan emblematikus kóbor, illetve
búsképű lovag kifejezések azonban Győıy leleményei.
31 „A Kisfaludy-Társaság intézkedék arról, hogy e nevezetes mű [. ..], melyet egyébiránt - habár csak
másod kézből- a minénk is bírt: magyarul is meglegyen, minden kihagyás vagy önkényes elváltoztatás nélkül, az eredetiből fordítva s szigorúan ahhoz alkalmazkodva." CERVANTES: Az elmés nemes
Don Quijote de la Mancha. Fordította GYÖRY Vilmos. Athenaeum, Budapest, 1873-1876. I. kötet, 5.
32 A transztextualitás viszonyokat Genette (Gerard GENETTE: Transztextualitás. Helikon 1996/l-2. 82-90.),
az „intertextuális nyom"-ot Riffaterre (Michael RWFATERRE: Az intertextus nyoma. Helikon 1996/1-2.
67-81.) meghatározása értelmében használom.
Gönczy Monika architextuális viszonynak nevezi a (Genette felosztása szerint talán inkább
hypertextualitásnak tűnő) nem idézet jellegű kapcsolatot a Don Quijote és a magyar művek között,
továbbá nem különíti el a teljes magyar fordítás elkészültét megelőző, s az utána íródott szövege-
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beszélő és nemritkán fordításokat is jegyző művelt olvasók még a Győry-szöveg
elkészülte után is valamely francia, angol vagy német kiadást, míg mások éppenséggel a korábbi magyar változatok egyikét forgatták. Megkockáztatható, hogy még
a Beszterce ostromában sem magyar kiadásban szerepel a regény (hiszen idézett címe
az angol szövegre utaló ,,Quixote" s nem a teljes magyar fordítással meghonosított
„Quijote", de nem is a korai fordítások paratextusaként szolgáló ,,Quichotte”),
noha Mikszáth bensőséges barátságot és jó munkakapcsolatot ápolt Győry Vilmossal.33 Egyfelől tehát óvakodnék a magyarországi Cervantes-recepciót a Győry-féle
,,poraiból megélemedett magyar Don Quijote"34-hez kötni; másfelől aligha vitatható, hogy a regény jelentékeny számú új szöveget: értekezést, értelmezést és műalkotást ihletett, s a magyar világirodalmi kánon megkerülhetetlen részévé vált.

2. A magyar világirodalmi kánon és a Don Quijote
Cervantes művének kánoni ranáról tanácsos mindazonáltal némi óvatossággal
ítélkezni. Kétségkívül igaza van Hajdu Péternek abban, hogy „a jó fordításban
hozzáférhető idegen szövegeknek nagyobb az esélyük, hogy a kánon középpontjába kerüljenek”,35 mégsem gondolom, hogy kizárólag a fordítás minőségében volna keresendő annak oka, hogy a Don Quijote - nem lebecsülendő mértékű és alapos feldolgozásra érdemes hatástörténete ellenére - Magyarországon nem tölthet
be ahhoz hasonló központi szerepet, mint például Harold Bloom nyugati kánonjában. Nem kétséges ugyanis, hogy a fordítás(ok) minden esetleges hibája mellett
a Don Quijote teıjedelmi adottságaival is számolnunk kell. Amint Szegedy-Maszák
Mihály meegyzi, „több száz vagy éppenséggel több ezer oldalas regénynél [...]

ket (GÖNCZY: A magyar Don Quýote-jelenség... 234.). A Don Quýotével kapcsolatba hozható későbbi
művekhez lásd Sós Endre: Cervantes. Művelt Nép, Budapest, 1955. 146-160.; LUKÁCS Eszter:
,,Tópicos cervantinos en la novela de Géza Gárdonyi titulada Az öreg tekintetes.” In Cervantes y la
narrativa modema. Szerkesztette ScHoLz László és VAsAs László. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen,
2001. 232-241.
33 MIKSZÁTH Kálmán: Beszterce ostroma. Légrády, Budapest, 1896. 44. Győry Vilmos külön elöljáró beszédben hívta fel az olvasók figyelmét helyesírás kéıdésére: „Nálunk magyaroknál, e nevet
átalánosan (sic) Don Quichotte-nak írják és mondják ki, mely hibás elfordítást irodalmunk a
francziáktól vette át. A régibb spanyol helyesírás szerint e név Quixote-nak iratott, míg a spanyol
akadémia 1815-ben az orthogTaphiát szabályozván, a keményen ejtendő h hang jelzésére a betűjelet állapítá meg, az előbb használt, de gyakran zavart okozható x (ksz) helyett." (1873. 76.)
Mikszáth és az angol regény kapcsolatához lásd I-LAJDU Péter: Csak egyet, de kétszer A Mikszáth-próza
kérdései. Gondolat-Pompeji, Budapest, 2005. 83. Mikszáth és Győry kapcsolatához: „Győry Vilmos
levele MK-nak” (1884. 02. 09, MK levelezése 152.) In Mikszáth Kálmán Összes Művei. 24. M. K. levelezése. Sajtó alá rendezte MÉREINÉ juHÁsz Margit. Akadémiai, Budapest, 1961. 6.; ,,Győıy Vilmos
meghalt" és ,,Az én jó patrónusom" (1885). In Mikszáth Kálmán Összes Művei. 70. Cikkek és karcolatok
20. Cikkek, tárcák. Szerkesztette KJRÁLY István és BıszTRAv Gyula. Akadémiai, Budapest, 1977. 42-44.;
„A demokrata" [1886]. In Mikszáth Kálmán Összes Művei. 38. Elbeszélések. I 0. Szerkesztette RE_|`ró István.
Akadémiai, Budapest, 1966. 228-231.
34 WILDNER Odön fogalmaz így bevezetőjében (1926. XVI).
35 HAJDU Péter: „Fordítás és kánonképződés.” In A „boldog Bábel". Yiinulmányok az irodalmi fordításról.
Szerkesztette józAN Ildikó, SZEGEDY-MASZAK Mihály. Gondolat, Budapest, 2005. 47-60.
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másképp értelmezhető a kánoni rang".3Ő Pontosan ezért lehetséges, hogy Cervantes művének esetében a megrövidített magyar szövegek lépjenek elő, s rögzüljenek a magyarul olvasók kánonjában. Feltételezésemet Babits Mihály és Szerb Antal
vélekedései erősíthetik.37
Babits Mihály Az európai irodalom történetében összefoglalt sommás véleménye
szerint a regény ,,szószaporító", de „még gyermekkönyvnek is jó".33 Babits azonban meegyzi, hogy kizárólag Győry Vilmos „régi átültetésében" olvasta a művet,
s fordításról alkotott nézeteinek rendszerétől39 nem szokatlan módon bizonytalan
a tekintetben, hogy a könyv barokkos stílusa az eredeti vagy a fordítás sajátja-e.
Irodalomtörténete bevezető fejezeteiben mindenesetre nyilvánvalóvá teszi, hogy
a Don Quijotét elsősorban mint a „vaskos középkor” paradigmáját lezáró szöveget
engedi be kánonjába. A Don Quijote babitsi megítélését árnyalja, hogy a regény
műfaját, s különösen annak populáris-naturalista vonulatát az 1920-as években született tanulmányaiban meglehetősen kategorikus módon elutasítja. Világirodalom
s regény viszonyában az 1927-es Az én könyvtáram-ban írtak vonatkoztathatók az
irodalomtörténet válogatására is: ,,Az igazi magas irodalom nem olyan rengeteg,
mint gondolná az ember, s aránylag kis bibliotékában össze lehet gyűjteni majdnem minden jelentős alkotását. Természetesen az európai irodalmakra gondolok
itt [. . .], s az európai irodalomból is elsősorban csak a verset és esszét sorozom e
magas tezauruszba, regények közül csak azt, amiben igazán érezhető az a bizonyos szárnysuhogás - a nagy Költészet szárnysuhogása.”40 Arra nem tér ki Babits,
e szárnysuhogás megérintette-e Cervantes művének olvasásakor. Nem szabad
azonban elfeledkeznünk Babits arisztokratikus, újklasszicista ízlésének figyelembevételétől sem,41 melytől Cervantes műve alighanem éppoly távol eshetett, mint
joyce-é. Az Irodalomtörténetben olvasható meegyzése, mely szerint „a Don Quijote
írójának csak halhatatlanságot szerzett, de sikert nem“,42 mindazonáltal talán értelmezhető a klasszikus mű ideálját leleplező s a kánon kényszerítő erejére utaló
belátásként: Babits a könyvet sikertelennek ítélő ízlése Cervantes esetében (is)
meghajlott a mások által odaítélt kánoni rang előtt.
Szerb Antal olvasata aligha lehetne ettől különbözőbb. Valóságos rajongója a
regénynek, s bevallottan Lukács György ifjúkori regényelmélete nyomán a „hétköznapok és csodák” világát ábrázoló modem regény ősforrásának tartja. Míg Babits-

33 SZEGEDY-MASZAK Mihály: „A kánon mibenléte: remekmű és fejlődéstörténet." In Sz-M. M: A megértés Tnódozatai: fordítás és hatástörténet. Akadémiai, Budapest, 2003. 23.
37 Babits és Szerb Cervantes-értelmezését érinti CsuDAv Csaba (i. m. 322.), és más szempontból hoszszabban elemzi Kiss Tamás Zoltán (,.A Don Quijote helyei." 270-274.).
33 BABTIS Mihály: Az európai irodalom története. Budapest, Szépirodalmi, 1979. [1934] 179.
39 Vö. józAN Ildikó: ,,»Az igazi apát megnevezni.« Babits a fordításról." In A „boldog Bábel". Tanulmányok az irodalmi fordításról. Szerkesztette józAN Ildikó és SZEGEDY-MASZÁK Mihály. Gondolat, Budapest, 2005. 203-225.

40 BAE.ı'ıs Mihály: „Az én könyvtáram.“ In B. M: Tanulmányok, esszék II. Szépirodalmi, Budapest, 1978.
157

41 SZEGEDY-MAs7AK Mihály: „Fordítás és kánon". 50.
42 BABYIS Mihály: Az európai irodalom története. 178.
43 SZERB Antal: A világirodalom története. Magvető, Budapest, 1973. [1941] 324.
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nál stílus és jellem, Szerbnél a „könyvek vi1ága”, azaz elbeszélés, fikció és szövegköziség kap kitüntetett figye1rnet.43 Szerb modem irodalomelméletek felől rokonszenves nézőpontja ráadásul éppen a próza(stí1us) fordíthatatlanságából táplálkozik: „a magam fordítói tapasztalatából megtanultam, milyen nehéz, szinte lehetetlen
feladat akár a legegyszerűbb prózastílust is idegen nyelven visszaadni; megtanultam, hogy minden fordítás meghamisítás. Az olvasó nem mindig veszít sokat, ha
fordításban olvas, mert a fordítás néha élvezetesebb stílusú, mint az eredeti - de
a kritikus nem bízhaıja magát fordításokra. . .”44 - írja a Hétköznapok és csodák epilógusában, ahol az angol-francia-német kultúrkörön kívül eső regények ignorálása
fölött szabadkozik. A Don Quijote mégis kivétel.
A Világiiodalom történeteben olvasható Cervantes-fejezet az 1936-os, személyes hangú Dulcinea című esszét dolgozza át, melyet akár a „magyar Cervantes" kérdését
körüljáró olvasásszociológiai elemzésként is vizsgálhatunk. A nap1ója45 alapján
rekonstruálható ifjúkori szerelmi kudarcélményből kiindulva Szerb a Magyarországon azóta is jellemző, kétes ifjúsági átdolgozásokon alapuló Don Quijote-olvasásélmény kritikáját adja: „Nem is volt fogalmam mindaddig, míg végig nem olvastam
a csodálatos cervantesi művet, és meg nem tudtam nemcsak azt, amit Lukács György
és egyéb szaktekintélyek alapján addig is sejtettem, hogy ki volt ugyanis Don
Quijote, mindnyájunk drága őse - hanem azt a titkot is, amit addig senki sem árult
el nekem: hogy ki volt és ki ma is még Dulcinea del Toboso. / Az olvasót mindenekelőtt arra kérem, hogy a következő percekre felejtse el Don Quijotére vonatkozó
gyermekkori emlékeit, mert azok félrevezetőek. Azok ajellegzetes kalandok - a fogalommá vált szélmalomharc, a hősiesen szétvert juhnyáj, a repülés az egy helyben álló faparipán, az ízinkekre hasított bábszínház - a teijes műben elenyészően
és meglepően kis helyet foglalnak el.”46
Szerb Antal igen pontosan ad számot arról, hogy Don Quijotéhez vagy a szakirodalom szűrőjén, vagy a széles (értsd: gyermek-) közönségnek szánt rövidített
kiadásokon át jut el legkönnyebben az olvasó. Felnőtt fejjel azonban Szerb nem
csak újraolvasta a könyvet, de a mű teljes magyar fordítását vette kezébe. Szerb
vallomását intertextuális érvvel is megerősíti, és az esszé további szakaszaiban ellentétben az esszét nyitó, vélhetőleg egy német kiadásból magyarított pontatlan
citátummal - immár a Győry-szöveget idézi: „Csak az Isten tudja, van-e a világon
Dulcinea vagy nincs, puszta fantom-e ő vagy sem; s ez nem is olyan tárgy, ami felől
szükséges volna az utolsó porcikáig bizonyosságot szerezni.”47 Az idézett szöveg-

44 SZERE. Antal: Hétköznapok és csodák. Összegyűjtött esszék, tanulmányok, kritikák. I. kötet: Világirodalom.
Magvető, Budapest, 2003. 171.
45 SZERB Antal: Naplójegyzetek (1914-I943). Magvető, Budapest, 2001. 198.
45 Szı-:RE Antal: „Dulcinea” In Sz. A: Hétköznapok és csodák. 362-363.
47 I. m. 366.
Az idézett részlet a regény II. kötetének 32. fejezetében található.
A változatok: „Csak az Isten tudja, van-e a világon Dulcinea vagy nincs, puszta agyrém-e ő vagy
sem; s ez nem is olyan tárgy, ami felől szükséges volna az utolsó porczikáig bizonyosságot szerezni." (1875. 413.)
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rész könnyen azonosítható: az 1926-os második kiadásból vagy az azt változatlanul
közlő 1933-as utánnyomásból származik, melynek Győry-féle alapszövegét föltehetően a köteteket kísérő tanulmány szerzője, Wildner Ödön módosította. Dulcinea
azonban nem csak ideálkép, hanem egyúttal a „könyv világá"-t: a fikció teremtő
erejét, a szöveget mint titkot szimbolizálja. Az igazi Dulcineát, vagyis Cervantes regényének mai szemmel is legérdekesebbnek tűnő rétegét csak az ismerheti meg,
aki nem elégszik meg gyarló kiadásokkal vagy a műről szóló (irodalmi) közvélekedéssel, és eljut a regény teijes (magyar) szövegéhez.

3. Fordítás, intertextualitás, forditásközöttiség
Babits és Szerb Antal példái arra utalnak, hogy számos jelentésréteg közvetítésére
kiválóan alkalmas Győıy Vilmos fordítása. Ahhoz azonban, hogy megállapíthassuk a szöveg hatóerejének korlátait, azt kell megvizsgálni, hogy „bizonyos (intertextuális) vonatkozások révén a fordított szöveg miként tart igényt (ha egyáltalán
igényt tart) az idegen szöveg (az eredeti) nyelvi aspektusában megtestesülő jelentésekre”.43 A következőkben ezért fordítás és szövegközöttiség, illetőleg ezek értelmezésre gyakorolt hatását vizsgálom, mégpedig a Don Quijote hasonló kérdéseket feszegető részletei alapján.
Mint ismeretes, „Cervantes azt állíija, hogy az ő regénye nem fikció, hanem valóság: talált kézirat, melynek szerzője Cide Hamete Benengeli arab történetíró.
Cervantes részletesen leírja a kézirat felfedezését a piacon, megvásárlásának és
lefordíttatásának körülményeit (a regény kilencedik fejezetében), aztán később
még vagy negyven helyen hivatkozik Benengelire” - foglalja össze a Benengelire
vonatkozó információkat Milosevits Péter.49 Fordítás és szövegköziség cervantesi
fölfogásának szempontjából alapvető fontosságú metafiktív szereplő, Cide Hamete
Benengeli titka éppúgy kiderülhetne a Győry-szövegből, mint Dulcineáé. Milosevits

„Csak az Isten tudja, van-e a világon Dulcinea, vagy nincs, puszta fantóm-e ő, vagy sem; s ez nem
is olyan tárgy, ami felől szükséges volna az utolsó porcikáig bizonyosságot szerezni." (1926/II. 291.
és 1942/II. 293.)
„Csak az Isten tudja, van-e a világon Dulcinea, vagy nincs, puszta fantóm-e vagy sem; s ez nem
is olyan tény, amiről szükséges volna az utolsó porcikáig bizonyosságot szerezni." (1955/II. 283. és
1962. 608.)
„Csak az Isten tudja, van-e a világon Dulcinea vagy nincs, puszta fantom-e vagy sem; s ez nem
is olyan tény, amiről szükséges volna az utolsó porcikáig bizonyosságot szerezni." (2005/II. 241.)
A négy változatot összehasonlítva kitűnik, hogy Wildner, illetőleg Szász változtatásai (26:
agyrém>fantóm, 55: tárgy>tény, ő>o, ami felőlıamiről) mélyrehatóbbak, mint Benyhe nagyvonalúan
,,új fordítás"-nak titulált átdolgozásában eszközölt módosítások. A spanyol szövegben szereplő
,,fantástica" (Miguel de CERvAN'r`E.s: Don Quijote de la Mancha. Sajtó alá rendezte Francisco Rıco.
Alfaguara, Barcelona, 2004. 800.) fordítása akár „fantasztikus", netán „fiktív” is lehetne, de a legszerencsésebb magyar megfelelője talán a „képze1etbe1i", „képzelet szü1eménye" kifejezés volna.
Fantomok inkább bizonyos operaházakba illenek.
43 józAN Ildikó: ,,...a szöveget hagyjuk megszólalni." 214.
49 MıLosEvırs Péter: „A trükkregény fogalma." 2000 (Kétezer) 2004/7-8. 112.
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azonban rámutat, hogy ,,erre általában senki sem emlékszik;50 bizonyára azért, mert
az információnak nincs hatása a szövegre és a regény szerkezetére”. Nem értek
egyet azonban Milosevits következtetésével: Cide Hamete inkább azért ismeretlen
a megkérdezettek (és általában a magyar olvasók) számára, mert csak az ifjúságnak szánt, csonkolt szövegváltozatok ismertek széles körben. Ezekből pedig rendre
kimaradtak a posztmodern irodalomelméletet izgató finomságok, hiszen az átírók gondosan kigyomlálták az egyenes vonalú „realista” történetmondást megakasztó meta- és para(zita)-textusokat.
Amit Cide Hamete Benengelivel elvesztett szövegköziség és fordítás terén a
cervantesi szöveg, azt Pierre Ménard révén legalább részben visszanyerte. „Pierre
Ménard, a magyar Don Quijote szerzője” -írja Esterházy,51 s alighanem igaza van
abban, hogy elsõsorban Borges gondolatkísérlete kapcsán kerül szóba irodalomelméleti kontextusban a Don Quijote. S hogy mennyire komolyan gondolja Esterházy a bon mot-t: (spanyolra fordítva) rangos nemzetközi kötetben is szereplő írásában a Don Quýotéból vettnek látszó idézetek egytől egyig Borges novellájából (vagy
Csuday Csaba hivatkozott tanulmányából) származnak. Hiába él tehát Wernitzer
Julianna (és később Dés Mihály is) az „Esterházy Péter, a Don Quijote szerzője”
metaforával s nevezi Esterházy elbeszélőjét búsképű lovagnak,52 a Fulurrosokban
„szomorú lovag”53 olvasható, s a Bevezetés ez szépirodalomba névmutatójában is hiába keresnők Cervantest Celan és Chateubriand között. Borges tehát csupán a Don
Quijote szimulákrumát emeli posztmodern értelmezési keretek közé, s egyúttal a
nyelvek közötti fordítás jelentőségét is elfedi, hiszen számára csupán az időbeli
távolság leküzdése volt feladat. Az érthetetlen nyelvű eredeti szöveg és az olvasott
szöveg mint fordítás regénybe írt viszonya mindazonáltal alapvető élmény lehetne
a Don Quijote történetét valóban fordításban és valóban elolvasók számára.
Cervantes természetesen számol azzal, hogy a fordítás mint közvetítés veszteséggel jár. Mint közismert (?), a következőket mondja Don Quijote a barcelonai
nyomdában: „egyik nyelvről a másikra lefordítani valamit [_ . _] olyan, mintha visszájáról nézné az ember a flamand szõnyegeket Ítapicesj; igaz ugyan, hogy úgy is látszanak az alakok [ﬁg'u/rasj, de tele vannak szálakkal, ezek elhomályosítják őket, s korántsem oly tiszták, világosak, mint a szőnyeg a színe felől.”54 Eredeti és fordítás

50 Kivéve Thomas Mannt: ő észrevette és megemlítette a Hajóúton Don Qmjotéval című esszéjében.
(MıLosEvns Péter jegyzete)
I
51 EsrERHÁzv Péter: Esti Kornél tökéletes élete. Elet és irodalom (49/35.) 2005. szeptember 2. 18-20.
52 WERNıTzı-:R Julianna: Idézetvilág avagy Esterházy Péter a Don Quijote szerzője. jelenkor-Szépirodalmi,
Budapest, 1994. 79.; DÉ.s Mihály: Péter Esterházy, autor del Quijote. Lateral (Barcelona) 2000/2.
30-31.
53 E.s'ı`ERı-IÁZY Péter: Bevezetés a szépírodalomba. Magvető, Budapest, 1986. 573.
54 Az idézett részlet a mű II. kötetének 62. fejezetében található.
A BENYHE-féle szöveget (2005. 646.) megelőző változatok:
„valamit egyik nyelvről a másikra lefordítani [. . .] olyan mint ha az ember a flamandi szőnyegeket visszájáról nézné: igaz ugyan, hogy az alakok ott is meglátszanak, de tele vannak szálakkal a
mik elhomályosítják, s koránt sem látszanak olyan tisztán, világosan mint szinökről." (1876. 368.)
„valamit egyik nyelvből a másikba lefordítani [. . .] olyan, mintha az ember a ﬂamandi szőnyegeket visszájáról nézné: igaz ugyan, hogy az alakok ott is meglátszanak, de tele vannak szálakkal,
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viszonya tehát Cervantesnél a szó szoros értelemben inter-textualitás, hasonlóan
a szövet-szöveg barthes-i fe1fogásához.55 Némiképp ironikus módon a fenti mondat nyelvi aspektusában megtestesülő jelentésével pontosan az történt, amire
Don Quijote figyelmeztet. A Győry nyomán magyarul ﬂamand szőnyegnek fordított tapiz szó pontosnak mondható megfelelője, a „faliszőnyeg" ugyanis Thomas
Mann Hajóúton Don Quijotéual című - több magyar Don Quijote-kommentárban
is hivatkozott - esszéjének szerencsésen szabad idézetének köszönhetően származódik át németből, s így kerülhet be (vissza) a magyar cervanto1ógiába.56
Henry james azonban föltehetően a Cervantes nyomdokaiba lépő Fıelding és
Sterne mintájára, illetőleg a korai angol fordításoknak köszönhetően közeli intertextuális viszonyt tudott létesíteni a Don Quijote idézett szöveghelyével. Míg a The
ﬁgure in the carpet-ként ismert novella magyar fordítás felől kézenfekvő intertextusnak tűnő címadó metaforájában egy perzsaszőnyeg mintájáról van szó, az Egy
hölgy arcképe című regényben valóban Cervanteshez vezető intertextuális nyomokat fedezhetünk fel. Utóbbi helyen ugyanis a john Ormsby 1885-ben meelent
angol Don Qmjote-fordításában bizonyosan szereplő tapestry kifejezés, s mellette a
ﬁgure szó (Győrynél: „alakok") és az ingenious (ingenioso -lásd a címben „az elmés
nemes....” / el ingenioso hidalgo) jelző bukkan fel, félreérthetetlenül megidézve a
Don Quijote szövegét: „Amint elmésen (ingeniously) meegyezte, a szabad ég alatt
más országokban mintha a faliszőnyegeknek a színoldalát látná, Angliában viszont
csak a visszáját, s így fogalma sem lehet a mintáról (figure).”57 A idézet azonban nem
a regény meelent magyar átköltéséből való, mert az intertextus csupán Szegedyamik elhomályosítják, s korántsem látszanak olyan tisztán, világosan, mint színükről." (1926/II.
258., illetve 1942/II. 556.)
„valamit egyik nyelvről másikra lefordítani [...] olyan, mintha az ember a ﬂamand szõnyegeket
visszájáról nézné: igaz ugyan, hogy az alakok így is látszanak, de tele vannak szálakkal, ezek elhomályosítják őket, s korántsem oly tiszták, világosak, mint a szőnyeg a színe felől.” (1955/II. 542.)
„valamit egyik nyelvről a másikra lefordítani [...] olyan, mintha az ember visszájáról nézné a ﬂamand szõnyegeket; igaz ugyan, hogy az alakok így is látszanak, de tele vannak szálakkal, ezek elhomályosíthatják őket s korántsem oly tiszták, világosak, mint a szőnyeg a színe felől.” (1962. 791.)
Benyhe itt is csupán a Szász-féle szöveg szórendjét módosította tovább, de alig javított annak
pontosságán és tagolásán.
55 Roland BARTHES: A szöveg öröme. Osiris, Budapest, 1996. 70., 114.
55 Thomas MANN: ,,Hajóúton Don Quijotével” In "E M: Válogatott tanulmányok. Magvető, Budapest, 1956.
260.; FRıED István: »KöltõkiTály« a/z anti-/modernitás antinómiái között. Forrás 1999/7-8. 101-109.
A Mann-esszé fordításakor LÁNY! Viktor a Don Quijote szövegeiből saját hibrid verziót készített:
,,...o1yasva1ami, mint mikor visszájáról nézünk egy ﬂarnand faliszőnyeget: »igaz ugyan, hogy az
alakok így is látszanak, de tele vannak szálakkal, amelyek elhomályosítják őket, és korántsem oly
tiszták, világosak, mint a szőnyeg színe felől [...]«" (260.)
Thomas Mann azonban a mondat elejét nem Cervantestől (Tieck fordításában) idézi, hanem
szabadon fogalmazza át. Ez tehette lehetővé, hogy Lányi ne a magyar Don Quijote „szőnyeg”-ét vegye át, hanem a Tapeten-t (ami nem Tep_pich) faliszőnyegnek fordítsa.
„Es scheine ihm, sagt er, als ob das Ubersetzen aus einer Sprache in die andere sich so verhalte,
als wenn man die ﬂamändische Tapeten auf der unrechten Seite sehe: »denn ob sie gleich die
Figuren zeigen, so sind sie doch voller Fäden, die sie entstellen, und sie zeigen sich nicht in der
schönheit und collkommenheit wie auf der rechten Seite...«” (Thomas MANN: „Meeresfahrt mit
Don Quijote." In 'IÍ M: Gesammelte Iflérke 10. Aufbau-Verlag, Berlin, 1955. 548.)
57 SZEGED?-MAszÁK Mihály: „A nyelvhasználat megújításának hagyománya a modern regényírásban.”
In Sz-M. M: Irodalmi kánonok. 96.
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Maszák Mihály eredetihez nyelviségében szorosabban kötődő munkafordításából
nyilvánvaló.53 Talán nem véletlen, hogy Henry james és Cervantes regényeinek
rokonságával Szegedy-Maszák Mihály is számol.59 Cervantes, Mann és james, valamint az (újra)fordítók szövegeinek játékát legérzékletesebben talánfordításközöttiség-nek lehetne mondani, hiszen az angol és a spanyol szöveg kapcsolatát a műfordításokat pontosító, részben kétnyelvű munkaszöveg, valamint egy harmadik,
németből magyarított szöveghely világítja meg a kellően szerencsés magyar nyelvű
olvasó számára.
S ne feledjük: a regény szövege szerint maga Don Quijote is ,,szakasztott olyan
volt, mint valami festett vagy szövött [sicl] figura a [...] ﬂamand szőnyegeken”.60
A faliszőnyeg alakjainak módjára homályosodnak el a Don Quijote fordításaiban a
szereplők alakjai, lévén szinte az összes tulajdonnév lefordít(hat)atlan beszélő
név. Kétségtelenül igaza van Szegedy-Maszák Mihálynak, amennyiben tekintélyes
számú szöveg esetében „a tulajdonnevek megőrzéséhez vagy átalakításához hasonlóan fogas kérdést jelent a közmondások és szólások (proverbiumok)
fordítása”.61 Míg azonban Don Quijote magyar szövege az utóbbiak terén többek
szerint zseniális megoldásokkal él, a személynevek tekintetében a fordító - pontosabban némely későbbi szerkesztő, átdolgozó és kiadó - „föladta”.62

55 BALABÁN Péter műfordításában így hangzik a részlet:
„Amint szellemesen meegyezte, ha a kontinensen tartózkodik az ember szabad ég alatt, úgy érzi,
mintha valamely gobelin színét látná; ha Angliában teszi ugyanezt, úgy érzi, hogy a gobelin visszáját látja, s fogalma sincs, mit ábrázol a műalkotás." (Henry jAMEs: Egy hölgy archépe. Európa, Budapest, 1976. 342.)
Az újrafordítás szükségességét a következőképp indokolja Szegedy-Maszák Mihály: „az angol
eredetit tekintem irányadónak, mert Balabán Péter átköltése sokszor pontatlan és éppen azt nem
engedi láttatni, miként változtatta meg james a regényírás nyelvét". (95.)
59 „Az önmagát áltató regényhőst az illúziókat leleplező regényíró rádöbbenti, hogy voltaképpen
nem is hős. (Cervantes: Don Quijote, H. james: Egy hölgy arcképe).” A Világirodalmi lexikon „Szerkezet” címszava. Akadémiai, Budapest, 1992. 14. kötet, 306.

60 2005/ıı. 415.

51 SZEGEDY-MAszÁK Mihály: „Fordítás és kánon." 65.
52 RADÓ Antal: A fordítás művészete. Franklin Társulat, Budapest, 1919. 63.; BENYHEjános: ,,Győry Vilmos
és az új Don Quijote. ” Tiszatáj 2007/7. 7. Győry különleges fordítói leleményességét mindketten abban látják, hogy szabadon alkotott olykor a spanyol eredetitől elütő s magyarul tősgyökeresnek ható, ám új ,,köz"-mondásokat. Radnóti átdolgozása már 1943-ban aztjelzi, hogy bizony eljárt Győry
(azóta is lényegében változatlan) megoldásai felett az idő. Egyetlen kiragadott példa a második kötet 67. fejezetéből:
„S már több ízben figyelmeztettelek, ne pazarold oly bőven a közmondásokat, s ne rázd minden
lépten-nyomon a szűröd újjából. De úgy látszik, az az intés elhangzó szó volt a pusztában. Falra
hánytam a borsót.
- Nagyságod szakasztott úgy tesz, - viszonozta Sancho - ahogy a példabeszéd tartja: Azt mondja a tepsi az üstnek, menj innen, te kormos." (1942/II. 591. Az elsőt megtartja, a másodikat magyarral cseréli fel, a harmadikat ismét hűen fordítja Győry.)
Ugyanez Radnótinál:
„De hiába ligyelmezet téged az ember ilyesmire, pusztában elhangzó szó az intelem. Falra hányt
borsó!
- Nagyságod szakasztott úgy tesz, - felelte Sancho - ahogy a példabeszéd tartja: bagoly mondja
a verébnek, hogy nagyfejű!" (CERvAr~rrEs: Don Quijote. RADNÓ11 Miklós átdolgozásában. Cserépfalvi,
Budapest, 1943. 221.)
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A tulajdonnév-fordítás bonyodalmainak illusztrálására elég talán egyetlen példa,
mely egyben a kulturális távolság és a nyelvi idegenség áthidalhatatlanságát is kiválóan szemlélteti: a főszereplő választott lovagi neve, a quijote köznév a 17. századi kasztíliai nyelvben combvértetjelentett. A teljesebb jelentésmező feltérképezéséhez érdemes felidézni a Cervantes-filológiában etalonnak számító Francisco
Rico-féle spanyol kiadás jegyzetét: „A főszereplő neve a lovagi páncélzat egy darabját jelenti. A quijote - mely egyszer sem fordul elő köznévként a szövegben a combot takarta, de másfelől az Artúr-regények Lancelot-jára [Lanzarote, vagyis
'törött lándzsa' - V D.] emlékeztet. A szó végrnorfémája pedig a spanyol nyelvben
a játékos vagy nevetséges árnyalat képzője. A 'Don Quijote' név ezért a korban a
lovagi ideál komikussá torzult formájaként hathatott."Ő3
Effajta magyarázó jegyzetekkel élhet a fordító is. A magyar Don Quzjoték történetében azonban (a Rocinante tulajdonnévre vonatkozó jegyzetekkel szemben)
exponenciális csökkenés figyelhető meg a címadó név jelentésmegadásának tekintetében. Míg Győry 1873-as kötetében bőséges lapalji jegyzetek tájékoztatták
az olvasót a tulajdonnevek jelentéséről és komikus hatásáról, ezekből a Szász-féle
1955-ös szövegváltozatban már csak szűkszavú véegyzet marad. A későbbi kiadásokba is áthagyományozódó, több száz oldallal később szerepeltetett magyarázat
érdekes módon Huszár Vılmos 1900-ban meelent, a Győry-fordítást megrövidítő
és átkötő szövegekkel kiegészítõ ifjúsági kiadásának jegyzetét frissíti, melyben szerencsés módon a búsképű lovag polgári nevei is magyarázatot kapnak (,,Quijote
a. m. czombvért, quisada a. m. állkapocs, quesada a. m. sajtos torta"Ő4). A beszélő
nevek jelentését megismerve azonnal világossá válik, hogyan kapcsolódik össze
metonimikusan a jó Alonso Quijano, Quisada vagy Quesada szögön lógó fegyvereinek első fejezetbeli leírása és választott lovagi neve, vagy a minden ifjúsági változatban szereplő túróvásárlási jelenet. A 2005-ös kiadásban azonban nyoma vész
e fontos jegyzetnek.
Aligha várható el természetesen, hogy a búsképű lovag nevét egyszer csak valaki megmagyarítsa, s Az agyaﬁin Hortobágyi Comlruért uraságként érzékeltesse a cím
jelentésmezejétﬁö Mint Esterházy Péter figyelmeztet: „túlontúl ismert és túlontúl

„S már sokszor figyelmeztettelek, ne pazarold oly bőven a közmondásokat, s ne rázd őket léptennyomon a szűröd újiából. De úgy látszik, az az intés pusztába kiálló szó volt. Falra hánytam a borsót.
- Kegyelmed szakasztott úgy tesz, - válaszolt Sancho - ahogy a közmondás tartja: bagoly mondja verébnek, de nagy a fejed." (1962. 815., illetve 2005/11. 687. Vajon Radnóti máig frissnek ható
megoldásaiból kölcsönzött Benyhe?)
63 A tulajdonnevek változását röviden áttekinti Bikfalvy Péter (BıKı=ALvv: „Győry Vilmos..." 291.).
2004. 32.
54 CERvANTEs: Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha. GYÖRY Vilmos fordítását átdolgozta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta HUSZÁR Vilmos. Athenaeum, Budapest, 1900. 4.
55 A századforduló táján ifjúsági átdolgozásokat jegyző Radó Antaltól mindazonáltal nem állhatott
teljességgel távol a főszereplő nevének magyarítása, hiszen például Collodi Pinoeehióját Tuskó Matyi
címmel jelentette meg 1907-ben ugyanabban a Lampel-féle sorozatban, amelyben korábban Cervantes regényét is közreadta. S ne feledjük, Kosztolányi is eredetileg Evike Csodaországban címmel
adta ki Lewis Carrol Alice-át, Karinthy pedig nem csak meg1Tıagyarította Swiftet, de saját prózájában írta tovább világát (Utazás Faremidóba, Capillária).
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ismeretlen ténye ez a világ irodalmának".66 Hasonlóan bátor, ám korántsem otromba interkulturális-transztextuális játékokat csupán Mándy Ivánnál találhatunk,
aki átírásában többek között a „Don Quijote összevonja szemöldökét" fejezetcímmel él, Micomicona hercegnőt pedig ,,Cicamica királykisasszony"-nak ferdíti.57
(A csibukot és a magyaros bajuszt már az illusztrátorok teszik általában a szöveghez.) Márton László Olvasó gyermek című esszéje ékesszólóan tanúskodik arról,
hogy főképp a rövidített kiadások esetében hiányoznak e jelentésárnyalatok, hiszen célközönségük eleve fogékonyabb a nyelvi játékosságra. Márton talán magáról íıja: ,,Az apának eszébe jutott, hogy a Quijite [sicl] eredetileg mulatságos hangzású név lehetett, La Mancha pedig egy igen szegény és elmaradott tartomány
volt. A regény címe tehát körülbelül így volna visszaadható: »Az éleselméjű mucsai
hétszilvafás (vagy: bocskoros) nemesember, Kükükakassy tekintetes úr kalandjai«".53
A Kükükakassyhoz hasonló félreértések nyilván könnyűszerrel elkerülhetők volnának, Mucsa ellen pedig Bikfalvy Péter élt - teljes joggal - kifogással.69
A Don Quijote persze mindenképpen nehéz helyzetbe hozza fordítóját, hiszen
könnyen kijátszhatja a könyv saját maga ellen a ﬂamand faliszőnyeg színéről és
visszájáról mondottakat. De Cervantes még a kulturális távolságot és a nyelvi idegenséget áthidalni hivatott - többek között Csuday Csaba által megoldásnak vélt
- magyarázó jegyzetek ellen is tiltakozik. Az előszóban olvashatjuk, hogy pályatársai tudálékos, jegyzetekkel zsúfolt köteteivel szemben a Don Quijotéban „a margón nincs oldaljegyzet, a végén nincsenek utólagos meegyzések”.7° Nem ellentétes a regény eredeti szellemével, ha az említett paratextusokkal épp a Cervantes
által megtagadni kívánt hagyományhoz vezetjük vissza a szöveget? Bikfalvy Péter
mindenesetre amellett érvel, hogy Győry Vilmos lapalji meegyzései telitalálatok,
mivel a cervantesi narrátor önnönmagával polemizáló szólamát kettőzik meg, azaz
tökéletesen illenek az eredeti koncepcióhoz.71

4. Összegzés: a magyar Don Quijote hajlott kora ellenére gyerrnekcipőben jár
Felmerülhet a kérdés, nem a magyar nyelvű Don Quijote-változatoknak tudható-e
be, hogy Cervantes műve a magyar irodalomnak is „túlontúl ismert és túlontúl ismeretlen ténye"? Amennyiben a történet ismertsége és elismertsége jelentős, ám
szövegszerű hatása korlátozott, arra kell gyanakodnunk, hogy a fordítás nem

66 E.mzRtLAzz„ Em' Km-„ez zõkgazzs azaz... 18.
57 CERvANTEs: Don Quijote. Atdolgozta MÁNDY Iván. Vigília, Budapest, 1943. 105. és 137.
55 MÁRTON László: Olvasó gyermek. Uj Forrás 2004/2. 3-14.
59 BııtFALvv: Győıy Vilmos... 290.

70 2005. 19.
71 Eımtwz Gyõfy ı/atm-z... 294_29õ.
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emelkedett „szöveg ranára".72 A helyzet ugyanakkor - már csak a Don Quijotefordításoknak nevezhető szövegek nagy száma miatt is - meglehetősen összetett.
Győry Vilmos munkájának legfőbb erénye egyben legnagyobb hibája is: mivel
a forrásszöveget a célszöveg elé helyezte, fordítása az érthetőség és értelmezhetőség szempontjainak ugyan megfelel (,,pontos", ,,hű"), ám mint magyar szöveg
nem kellően időtálló. Úgy tűnik, hiába a húszévenkénti ráncfelvarrás: éppen az
újra és újra szükségessé váló javítás ténye jelzi, hogy a szöveg fárad(t), melynek oka
mindenekelőtt a többszörösen összetett mondatok és a sűrű igenévhasználat bonyodalmas, magyartalan szerkezeteiben keresendő. Ezen mind ez idáig nem sokat
egyszerűsítettek az átdolgozók, noha egyáltalán nem bizonyos, hogy a 17. századi Spanyolországban ugyanolyan idegenül hatott Cervantes prózastílusa, mint
magyarra fordítva. Továbbá az is kérdéses, hogy az 1870-es években nem fordult-e
már szembe a magyar irodalom a német-latin jellegű prózanyelv hagyományával;
illetőleg hogy Győry nem szándékoltan választotta-e azt. A problémát ugyanis lehetséges fordítva is fölvetni. Ha azonban értékként fouk fel a szöveg fordítás-jellegét jelző és befogadótól való távolságát megőrző idegenségét - mint azt Günter
Pigal javasolja73 -, éppen az átdolgozók frissítő igyekezete bizonyul végzetesnek
a szöveg szempontjából. Győry eredeti szövegének patinája érdekesebb volna, valahogy úgy, mint Pierre Ménard átírása esetében?
A Don Quijote olvas(hat)atlanságának másik alapvető oka minden bizonnyal terjedelméből fakad. Ezért kaphatnak kitüntetett szerepet a rövidített változatok, melyek közül Radnótié minden szempontból figyelemre méltó. Nem pusztán azért,
mert talán a leobban ismert és legtöbbet forgatott magyar Don Quijote, hanem azért,
mert a rövidítés alapjául szolgáló francia szöveget úgy házasította össze Győryével, hogy mondatait megrövidítette, kifejezéseit egyszerűsítette és frissítette. Mivel
Radnótit a spanyol szöveg nem befolyásolta, bátran elvégezhette Győry nyelvezetén mindazon beavatkozást, amelyet mint magyar irodalmár és magyar olvasó
megkívánt.
Am a rövidített változatok kényszerpályán mozognak. Megfosztják a regényt a
posztmodernitás felől izgalmas aspektusaitól és jelentésrétegeitőlz az átdolgozók
- az első fejezetek kivételével- kigyomlálják a Cervantes-szöveg retorikáját (a mai

72 A szöveg rangjára emelkedő fordítás mibenlétét Henri Meschonnic nyomán következőképp értelmezi Szegedy-Maszák Mihály: „A fordítás sikerének nem a forrásszöveghez való hűség a löltétele,
hanem az, hogy az átköltés képes-e beilleszkedni a célnyelv hagyományába. Henri Meschonnic
nem indokolatlanul állította, hogy léteznek fordítások, amelyek nem jutnak el a szöveg ranára,
s így elavulnak, szemben az olyan fordításokkal, amelyeket a célnyelv hagyománya elfogad szövegnek. Ezek átváltoznak, de nem öregszenek meg. Az előbbi esetben a fordítás logocentrikusnak nevezhetõ, amennyiben azt a látszatot igyekszik kelteni, hogy az eredeti szöveg nem mutat ellenállást
az olvasóval szemben. A saját jogán szövegnek tekinthető fordítás viszont nem igyekszik feledtetni
a távolságot a forrás- és a célszöveg között, sőt mindkettőt történeti lényegűnek tünteti fel."
SZEGEDY-MAszÁK Mihály: „Fordítás és kánon". 50. Az idézett tanulmány: Henri MEscHoNNıc: I-'our la
poétique H: Epistéinologie de l 'e'cri`ture. Pbétique de la traduction. Gallimard, Paris, 1973. 321., 350., 412.
Lásd még Henri MEscHoNNıc: ,,Fordításpoétika. Irodalom és fordítás." In Kettős meg-világítás. 402.
73 Günter FrGAL: „Fordításviszonyok. Az idegennel való helyes bánásmód a sajátunkban." In Kettős
megvilágítás. 309-318.
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gyartalannak tetsző szerkezetek kizárólag a kóbor lovag kimódolt stílusát illusztrálandó maradhatnak), egyszerűsítik az elbeszélés szerkezetét (kiegyenesítik a fonódó kalandok és többszörösen közbeékelt történetek indáit) és elhagyják a mű
fordítás- és irodalomelméleti jelentőségét rejtő értekező részeit. De említhetnénk
az elveszett elbeszélői kommentárokat is: Cervantes (illetve elbeszélő hana) teljesen eltűnik a megrövidített szövegekből. Némelyik változat - például Mándy
szinte dramatizált átdolgozása -jelentősen változtat nemcsak a regény stílusán és
elbeszélésmódján, de időrendjén s magukon a kalandokon is; míg más rövidítések
(így példának okáért Győry saját 1875-ben elkészített átdolgozása) kevésbé torzítanak a mű arányain. És talán nem kizárólag a (szocialista) realizmus Cervantest
népszerűsítő irodalomértelmezése következményeképpen nem tud elszakadni a
magyar befogadástörténet a realizmus-idealizmus ellentétére egyszerűsítő és a szöveg komikusságát hangsúlyozó érte1mezéstő1,74 hanem a gyermekeknek szánt vál-

tozatok miatt.
Milyen jövőkép körvonalazható Don Quijote-olvasás tapasztalatai alapján? Figyelembe véve, hogy számos más nyelvvel ellentétben Cervantes szövegének újrafordítására egyelőre sem esély, sem valódi igény nem mutatkozik, talán elegendő
volna új értelmező kommentárral ellátni, mely az elmúlt évtizedek interpretációs
igényeihez közelítené a szöveget, továbbá idegenségét nem felszámolni, hanem
értelmezni igyekezne.75 Belátva azonban, hogy az olvasók tekintélyes része teljedelme és nyelvezetének elriasztó volta miatt még a „magyar eredetihez” sem hajlandó fordulni, talán nem kisebb jelentőséggel bírna egy olyan rövidebb teıjedelmű
újraírás, mely (újra) a kortárs magyar próza nyelvén szólaltatná meg a regényt.
Bár kedvet (vagy fölkérést) kapna rá jelentős magyar író...

74 Vö. BIKFALVY: Győry lfilmos... 292-293.; Kiss Tamás Zoltán: A betiltott Don Quijote...
75 Cervantes szellemében ezt gyökeresen új előszó, s nem múzeumi képaláírásokra emlékeztető, nemritkán szükségtelen vagy semmitmondó lábjegyzetek formájában képzelem el - a Rico-féle kiadás
rákként burjánzó, de a filológus számára csemegének számító meegyzései az olvasást inkább akadályozzák, mintsem segítik.

Kabai Csaba

„ÉN VIDORAN HALDoKLoM..."l
- A saját halál Petri György lírájában -

A kevéssé változó, inkább csak bizonyos elemeiben visszafogottan módosuló Petriköltészet2 (amelyet 1998-as monográfiájában Keresztury Tibor - még a lezáratlan
életmű perspektívájából - ,,végpontok hálózataként" vél egészében leírhatónak,
és később a végső fejleményeket is e vélemény fenntartása mellett közelíti meg3)
utolsó szakaszában olyan teljesítményt hagyott hátra (itt elsősorban az Amíg lehet-re
és az azt követő publikációkra gondolhatunk), amely, mintegy összegzésként magában foglalja a pálya addigi ,,vívmányait", miközben, a folytathatatlanság, a „nincs
tovább" jeleit elhelyezve a műveken, látványosan föl is számolja azokat.4
A Petri-pálya utolsó periódusának megítélése közel sem egyértelmű. A vélemények igen eltérőek a ,,végstádium" darabjait illetően. Például Márton László megállapítása szerint Petri a pályájának utolsó évtizedében „a testi-lelki gyarlóságot
oly módon emelte témává, hogy az egyszersmind a forma gyarlósága is legyen.
Önmaga leépülését megverselvén, szántszándékkal előidézte versbeszédének leépülését is. [. . .] A versbeszéd leépülése mindenekelőtt súlyosbodó eklekticizmust
jelent. Utolsó kötetében, az Amig lehetben [...] már nem dominál semmi. [...]

l Pı:rRı György: Eldeklek. In Petri Gyöigy Munkái I. 443. (továbbiakban: PGyM, a négykötetes kiadás
különböző köteteit római szám jelzi; azaz: PGyM I: Petri György Munkái I. Osszegyűjtött Versek.
Magvető Kiadó, Bp., 2003; PGyM III.: Hetri György Munkái III. Osszegyűjtött Interjúk. Magvető Kiadó, Bp., 2005; PGyM IV: Petri Gyöigy Munkái IV Próza, dráma, vers, naplók és egyebek. Magvető
Kiadó, Bp., 2007.)
2 Vö. „A Petri-kötetekben egy már-már ódivatúan konzisztens lírai én jelenik meg, amely ebben-abban természetesen változott az évtizedek során, nagy vonalakban mégis könnyedén identifikálható
a Magyarázatok M. számára darabjaitól a Sár verseiig." (ANOYALOSI Gergely: Helyett, Petri
Sár.
In uő: Kritikus határrnezsgyén. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1999. 171.)
3 KERESZTURY Tibor: Petri
Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1998; KERE.szTURY Tibor: A megmávelt -oégkýejlet (A Petri-életmű utolsó periődusa). Alföld 2001/5. 75-81.
4 Vö. „Petri pályája részint alkati okokból, részint külső kényszerből, egy költőfigura és egy költői
rend, verselés és attitűd kimunkálásának története. Az Amíg lehet verseinek egy része ennek a történetnek a felbomlását dokumentálja." (BODOR Béla: Bztri
Amíg lehet. In uő: Alakok. Tipp
Cult Kft., Bp. 2006. 132.)
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amorf szöveghalmazt alkot..."5 Várady Szabolcs pedig egyszerűen törıneléknek
nevezi az utolsó kötet anyagátﬁ
Ugyanakkor a Petri-összkiadás utolsó kötetét recenzeálva, az immáron nyolc
éve lezárt pálya megfontolandó értékeléseként Károlyi Csaba hovatovább odáig
jutott, hogy az életmű egyetlen maradandó pontjának vélje a pályavégi, halált
tematizáló verseket.7
Ha azonban ez utóbbi megállapítást mindjárt nem akarjuk is elfogadni, az úgy véljük - kétségtelennek tűnik, hogy például az „amíg lehet" motívuma több
helyen is feltűnik a kötetben. Ez a kohéziós foglalat olyan láncszemeket tartalmaz, mint a Ki nékem álmaimban sorainak: (,,nekitnk már ősz van, lettünk vének. / már
csak egy a fontos: az ének. / Vár ránk díszsirhely, ravatal, / de addig zengjen még a dal"3)
összecsengése az Amig lehet című vers soraival (,,de
itt a kocsma és az ágy, / addig
legyen tivornya, buja vágy, amig lehet"9), és az A végén című verssel (,,játszom / az életemmel, amíg lehet, amig kell"10).
A kötet még legalább egy aspektusból mindenképpen tudatos: az életmű lezárásának készült. És: nem akánnilyen hangsúlyokkal: semmi exegi monumentum aere
perennius öntudatosság, sőt, ami azt illeti, inkább, mintha ennek megcsúfolását fedeznénk fel „A nagy má immár végképp elmarad” kötetindító kijelentésében.11 Ez a
felütés túl az önkritikán - amely legalábbis furcsa egy már életében kanonizált (iskolai oktatásba beemelt) szerzőtől12 - egyfajtajózan szárnvetést és némi sztoikus belenyugvást sejtet. Bár Petritől korábban sem volt teljesen idegen az önmagában való
kétkedés - inkább szerény, szemérmes, mint álszerény - gesztusa:13 „valaha verset
írni is tudtam. / Mindenesetre: mondták."14 (,,Ötven
)
Petri a halál felé közeledvén felismerte e biografikus tényben rejlő poétikai
lehetőségeket.15 Megalapozatlan lenne ugyanakkor azt állítani, hogy a ,,halállíra”

5 MÁRTON László: Egy szem szőlő (Petri Györgyről, halála után). In A napsütötte sáv - Petri György Emlékezete. Nap Kiadó, Bp., 2000. 271.
5 VÁRADY Szabolcs: Zene és zenétlenség Retri
In Az örökhéqfőtől a napsütötte sávig (Tanulmányok
Petri György költészetéről). Kónika Npva, Bp., 2004. 17.
7 Ktuıotvı Csaba: A Hetri-mítosz vége. Elet és Irodalom 2008. 52. évf. l. szám.
5 PETıu György: „Ki nékem
PGyM I. 403.
9 PETRI György: Amíg lehet. PGyM I. 388.
10 Prrıu György: A végén. PGyM I. 426.
11 P!-:TRI György: Sláger PGyM I. 377.
12 Vö. Gvuıus Gergely: A metasztázis surepe Petri' slágeres(ebb) költészetében. Új Forrás 2004/8. 40-57.;
http://wwwjarnkhu/ujforrasl0408_12.htın
13 Vö. „Minél többet olvasom a verseit, így utólag, annál inkább valami hallatlanul magabiztos odatartozás érzését olvasom ki belőlük. Annyira biztosat, hogy nem is esik róla szó. Egyszerűen csak
tudja, és valami poétikai metal-Kommunikáció útján olvasói tudomására hozza, hogy egy sorba tartozik Vörösmartyval vagy Baudelaire-tel, és hogy borús napjáról aggálytalanul számolhat be Horatiumak
rossz napja van cím alatt." (BODOR Béla: Uralt és szolgált hagyomány. http://www.bodorbela-hagyomany.
fw.hu) Ugyanezzel az öntudattal találkozunk a Bachot megszólító versében is: „Te már ott vagy, én még
csak most tuszkolom bele magam / a művészetek történetébe. " (Ich habe genug. PGyM I. 385.)
14 PETRI György: „Ötvenfelé”. PGyM I. 339.
15 „Amikor néhány éve súlyosan megjelent ez az új téma az életemben, rögtön költőként kezdett el
izgatni, hogy mire lehet felhasználni a halált. Arra gondoltam, akkor most ez lesz a lírai anyagom,
az aktuális témám, hogy beteg vagyok, s közelesen meghalok. [...] Megpróbálom tehát program-
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művelését Petri e kötetben kezdte volna. Például a Sárban szereplő Elégia és értekezés című vers ezen sorai az Amig lehet-ből sem lóg-nának ki: „Szeretnék zsugorodni
mostanában. /jobb, ha az ember aktívan csinálja, / ami amúgyis történik vele. /A halálvágy a kompromisszumkészség szinonimája. / Csökkenni önmagában véve se rossz: / az ember elfér/ baby-kenguruban, sportszatyorban, urnában. "15 A haláltéma meelenése tehát nem a biografikus tények hatásának köszönhető, hanem a Petri-lírában
eredendően jelen lévő versszerző attitűd fejlődési folyamatának következménye,
illetve annak kulminációs pontja. Korábban ez a ,,halállíra" egy, a jövőre értett
életrajzi posszibilitást feltételezve jött létre, az utolsó kötetben viszont már a bizonyosság tudatával. Tehát előbb volt „kész” az intonációs keret, amely később telítődött tényszerű tartalommal. Petri adott formába, beszédmódba ülteti a megváltozott élethelyzete következtében átélt tapasztalatokat.
Ugyanakkor az ily módon ,,fellelt" haláltéma túlsúlyba kerülve, a politikai líra
1989 után felismert folytathatatlansága miatt fellépő tematikus hiátust is betölti,17
noha az Amig lehet című kötetben a ,,halállíra" (Keresztury Tibor) meghatározó jelenléte mellett a politika is feltűnik: Októberi capriccio, 1956, Szerbia stb. Am ezek
a közéleti-politikai reﬂexiók is deklaráltan az „öreg költő" kedvtelve mímelt aspektusából szólalnak meg: ,,...Na jó, persze, / »gazdasági si'kon«, meg Euro-izék / sat., sat.
/ Előttem már a méretlen idő. /A „csak” az »úgysem«. /A sehogy. Szétrohadt akasztófák.
Tájkép. / Nem ﬁırditom meg többé a homokórát. " (Októberi capriccio)
Az ilyen szöveghelyek a világból kikopottság, az öreges értetlenség (,,Euroizék") - egyébként kissé erőltetetten hangsúlyozott - pózát igyekeznek hitelesíteni. Így, szinte az első verstől kezdve az utolsóig, mindegyikben megtalálható a búcsú
egy-egy, helyenként igen finom, ám legtöbbször mégis kifejezetten explicit gesztusa - az iménti példa e szempontból kitűnő illusztráció.
Feltűnő továbbá, hogy az Amig lehet kötet címadó verse ugyanazt az attitűdöt
fogalmazza meg, amit már az 1996-os összegyűjtött versek13 függelékeként, lhgyok,
mit érdekelne cím alatt meelenő új versek címadó, utolsó verse: „mikor nem irok
verset: nem vagyok. / [...] A versen kivül nincsen életem: / a vers vagyok.” (Iiigyok, mit
érdekelne) Petri tehát a léthelyzetében bekövetkezett gyökeres változás ellenére, azt
szervesen beillesztve a korábbi poétikai folyamatba és a verseiben kibontakozó
,,Petri-legendába", hajszálpontosan ugyanott folytalja az Amig lehet-tel, ahol a Sárban
elhagyta. A léthelyzet igen, de a megszokott ,,posztúra" nem változik. (A „posztúra" kifejezést Angyalosi Gergely honosította meg Petri György kapcsán, azon

szerűen, költőként kiaknázni ezt a helyzetet - mindazt, amivel a betegségem következtében szembesülnöm ke1l." (,,Az utókornak nem itzenek semmit" - Keresztury Tibor beszélgetése Petri Györggyel. PGyM

111. 448.)

15 PETRI György: Elégia és értekezés. PGyM I. 325.
17 Vö. „Most keveset írok, elbizonytalanodtam. Az utóbbi években nagy változás történt a politikai
életben, és nekem még mindig nehéz átállnom arra, hogy most már magánember vagyok, a megteremtett, aránylag boldog kis magánéletemre korlátozódom, és olyan univerzális problémák foglalkoztatnak, mint az öregedés, betegség, ha1ál." (A költő mint magánpolitikus - Köves Viktória beszélgetése Retri Györggyel. PGyM III. 294.)
15 PETRı György: Versek I97I-1995. jelenkor Kiadó, Pécs, 1996.
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szubsztanciális konzisztencia jelölésére, amely a költőre je11emző.19) Ez a szerves
költői folyamatosság, mint a tudatosság legkézenfekvőbb bizonyítéka, cáfolja azokat
az öregedő Petrire vonatkozó jellemzéseket, amelyek az ekkor született verseknek
az életműbeli előzményekhez való vélt illeszthetetlenségében (illetve az egyes
versek kidolgozatlanságában, alkalmiságában, töredékességében) lelik meg alapvető kritikus fogásukat. És valóban: létezik ezeknek a verseknek olyan bírálata,
amely a szövegek elemzését hanyagolva az öreg, beteg költő bocsánatos ballépésének tekinti az Amig lehet verseit, vagy legalábbis egy részüket.20
Az itt részletesebben elemzett Halálomba belebotlok című vers beleilleszthető abba
a poétikai folyamatba, amelyet a szakirodalom a „hiba poétikája"-ként ismer. Ez a
második Petri-kötettőljellemző, ám csak az öregedő költőnél teljesedik ki: ,,Ha a verseim kelyhek (miért ne cjbp) /parányi repedést - anyaghiba - mindeniken találsz. " (Egy versküldemény melle'21) „Am ez nem baj: a szépség jbrrása - a hiba. " (Mosoly22)
Ezek a hibák, ,,botlások", funkcióval bíró forrnaelemek. A roncsolt verstest a
verstémát illusztrálja. A ,,hibák" rendszerint a versek meghatározó elemeit villantják fel, árulják el, vagy válnak maguk is meghatározó elemmé, például oly módon,
mint a Szerbia című versben, ahol a szöveg tördelése túlmutat a ritmikai, szótagszámbeli kényszerűségen: ,,a szétbombázott vasútállo / másra egy lélek se... "23
A Petri-versek költőietlensége, prózaisága egyébként a szakirodalom olyan közhelye, amelyet nem árt némi fenntartással kezelnünk. Úgy tűnik ugyanis, hogy
amellett a valóban erős tendencia mellett, amely a vers, illetőleg a hagyományosan verset ,,verssé tevő" jelenségek kiforgatásában, elferdítésében, elhagyásában
leli örömét, egy markáns zeneiség is jelen van. Például az első kötet költeményei noha szinte kivétel nélkül szabad versek - zeneileg megmunkáltak és egy rafinált,
„lappangó” dallamstruktúrába rendezettek. Erre rímel Petri egyik nyilatkozata:
„Engem valamiképp mindig a tradíció megújítása érdekelt. Ha én valamihez kapcsolódom (és szerintem ahhoz erősen), akkor az nem más, mint az öreg Babits,
ahogy kezdi a klasszikus forrnákat meglazítani, és megdöccenteni a verset."24

19 „A posztúra (ezennel bevezetem a szót a magyar nyelvbe) egyszerre szubjektív és objektív: tudatosan vállalt testi és lelki maga-tartás, ugyanakkor a külső körülmények által erősen meghatározott
szituáció. Helyzet, amelybe belehelyeződünk és belehelyezzük magunkat." (AN(.vA.Losr Gergely: i. m.
172.)
25 A recepció különböző előjelű megállapításait Gyuris Gergely foglalta össze fent említett írásának
„Kánon és recept-i`ó" című alpontjában (Gvuıııs Gergely: i. m.) Az elmondottak illusztrálásaként Németh
Gábor egy kritikájának pár mondatát idézhet_jük: ,,Munka, az aztán tényleg nincs ebben a könyvben. Nagyrészt olyan versek adják a maltert, amiket általában kihagy az ember, amikor verseskönyvet állít össze, ha csak nem kritikai kiadás szerkesztője. [...] Gyönge rímek, széthulló szerkezetek,
anakronisztikus politikai gesztusok, néhol giccsbe hajló megoldások. Bármelyikre könnyű volna
példát találni Petri utolsó kötetében." (NÉME11-r Gábor: Mulassatok jól - Hitri
Amíg lehet. Beszélő 2001/2. 87-89.)
21 PGyM I. 106.
22 PGyM I. 425.

23 Pmı György: szzfbzız. PGYM 1. 412.

2'1,,Miivelhetem költői kiˇskertemet"- Bozsik Péter beszélgetése Petri Györggyel. PGyM III. 264.
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Hasonlóról beszél - és ezzel tulajdonképpeni témánkhoz közelít bennünket Illyés Gyula is egyik esszéjében, melyből most kissé hosszabban idézünk: „A fiatal
Babits igazán mesteri kezelője volt mindannak, amivel az olvasó a formaművészt
fölruházza. Élete második felében akadozik, botlik, dadog. Mért nem használja,
amit a kisujjából kirázhat? Mert - nem ismételhetjük elégszer - a költő a verset a
szívével, az egész testével írja. Amíg a csengés-bongás a szívben van, tessék, jöjjön, elragad. De amikor a szívben már őszi ágrecsegés van? Értjük, nyilván. / Hadd
mondom el mégis erre a klasszikus, a számomra ma is megborzongató példát. /
Babits is, Kosztolányi is rákban halt meg, évekig tartó, iszonyatos, megalázó szenvedés után. Erről mindketten írtak verset. Kosztolányiénak címe: Száz sor a testi
szenvedésről. Ez száz remekül lejtő, mesteri rímekkel esengő olyan sor, melyekből csak úgy árad a frissesség, a még mutatványra is képes erő. Babits versének a
címe: Beteg klapancia. Ennek a sorai botlanak, dülöngélnek, úgy ejtik a lépést,
mint a gyerekek, oly kezdetlegesen, oly klapanciaszerűen. Az elsőben tán több az
elszánt szembenézés, a fölény, vagy - annak hősi fitogtatása. A fájdalmat hitelesebben a második fejezi ki. Kifejezve egyben azt az igazságot, hogy a forma mestere
nem az, aki a 'formaművészet' minden fogását bármikor alkalmazza. Az, aki a kifejezendő tárgyhoz csalhatatlanul megleli a megfelelő formát. Vagyis szükséges
esetben magáról a fonnaművészetről is le tud mondani.” (Kiemelés - K. Cs.)25
A ,,hiba-poétika" a fentiek analógiájára Petri halál közeli verseiben is erőteljes
hangsúlyt kap. Értjük, nyilván.
Természetesen vitatkozhatunk Illyés azon kijelentésével, hogy Kosztolányi Száz
sor a testi szenvedésről című verse „száz remekül lejtő, mesteri rímekkel esengő olyan
sor, melyekből csak úgy árad a frissesség, a még mutatványra is képes erő". Erzésünk
szerint ugyanis e vers olyannyira ,,mesteri", hogy szinte már giccses; ugyanakkor
a fájdalommal és a halállal folytatott csúfolódó játéknak is tűnhet.
Hogy a párhuzamot maga és Babits valamint Kosztolányi között Petri is érezte,
arról több szöveghely is árulkodik. Például a Kis elégia című vers: „Kedves Mihály
és Dezső, egy részét már tudom / annak amit ti / tudtatok, elindultam a ti utatokon, / elkezdtelek titeket óvatosan követni. / S nem is vacog a fogam, legalábbis nem nagyon. "'26
A Halálomba belebotlok című költemény - amely az Amig lehet kötet egyik legkötöttebb formájú verse, sőt, az egész életműhöz mérve is szokatlan fegyelmű - mind
tematikáját, mind pedig formai meelenését tekintve párhuzamba állítható az említett Kosztolányi verssel, a Száz sor a testi szenvedésről cíművel. A két költő betegsége egyébként azonos nemű volt: Kosztolányi szájnyálkahártya-, Petri gégerákban
halt meg. Tarján Tamás a Petri-verset a kései Aranyjánoshoz vezeti vissza (Sziveri
jános hangsúlyosabb hatásának felismerése mellett), amellyel magunk is egyetérthetünk, ám a Kosztolányi-párhuzamot e vers esetében áttetszőbbnek vé1jük.27

25 ILLvÉs Gyu1a:A költői nyelvről. In uő: Ingyen lakoma. Tanulmányok, vallomások, második kötet. Szépirodalmi Kiadó, Bp., 1964. 340-352.
25 PETRI György: Kis elégia. PGyM 1. 420.
27 TARJÁN Tamás: Untig elegendő (Az öreg Petri). In uő: Kengyelfutő. Pont Kiadó, Bp., 2001. 52-59.
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A biografikus párhuzam is sarkallhatta Petrit, hogy megalkossa a maga 72 sorát
(a vers 18 strófa) a testi szenvedésről, a betegségről gyötört test harcáról. Ajátékos
forma és a naturalisztikusan ábrázolt téma oximoronja a két költőnél hasonlóan
hétköznapi, közhelyes konklúzióvaljár: a halál a szenvedéstől való szabadulástjelenti: „Halál-hívó / vérem gagyog" (Kosztolányi); „bizony már csak / egyet gandol // bárha
végre / odalenne / és jekiinne / odalenn e” (Petri).
Petri is végigviszi a négysoros, soronként négy szótagú, félrímes strófákat, amelyek Kosztolányinál határozottabban jambikus lejtésűek, Petrinél viszont, mintha
az ütemhangsúly lennejobban érzékelhető. (Tekintsünk most el attól a Tarján Tamás
által javasolt lehetőségtől, hogy a sorokat kettesével összevonva páros rímű felező
nyolcasokat kapnánk.23)
Ajátékosságot egyéb nyelvi, poétikai, retorikai eszközök is biztosítják, csakúgy,
mint a Kosztolányi-versben. Ilyenek: hangutánzó szavak halmozása: ,,lucsok mocsok / zokog tocsog / öreg majom / motyog rnakog",` az alliteráció; szócserés strófaalkotás
és kiazmus: „holott élek / holott halak / halott élő / élő halott"; anaforikus szóismétlés:
„részeg napok / részeg ejek” - „száraz éjek / száraz napok",` szimmetrikusan ellentétező szóvariációs ismétlés: „aztán néha /
mégis /jöllobbantja / a poézis // de többnyire / mégse mégse / nem érdekli/ már a vég se "; azonos alakúsággal és paronimákkal
valójáték: „amit én csak /félve sejtek/ tudván tudják / már a sejtek ",` „szikla közöny / tompafoglya / már csak sugár / szike fogja " stb. Kosztolányi költeményében ugyanakkor
kiemeltebb szerepet kap a hangszimbolikával elegyes onomatopoezis, amelynek
eredményeképpen létrejön az a játékos kakofónia, amely helyenként akusztikusan kellemetlenné, sipítozóvá, csörömpölővé teszi a verset: ,,Metsz minta kés / szúr;
mint a tű, / oly iszonyú, oly egyszerű. // Csöpp cérnahang, / nyápic zene, / de mintha ég- /föld
zengene. // Sir; mint a viz, / ri, minta tűz, / trilláz, sziszeg / és csengettyríz. " Meegyezzük,
hogy Petri sem veti meg ezt az eszközt (gondoljunk a már idézett ,,lucsok mocsok /
zokog tocsog / öreg majom / motyog makog" strófára). Petrinek a hangokban rejlő poétikai lehetőségek iránti fogékonyságáról egyéb szöveghelyek is árulkodnak az
utolsó kötetben. A hangok önmagukon túlmutató jelentést kapnak például az Ich
habe genug című versben, ahol a betegség a fonémák szintjén is „beleíródik” a szövegbe.29 A gégerákos Petri a címet eleve így fordítja a vers első sorában: „Torkig vagyok." - a bevett „Elég volt már" vagy ,,Megelégeltem" helyett. Feltűnő továbbá a
laringális h-val - gégehang - való játék: a címben a német nyelvnek jellemző
hana az ún. erős h kétszer fordul elő (ich, genug); ráadásul az első esetben az
erős h gemináta lesz az utána következő szó (habe) kezdőhanával való teljes hasonulás miatt. A cím egy Bach kantátára utal. A vers további részében Petri maga
is fonetikai fejtegetésbe kezd: „egyben hasonlitunk / egymáshoz: csak egyszer éltünk. 722 nagy
B-vel, én csak kis p-vel, / vagyis
" Ezek után már mondanunk sem kell, hogy
a zöngésségért felelős szervünk a gégefő, a hangszalagokkal. Mindemellett a versben a h alliterációs helyzetbe is kerül: ,,hozzák, hadd dőljek bele már, a kardom".
.i

251. m. 57.

29 PGyM 1. 385.
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Térjünk vissza választott szövegünkhöz! Erdekes, hogy a „halálba botlás" képe
(ne feledjük, a botlás maga is hiba!) a kilencedik strófa végén, a versnek épp a felezőpontján jelenik meg, mintegy kettétörve azt: „egész lényem / liiktet gennyed / nem
fogadnak / be a mennyek // nem fogadnak / be a poklok / halálomba belebotlok." Majd a
vers második fele is ,,anyaghibával" kezdődik. Az addig (és azután is) szóvégekkel
egybeeső sorvégek sora itt megszakad: ,,esetlen be/ verem orrom”. A ,,megbotló" sor
átesik önnön határán. (Igaz, hogy az enjambement kedvelt eszköze volt Petrinek,
de e versbeli kivételessége ráirányítja a figyelmet.) Ezen az esetlenségen is el kell
gondolkodnunk. Vajon azt jelenti-e, hogy 'esetlenül', vagyis 'szerencse'tleni`il'; vagy
esetleg azt, hogy '(el)esetlenül'. Utóbbi esetben - mely véleményünk szerint azonos
létjogú értelmezés - a vers kettéosztottsága egy ellentét beleértésével (belebotlok
- esetlen) fokozódik, valamint a „halálba botlás" metaforikus képzete is lelepleződik (a költői eljárások ilyen típusú fölfejtése egyébként sem idegen Petritől3°).
A botláson kívül van egyéb formai sutaság is a vers testén. Petri a Kosztolányiörökség mentén haladva viszi képlet szerint a kádenciát, nem ritkák a tiszta rímek sem, ám a vers végén, az utolsó elõtti strófában, tartalmilag egyébként igen
nyomatékos helyen feltűnik egy - hibának természetesen csak kényszerűségből
nevezhető, valójában kivételességével, egyediségével épp a vers „javára” váló hiba, ,,döccenés": egy rímrontásnak tűnő sorvég, ami valójában egy nagyon távolról
visszhangzó rím. Az addig következetes rímelés - mely épp a problematikus helyet megelőző strófában csengő, tiszta rím: mégse x vég se -itt megtörik,
a már-már katatón monotóniává változó verszenéből kiemelkedik egy furcsa rímpár: „állandó kín / éle tompul / bizony már csak /egyet gondol." Úgy tűnik, nem csupán
a kín, hanem a rím is tompul, életlenedik (élettelenedik - vihetjük tovább, talán
még mindig tréfa nélkül, e játékot), mintha a szenvedés enyhülését illusztrálná.
Az „állandó kin éle tompul” kijelentés egyébként élettanilag teljesen hiteles: fájdalom
hatására az agyban endorfin - a morfinhoz hasonló szerkezetű anyag - termelődik,
amely előidézi a spontán fájdalomcsillapodást (valamint egy bizonyos szint után
az elme tompulását). Észrevehetjük továbbá, hogy a versvégi rímbotlás, a versközépi halálba botlás ritmikai vetületeként tovább erősíti a vers kettéosztott jellegét,
amelynek azonban mégis fő ismérve a szubjektum, a „versbeli beszélő", a ,,lírai
a1any" - nevezzük akárhogy - pozíciójának megváltozása. (A Kosztolányi-versben
ez a távolítás, kívül-helyezkedés mindjárt a szöveg elején megtörténik: „Együgyú
dal /az én dalom, / őﬁijja ezt: / a fájdalom. ") A Petri-vers első fele egyes szám első személyt használ (ezen belül az első négy strófa ugyan személytelen leírás, de mivel
az ötödik szakasz ellentétező szerkezete és egyes szám első személyű beszélője
egyértelművé teszi az azonosságot, mindezt egyetlen nyelvtani személynek tulajdonítjuk). A halálba botlás képzete után a tizedik strófában egy hasonlat mankójával (,,mint a bohóc / a porondon // valaki más / nem én vagyok / ki az ágyon / hiilten
vacog") a versbeli beszélő kilép addigi dikciójának grammatikai közegéből, ily

35 Vö. „Ne bánkódj, te szerencsétlen hülye! / (Önmegszóli'tá.s.)" (PETRI György: Búcsú. PGyM I. 384.)
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módon téve külsővé a percipiált fájdalmakat: a vers második része így válik szemlélődő, harmadik személyű leírássá. Reﬂexívebb pillanataiban Petri ezt az eljárásmódotjelzi is: „Most visszatérek az egyes szám első személyre, / mivel már eléggéjelezve van:
mennyire el- / idegenedtem egykori önrnagamtól. " (A nagy utazás)31 Am erről most nincs
szó: a versvégi ,,halá1-óhaj" nem ad teret a grammatikai feszültség ilyen könnyed
feloldására.
(Megligyelhető továbbá, hogy az első négy strófa, a személytelen beszélő jelenléte mellett, feltűnő héjszerű zártságot mutat, amely a két-két versszak szembenállásában nyilvánul meg. A motívumok szimmetrikus, illetve szimmetrikusan opponáló ismétlése tűnik föl először. Az első két versszak a nedvesség, a folyadékok
képzeteit (az alkohol nyilvánvaló dominanciájával), míg a harmadik, negyedik a
szárazság, a por, a sivatag képzeteit vonultatja föl pontos megfeleltethetőséggel.
Az első strófa „részeg napok / részeg ejek” soraira a harmadik „száraz éjek, száraz napok” sorai válaszolnak. A második strófában szereplő ,,lucsok", ,,tocsog" szavak megfelelői a harmadik és negyedik strófában a pergő sár (ami nem más, mint a por),
a ,,homok", a ,,sivatag". Mindezek talán a részegség - másnaposság dichotómiáját
hivatottak ábrázolni, az alkohol elfogyasztásától, a lerészegedésig, hányásig (erre
utalhatnak a lucsok, mocsok, tocsog szavak), majd a harmadik, negyedik versszakban meelenő másnaposságig, a szervezet dehidratálódásával járó kínzó szárazság- és szomjúságéızettel. Ez akár egy ,,kivonatos" élettörténetként is fölfogható,
ráadásul, ne feledjük, a por visszatérő motívum Petrinél, ahogy maga mondja:
„valamiképpen a Kádár-rendszer metaforája.”32
_
Már a Kosztolányi versben is szokatlan lehet a betegségről való beszéd játékos
módja, a versritmus bagatellizáló gesztusa. A rövid, jambikus sorok gyorsasága, az
alliteráció gyakorisága, a sorok dallamossága gyermekversszerű formát hív életre
fülbemászó verszenével. Petri áthangszerelte a Kosztolányi-verset, oly módon,
hogy annak mintegy kihívásaként tűnik elénk. Meglepő, ahogyan Petri a ,,lefelé
stilizálás” (Reményijózsef Tamás), a „radikális pátoszmentesítés" (Márton László)
ironikus gesztusaival ír betegségéről. Talán az elemzett versben még nem is olyan
hangsúlyos ez az attitűd, de az Amig lehet számos helyén találunk ilyet: „Főúig ﬁzetek,
volt / két rákom, és egy életem” (Az szakácsnak Marseillaise-e). Vagy: fanyar (vizuális
percepció során érvényesülő) humor az elmúlással kapcsolatban: „Ég veletek, barátaim, vége a dal- / nak. Engem most már vár a ravatal. " (Búcsiizás)
Olyan póz ez, amely kizárja a befogadói együttéızés könnycsorgató formáit előhívni szándékozó szerzői intenció vádját (vö. ,,Halok lassacskán meg. / De kéretik nem
rneghatódni”33), és - a másik oldalról- az önsajnálatra sem ad igazán lehetőséget.34

31 Találunk még példát, gyakran úgy is, mint a táigytól való ,,elcsellengést", máskor mint a lírai szubjektumtól való eltávolítást: „Nekem viszont ideje menten / e kártya-rnetaforából kikecmeregvıem. ” (Már reggel
van. PGyM I. 435.); „De most bezárom a zárójelet, és visszatérek / tképpeni mcmdandórnhoz." (Tbccata. PGyM
I. 409.); ,,De, veszem észre, elcsellengtem a táigytól, / amire ráadásul rá se tértem. " (Gyufa. PGyM I. 397.);
,,Pbrsze, csak tréfál. Hideg ő és magabiztos. /Mármint én. Yi. én vagyok ő." (fbrtrészerű. PGyM I. 394.) stb.

32 Pmı oyõı-gy: Magyzzfezzzıorz EM. szemem. PGyM rv 638.

55 PETRı György: A végén. PGyM I. 427.
34 Vö. KERESZTURY Tıbor: Megmiivelt végkiﬁijlet. Alföld 2001/5. 79.
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Ez a hang egy „férfıasan” hetyke és egyenes hozzáállás az elmúlás hosszú szenvedésseljáró formájához, ugyanis úgy viseli „méltósággal” a betegséget, hogy közben
tisztázza e dignitás tarthatatlanságát is.
Esszéjében Gottfried Benn a modem líra (persze ott az 1950-es évekrõl van szó)
négy korszerűtlenségi attribútumát különíti el, ezek egyike a szeráﬁ hang. Szeráfı
hangnak nevezi azon poétikai eljárások összességét, amely az ,,olvasó szentimentalizmusára és puhányságára” spekulálva valamiféle emelkedettséget sugall, valami olyasmit, ami a földi mindennapok fölött van. Ám ez valójában „nem a földi
lét meghaladása, hanem menekülés a földi lét elől. A nagy költő azonban nagy
realista, akihez közel áll minden, ami valóság, magára veszi a valóságok terhét,
mert nagyon is földi lény”.35
A líra „szeráﬁ hana” a halálról való beszéd esetében különösen gyakori. Általában a halálról való beszéd tragikus pátoszt, hüppögést, megremegõ, elfúló hangot
jelent - így van ez az életben és (noha nyelvileg kissé talán rafınáltabban, de) a
lírában is. Petri esetében viszont valami egészen mást tapasztalunk. Könczöl Csaba
kitűnő tanulmányában már 1979-ben észreveszi, hogy Petri líráját a második kötettõl kezdve a humor, illetve a groteszk fogalmai segítségével lehet leginkább leími.35 Álláspontja szerint a groteszk táfgyiasság jegyében védhetővé válnak a Petrinél
,,elszaporodó obszcenitások, a különböző altesti funkciókra, kellemetlen szagokra, a poézisban nem gyakran emlegetett testváladékokra történõ nyílt vagy áttételes utalások". Mindez szerinte a ,,rútság esztétikájához” vezet. A Könczöl által
megfogalmazottak tökéletesen érvényesek az utolsó periódus verseire is. További
idézetek megerósítik ezt az érzésünket: „Petri humora sosem jókedvből [. . .] fakad.
Szerkezetét [...] úgy határozhatjuk meg, mint bizonyos logikailag összeegyezhetetlen valóságelemek, stiláris elemek egyetlen képpé történõ összerántását. A humor
forrása [. . .] az, hogy a befogadó egyetlen képben összekapcsolt heterogén elemek
logikai összeférhetetlenségét éppen olyan evidenciának érzi, mint azt, hogy itt össze
vannak kapcsolva. [. . .] Petrinél a humor alapszerkezete azokban a versekben is meghatározó, ahol a hatást a nevetés helyett inkább csikorgó és kényszeredett vigyornak nevezhetnénk.”37
Megérkeztünk. Petri kései, a halál árnyékában született líráját semmi sem jellemezhetné jobban ez utóbbi mondatnál. A groteszk tárgyilagosság eszközei
Könczöl szerint „a tárgyi motívumok brutális eltestiesülése”; ,,a konvencionálisan
csúnyának [...] viszolyogtatónak érzett motívumok elszaporodása”, az egymástól
távol eső, heterogén stílusrétegek elegyítése és a ,,logikai paradoxonok egyetlen
szó-leleménnyé történő összerántása, a játékosnak tűnő, de tartalmukban korántsem játékos neologizmusok gyakorisága”.33 A groteszk tárgyilagosság fent említett
eszközeit megtalálhatjuk a kései, haldokló Petrinél is például az olyan szólelemémi

35 Gottfried BENN: Líraproblémák. Holmi 1991. augusztus. 956-957.
35 KÖNCZÖL Csaba: „Együtt, elválva. . . ” - Petri Gyägy versei. In uő: Tükörszoba. Szépirodalmi Könyvkiadó,

Ep., 1986. 298-316.

37 1. m. sos-804.

331.111. 314-815.
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nyekben mint ,,Tákmenet"; ,,túnettanilag” (meglévő kifejezések új jelentéssel való
felruházása kuı`ziválással); „éldeklem”; ,,Idvözülő lap” stb.
„Ez a lírai én kezdet kezdetétől a meghalást tette költészete fő tárgyává [...] a
dolgok végességét."39 E tárggyá tétel módja azonban korántsem egyértelmű. Ha
az említett költőkön kívül megfıgyeljük például Tóth Árpád haldoklásának verseiben kirajzolódó vetületét, láthatjuk, hogy nála a betegség valamifajta patetikus
megfogalmazást nyer: a beteg költő rezignált, melankolikus verseket ír, a betegség katartikus harc, a beteg testrész leírása és a leírást „színező” trópusok kevéssé
naturálisak: a szeráﬁ hang példáját találjuk tehát. Nézzük meg mindezt az Eikoptam. ..című vers néhány sorában: ,,Nézd, nincs páncélom, mellvasom, / Kitakarom mellkasom, / E borda-Tácsos bús lugast, / Zászlós tiiáőm, a bús lyukast... // Tüdőm Tekeáten
felzihál / A csontos Tácsú ﬁırcsa kasbán, / Mint őszi széiben csapkoáó / Tépett ﬁiggöny a
bús lugasban. .. // A vérerek bús ágbogán / Roncsolt túáőm Tőt lomb afán. .. / ...Le-uánnyaá
Tóta, mint a bús, / elomló lomb, a gyenge hús. .. // A bordák közé aggatott / Tüdőt mit bús
kor lyuggatott. .. ”
Elég megszámolni e rövid idézetben előforduló jelzőket (16 jelző a 14 sorban,
ebből a bús melléknév hatszor (!) fordul elő), hogy megértsük e ragacsos-negédes
„halállíra" különbözőségét a Petri-féle költészet hasonló témájú teljesítményeitől.
A vers metaforákkal túlterhelt. Épp ezért a testi romlás meelenítése érzésünk szerint hiteltelen. A költemény, noha képeiben kétségkívül remekmű, melankolikus
pátosza miatt már-már elviselhetetlen. A pusztulás Tóth Árpád versében olyan
kizáró módon kerül szembe az alkotással, mint mondjuk a rút a széppel; jobb híján
ezen ellentét fölmutatásával kívánja kivívni a katarzist: a „költői eszközök” segítségével való távolságtartást látjuk (amely az ez esetben igencsak kellemetlen „valóságot” kísérli meg átforgatni esztétikai élménnyé - ez önmagában véve is heroikusnak tűnő erőfeszítést igényel). A Petri-versek katarzisa - ha lehet ilyen - ezzel
szemben a test rohadásának versbéli józan megéléséből fakadhat. Ez a katarzis
nem valamilyen transzcendens érintkezésen alapul, hanem épp a valóságnak egy
olyan - közel sem Önszánt - megélésén és (lírai) feldolgozásán, ami talán csak attól
válik sajátosan petris „széppé” (súlyos idézőjelekre függesztve fel a szep szót), hogy
versben jelenik meg. Az őszinteség, és az esendőség vállalása miatt. A Száz sor a
testi szenvedésről hasonlóan közel merészkedik a testhez, mint a Petri-vers, a Halálomba belebotiok. Kosztolányi, a magajátékos verselésével olyan distanciát állított „téma”
és „forma” közé, amit Petri már csak csökkenteni tudott. Petri „áthangszerelte” a
Kosztolányi-verset, és ellátta névjegyével: meelenik a versben a botlás, az ,,anyaghiba".

39 ANovALosı Gergely: i. m. 173.

Retro
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FASORI TALÁLKOZÁSOK _- RILKISSIMOI
„Alkotásnak látom a műfordítást, nem másolásnak."
Kosztolányi Dezső

Tizennégy évesen Goethe-verseket fordítottam (,,Ismét kísértesz sokszor könnyes
árnyék..."). Meg mindent, ami elém került, még az iskolai Ovidiust is (,,Kétarcú
Ianus, az iramló év origója, / Egy csak oly égi, aki látod a hátadat is. . .”2). Tudtam
már, mi eredeti, mi fordítás. De ez a vers, a Yälálkozás a gesztenyefasorban, nekem
nem Rilkétjelentette, nem azt, hogy van német ,,eıedetije”. Világos volt, hogy ez így
van, ahogy. Csak úgy magának, meg nekem. Ilyen ma is, és most már ilyen maı`ad.
Elismerem: izgalmas, eredeti, magyarul utánozhatatlan megoldásokat nyújt a
Rilke-féle változat. Mégis talán kissé átlátszók (sic!) az eszközei, elég egyértelműen
sokértelmű, s van benne valami pamossien hűvösség, a „műalkotásszerű” líra iskolapéldája lehet. Metaﬁzikája egybevág költeményszerű létezésévelﬁ Szakszerű
precizitással van megcsinálva, mint egy régi nemes óramű. Ha kinyitjuk, gyönyörködhetünk a hajszálrugó nyújtózásában, gombolyodásában, az anker kimért
kapkodásában. ,,Évmilliókig szépen elforog, / Míg egy kerékfogát újítni kell..."4
S akár egy gyújtószerkezet: robbantásra kész. Az az erő, amellyel ezt visszafogni, lefojtani képes, végtelenítheti: a fasori találkozás folytonos, megállás nélkül van, nem
elkezdődik és befejeződik, csak van, van, van... Maga a létezés. S persze kívüle is
hány találkozás működik így, fasorban, fasor nélkül. Találkozunk, azaz szembemegyünk egymással, látjuk egymás arcát, képmását mintegy belénk nyomja s így
egy pillanatig nyomot (impressziót) hagy bennünk e másikunk, azután elhaladunk
egymás mellett, és előtte, közben, utána „köztünk a roppant, jeges ür lakik".5

l Dem Kollegen L. Rónay gewidmet.
2 Nem volt sikerem. Rácz Elemér tanár úr (A ritmikus próza XII-XIII. századi okleveleinkben. Bp., 1927.
szerzője) átlátott a szitán. Tudta, hogy Cicero-beli hiányosságaimat leplezi ez a mutatvány.
3 ,,Az az átkozott következetessége! Ebben a második világban minden olyan pontosan, olyan tévedhetetlenül illeszkedik egymáshoz, hogy - mellesleg - ezért is olyan nehéz őt fordítani. Es ha netán
nem illeszkedik olyan pontosan, még a lazább enesztékre is képes a biztonság illúzióját rábocsátani.
Ez a kerekre rnunkált, homogén, csontig megcsinált világ ad valamit a tökéletesség élményéből."
NEMES NAGY Agnes: Szó és szótlanság. Magvető, Bp., 1989. 383.
4 MADÁCi1 Imne: Az ember tragédiája. Arany előtti változat.

5 Tom Aı-pad: mzmõz tezzkig.

Fasori találkozások - rilkissimo

245

Begegnung in der Kastanien-allee
Ihm ward des Eingangs grüne Dunkelheit
kühl wie ein Seidenmantel umgegeben
den er noch nahm und ordnete.` als eben
am andern transpafıenten Ende, weit,
aus grüner Sonne, wie aus grünen Scheiben,
weýi eine einzelne Gestalt
auﬂeuchtete, um lange fern zu bleiben
und schlieﬂlich, von dem Lichterniedertreiben
bei jedem Schritte überwallt,
ein helles Wechseln aufsich herzutragen,
das scheu im Blond nach hinten liejf
Aber aufeinmal war der Schatten tiejf
und nahe Augen lagen aufgeschlagen
in einem neuen deutlichen Gesicht,
das wie in einem Bildnis 'oerweilte
in dem Moment, da man sich wieder teilte:
erst war es immeı; und dann war es nicht.
Elegánsan elvékonyított héjszerkezetének horderejét növeli a beledolgozott szonettforma. Az első, a harmadik és a negyedik versszak nyíltan, a második bonyolultabban (első sorának törlésjel alá helyezésével) ölelkező rímalkata csak külső jele
ennek a hasonlatosságnak. A rímelésnek ehhez a rendjéhez illeszkedik a hím- és
nőrímes végződések szabályos váltakozása. Leginkább szonettszerű az utolsó,
,,Aber auf einmal. . .” kezdetű hat sor kétszer hármas, bár a tipográfiával, a strófaképlettel elhazudott tagozódása. A csúcs a ,,Gesicht”, s a továbbiakban már csak
róla van szó, a vers utolsó szavában kinyilvánuló megsemmisüléséig. Az ,,Aber auf
einmal...” kezdetű sorig tart a „weilš eine einzelne Gestalt”Ö közeledésének impresszionista fény-árnyék váltakozása. Akkor csap vagy csapódik „fel” az abszolút
Dasein képi-hangi kifejezése egy messze konduló und7 után: „und nahe Augen lagen
aufgeschlagen / in einem neuen deutlichen Gesicht. . _ ”
Addig is folyt a játék a magán- és mássalhangzó telítettséggel. Például az „am
andern transparenten Ende” huszonöt fonémahelye mindössze kilenc különböző
fonéma felhasználását igényli. Közülük gazdaságosan ismétlődik hat ,,n”, négy „a”,
négy ,,e”, három ,,r”, két „d” és két ,,t”. Csak az ,,m”, a „p” és az „s” egyszeri hasz-

6 Ejnye: _ ıziáııa Háry. _ Ha 'ez az zııgyzıátı
7 „A szép, mély, dallamos 'und' állandóan ott harangoz a szöveg mögött [...] egészen a tökéletesen
kimunkált csattanóig.” NEMES NAGY Agnes: i. m. 395. (Nem erről a Rilke-versről van szó.)
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nálatú, a többi még arra is képes, hogy kisebb-nagyobb ismétlődő szakaszokba tömörüljön: van három „-en-„, két ,,-an-,, összetételű; sőt ez a fonemikus kaleidoszkóp ,,and-end”, ,,er-ar”, ,,ern-aren” változatokat is előállít. A következő sor azonban
úgy sűrűsödik alakzatokba, hogy eláll a lélegzetünk: ,,nahe Augen lagen aufgeschlagen” (huszonegy fonémahelyet nyolc fonéma tölt be; az ismétlődés több síkon rendezett: egyszer végigfut a soron a ,,nahe
lagen
-schlagen” rímsora,
s ugyanakkor (belső kíséretként kontrázva neki) .. Augen
aufge. . .” S mekkorát üt-ver-csap-vet-vág (persze alulról fölfele) ez a sorvégi ,,schlagen”! Egyébként
a két „lagen” között betű szerint szétnyílik a szem: AUGE: Au-f-GE; majd mind a
kettő (többes szám!) és még tágabbra: AU-fgeschla-GEN.
S mi is ez? Mikor látunk ennyire közeli szemeket? Hányféle lehetősége van
e myopiának, a közellátásnak, s melyik közülük a védtelenül s végtelenül legközelibb? És mi minden úszhat olyankor felénk azokban a szemekben?
Mi tehát ez a legközelebbi közelség? Szabad-e így versbe nézni? Így látni?
Nincs határa az így-úgy látásnak, ha egyszer rányílik a szemünk? S még hozzá az
az ,,ej-aj-aj” vagy ,,áj-oj-oj” („ei”, ,,eu”, „eu”) ajgatás-jajgatás és a Licht-et visszavillantó ,, ich ”-ek: „einem neuen deutlichen Gesicht”. (Igazából csak a ,,ge-” új, de ez
volt az előző sor négy ,,ge"-jének az ígérete, s látni fouk, a végén már annyira
kilóg ebből a sorból, hogy el is szakad a ,,-sicht”-tel összetartó szál vagy erezet.)
De volt már odébb, korábban elővillogtatás is: ,,auﬂeuchtete”, „schlieBlich”, s egy
alig rejtettségből (alétheia) való kivillanás a „schlieﬁlich” után: ,,Lichterniedertreiben”, a rejtő, zavaró ,,t-r-n-d-r-t-r-b-n” ropogásokkal, szóbelseji rímfélékkel (,,-ter,
-der, -trei”) megspékelve. S akkor még a vers végi filozofikus szó- és fogalomszétmetszés előkészítése! Még egy ,,sich”-villanás s máris szájba rágatik: ,,sich. .. teilte”
(sich teilen = részekre osztódni, el-, fel-, meg-, kettéosztódni). Azaz a közlés visszamenőleg implikálja, hogy egyek voltak (egy voltak), mielőtt (ismét) szétváltak. Az
elemző szem már villanni látja, s hozzá a fül hallja, halkan, finoman, elegánsan,
Rlutı-':sEN: „Szikétl” És a rímhívó egység kettéosztatik. Osztódással szaporodik
semmivé a lét tagadását közlő verszáró rímben: „Gesicht” - „es nicht”! (Arany jános
is tudott ilyet: „...véres buborék volt - ...helye csak egy ve'rfolt”; „úrfi Pesten- ...úristen”.3 De hova dugta, ahelyett hogy így tette volna közszemlére.)
A zenei aláfestés „m” hangokkal ont monoton bút fájón „in dem Moment, da man
sich wieder teilte”, s persze ,,immer”, míg feledésbe nem vész. S a képet (Bildnis)
észrevétlen keretezi egy mozaikrím mozaikja: „wie in einem Bildnis verweilte /in
dem Moment, da man sich wieder teilte”.
A német változatnak az egész költeményen végigvonuló kategoriális értéke, hogy
hagyja az eseményeket végbemenni, nem avatkozik be, az alkotó nem száll be lírai
én-nek, engedi őket, csináljanak, amit akarnak, történjenek egészen maguktól, nehogy valamiféle Ich-Dichtung legyen a vége. Az iménti műtőjelenet is ilyen. Meg
az az egyszerre meghatározó és elbizonytalanító ,,ihm” a BEjÁRA"mál. Ilyen az a
szenvedő szerkezet, amely eltünteti a selyemköpenyt magára adni hagyó, az öl-

3 'Ibldi szerelme. XII/83., illetve Haja, haja, hagyma-haja...
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töztetést eltűrő... kit is? Feltételezzük: emberi személyt. Bizony, a ,,lírai Én” nem
más, csak egy imagista fogással (a selyem hidegérzetet kelt) megelevenített egészen személytelen hidegérzet. Amely egyébként az idegszálakon közlekedő mindig
személyre szabott szubjektivitás eseménye. Mi is magunkra vehetjük. Némi magunkra ocsúdás jár ezzel a ruhaakasztós fogas-mivoltunkkal: lám máris kényeskedve rendezgetni kezdjük a ránk adott textíliát. Az aktus maga gentleman-like, de
némileg dandy-like, sőt alighanem lady-like: öltözködéstudatunkra, öltözettudatosságunkra apellál. (Van, akit mindig fıgyelmeztetni kell, hogy rendezgesse a felvett ruhaneműt. . .)
A szövegbe való szenvedőleges Belépés (a bennlét mint belét) egyébként fanfáros entré. Csak a visszhanát halljuk, mert a Kezdetkor már bévül vagyunk, lettünk (,,Ihm ward...”). Nem a Pokol bejárata, hol előre tudhatjuk, mi van rajta túl
(,,Ki itt belépsz...”). Nincs rögzítve, hogy hová, de BEJÁRAT. IRVA van, érthetően,
világosan: EINGANG. Nem éppen diadalív, de ív. Gangosan kiemelkedik a kömyezetéből. Talaj feletti, mégis barlangszerű a fasor sűrű lombsátra. S mintha festmény volna: a „zöld sötétség" barlangíve felidézi (elvileg) a gesztenye- (és egyéb)
fasorokról alkotott egykorú impresszionista festményeket. Elhelyez a korban, amely
a polgáriasult angolparkoké, nyírott és buja kerteké. Ami a talajt illeti: „az ember
fáj a földnek” (Vörösmarty: Az emberek). S ami a növényzetet? „Csak nézni szép,
borzasztó lennie” (Komjáthy: Parkban.) A festmények tárgya a polgárias-kispolgárias
tennészet, kert, kerti pad, hinta, a park, az allé, azaz fasor (a Herbstag végén is9),
kontinentális reggeli a szabadban, a természetbe állított állvány előtt festőnő vagy
festő, csónakon ringó „műterem” s maga a ringás. Ha a fasor vagy a nyiladék mélyén egy kis világos folt van, máris mesél a bécsi erdő, bár inkább a Luxembourgkert, mondjuk egy prousti (elioti?) találkozásról. A fehér folt, forma vagy alakzat
nőnemű. Az ewige Weiblichkeit. Rilkénél is, minthogy ez a Gestalt nyelvtani neme,
de Szabó Ede és Réfi jános magyarítása nála világosabban megmagyarázza: „magányos fehér nőalak” (Szabó Ede), „hófehér karcsú nőalak” (Réfı]ános). Rilke végül is nyitva hagyta a nemi kérdést, a karcsúságot is. (A fehér kövérít.) Cherchez la
femme! Nézzük, a Gestalt nyelvtani nőnemén kívül van-e még valami, ami a történések alanyaként egyértelmű nemi jelleget öltve közli, hogy ez a hol világos, hol
sötét alak nő (lány, asszony, hölgy, csaj, bakfis,ﬁehérnép, anyóka, némber, szipirtyó):
eine einzelne Gestalt [...] ein helles Vlkchseln ...das...lief [...] nahe Augen lagen...in
einem Gesicht, das...verweilte [...] man [!] sich... teilte [...] war es [das Gesichtj. Ez a
,,man” persze nem Mann: olyan általános alany, hogy benne egy pillanatra (épp
az osztottság-osztódás pillanatában, azaz az egység-azonosság semmis idejében)
egy androgin egység-azonosság az egyszerre cselekvő és szenvedő (azaz visszaható)
igei állítmány alanya. Feltéve, hogy a férfi valóban nővel találkozik.

9 Nem minden fordítója tartja meg. Én igyekeztem: ,,Urarn, idő. Nagyon nagy volt a nyár. / A napórákat ámyékoddal árnyazd. / szelekkel áraszd, zúon a határ. I/ Rendeld, éljen be a késő gyümölcs; / adj nekik két napot, szép déliest még, / hadd, hogy kiforıjon bennük a teljesség, / s késő
aszúízt nehéz borba gyújts. I/ Kinek nincs háza, nem épít soha. / Ki most magányos, soká az lehet:
/olvas, virraszt, ír hosszú levelet, / s fasorokban nyugtalan té s tova / kószál, míg pörögnek a levelek.”
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Egyébként a távoli világos foltban feltehetően még a kép hölgynézőjének is
nőalakot kell látnia. Vagy nagyon nőies (,,scheu im Blond ”) férfit. Alkalmi nőimitátort. Férfinak nőt, avagy „jácint-leányt” a Luxembourg-kertben.l°
Lehet, hogy Szabó Ede jobban tudott németül, mint Kosztolányi. Talán ezért
is igyekezett lejbrditani a német verset, mert Kosztolányi szövegétﬁırditásnak látta,
s mint ilyet, nem tarthatta elég pontosnak. Formailag sem (vö. rímképlet). Érdekes próbálkozás, Kosztolányi után nagyon kockázatos. Fogalmi hűség tekintetében
kruciális helyen hagy maga mögött kívánnivalót. En legalábbis nem hiszem, hogy
a feltárt új arc „rég bujdokolt / egy képmás mélyén...” (Réfijánosnál is: „s tárt új
arcot, ki rejtezett habár, / és lappangott egy réges-régi képben...”). De magát a
késztetést ismerem. Hogy egy meglevő fordítás helyébe egy másikat kell állítanunk, a magyar nyelven magát nekünk szánó idegen nyelvű költeményt így kell
a magunkévá tennünk. S persze megmérkőznünk az előttünk járóval. Plzlimpsest,
vakarhatjuk. Sokszor jártam így, és sokszor pórul. Poe-rul: Babits után az Ulalume
vagy a Iiilakinek a paradicsomban újrafordításával. Ez a Találkozás fordításra ingerelt,
de nem hagytam beug`ratni magamat. Tudtam: lefordíthatatlan. A Kosztolányi-vers
nem fordítás.11 Egy olyan egyedülállóan magyar költemény, amely németre ugyanúgy leﬁırdíthatatlan, mint az magyarra. Mind a kettő van, poétikailag létezik, közük is van
egymáshoz, az átlag irodalomértő szerint csak egyféle: az eredeti és a fordítása
közti köz. Pedig ittfordított a helyzet. Vagy legalábbis két eredeti közti köz, még akkor is, ha az ötletgazda Rilke, és tagadhatatlan, hogy övé az első kidolgozás sikeresnek mondható kísérlete. Legalábbis: németül nehéz jobbat csinálni. (A nyelvérzékem, az aztán soviniszta.) Hogy előbb volt meg? Mit számít az idő! A műalkotások
időbeli időtlen rendje (T. S. Eliot) ismeri a BELÉPÉS és a hierarchia ÁTRENDEZŐDÉSÉNEK fogalmát, de kiküszöböli a KoRszAkKÜszöBölést.
Nézzük a másik szöveget. Nem bírom ki, hogy ne próbáljam meg Kosztolányi
gesztusaiban átélni az elsődleges teremtés műveleteit.
Mikor belépett, a fák zöld, hűs éje
selyemköpenyként hullt rá nesztelen,
fölvette, rendezgette: most ﬁzleje
túl a derengó végén, messze lenn
zöld síkokból, zöld nappal átporozva
fehéren egyetlen alak
világitott, lassan jött és orozva,
majd minden lépésénél záporozva
ölelte által a fény hallgatag

10 Vö. 'I`. S. ELIOT: The Waste Land. (Eliot barátja, jean Verdenal?)
l 1 „Végül a harmadik kiváltója a sikemek, hogy Kosztolányi átültetései úgy hatnak, mintha nem is fordítások, hanem eredeti alkotások volnának.” VERE.s András: A „homo aestheticus” - Kosztolányi Dezső
vázlatos pályaképe. Literatura 2004/3-4. 298.
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s a tünde rezgést hozta reszketeg,
amelyre hátrább szende szókeség ült,
de akkor az árnyék egyszerre mélyült
s rányiltak a nagyon közel szemek
az arcba, melyet élõfény csiholt
s az ottmaradt még, mint valami képbe,
hogy elhaladtak, más-más útra térve:
elöbb mindig volt, aztán semmi volt.
A cím adva van. Senki sem részletezi, hogy vad vagy szelíd-e a gesztenyefasor
gesztenyése. Nyilvánvalóan vad. Ezt azonban nem illik bevallani, pláne versben
nem. Képzeljük el angolul ezt a szentségtörést: horsechestnut!
A személytelen beléptetés megtörténik, a selyemköpeny passzív elfogadása
úgyszintén. „Bejárat” nincs, ezt Szabó Ede is kikerüli: ott ,,ő” lépett be. Kosztolányi
csak az egyes szám harmadik személyű igevégződéssel utal a belépőre. A magyar
ezt tudja produkálni. A német nem, ezért túldobja (húperbolé) a magyart. A német
szöveg így még személytelenebb, még elvontabb: csak a hűvösség érzete történik.
Az is a „werden” múltjával (,,ward”), s nem véletlen e virtuális múltbeli jövendőség. A nyelvtani alany ,,a bejárat zöld sötétsége”. Az lett neki hűvös. Mindezen érdemes fılozofálni. A nyelvi világtudat, a németé, tehetetlen a névszói tételezések
mereven egymás mellé vagy egymás mögé (ist, war; wird sein) elhelyezett időrekeszeivel szemben. Ez az egyes időrekeszek közötti átjárhatatlanságot csak a paradoxon paıoxizmusával megszüntető világképzet fılozófıatörténeti jelentőségre tesz
szert: forradalmi erőfeszítést vált ki a mozgástalanság imaginatív leküzdése végett. Fel akaıja szabadítani a lét és idő (Sein und Zeit) nyelvbe ágyazott ellentétének statikus energiáit. Poétikailag ezzel párhuzamos e Rilke-költemény potenciális
energiája. Így lehetséges, hogy a felszabadult dinamizmus oldalán (ez a mi térfelünk) egy hérakleitoszi nyelviség tükrében tekintheti meg lehető másik önmagát,
élvezheti az időtlen ellentételezettség időben kifejlő energiaámdását. Az az Eingang,
amely ott szilárd jelenlét, és nem ,,bemenetel", a Kosztolányi-versben már csakis
az utóbbi: „Mikor belépett. . .”
Mert van-e egyáltalán egy (vad vagy szelíd) gesztenyefasornak ,,Bejárata”? Ha
van, kettőnek kell lennie. Vagy mindig a másik a ,,Kijárat"? Aligha, hiszen egyidejűleg ott is beléptetés folyik. Rilke ebben következetes: „am andern transparenten
Ende". A fasomak van egy Bejárata és egy vége - a másik végén. Az egyik vége a
Bejáratnál van. A fasornak, mint a botnak, két vége van. De csak egy EINGANG-ja.
Hogy a másik ,,végén”, e Kapujanincs átjáról2 Ki- s Bejáratánál, ki van (a bimbózó lányok egyike, maga Odette?), nem tudjuk, de Swannként beleborzongunk a
múlt elfásult zöld sötétségéből ránk hulló selyemköpeny hideg érintésébe. A hölgyolvasó sem tud mást tenni. Férfi voltot ölt. (Van ennél szebb hímnős-nőhímes mi-

12 Kapujanincs átjáró: Kínai csan-buddhista példázatok. Mııttós Pál fordításában. Helikon Kiadó, Bp., 1987.
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volt, tisztább, személytelenebb, szubjekmmtalanabb egyesülés, egyneműlés, egyneműsödés, elegyülés, egyetemülés?)
Kosztolányi eredetiségét aláhúzza a Bejárat-probléma elhanyagolása, illetve a
megoldás huszárvágása: „Mikor belépett. _ _” Annyi metafizikai vákuum azért megőrződik ebben az igeiségben, hogy nem tudni, ki mibe lépett be, s tulajdonképpen
azt sem, hogy mikor.
Kosztolányi elemében van. Estiként fütyül a német szöveg rímképletére, hímés nőrímei rendjére. Viszont ha egy kicsit odaﬁgyelünk, látjuk, kilóg a lóláb: mindenáron fordításnak akarja feltüntetni ezt a verset. Ennek érdekében helyenként szó
szerinti pontossággal utánozza Rilke szavait: ,,fölvette, rendezgette...”; „fehéren
egyetlen alak”; „de akkor az árnyék egyszerre mélyült...”; „az ottmaradt még,
mint valami képbe..."; ,,előbb mindig volt, aztán semmi volt". Az utánzatgyártás
olyan leleményes, hogy az utolsó rímpár céltudatosan ,,leképezi” a Rilke-vers fogalomtrancsírozó teljesítményét: ,,...csiholt - semmi volt". Persze a ,,Gesicht - es
nicht” magyarul visszaadhatatlan. Talán a ,,mivolt - semmi volt” helyettesíthetné, de
elviselhetetlen. - A „semmi volt" egyébként hapax. De ezt tudván, beéıjük-e Szabó
Ede magyarázkodónak tetsző, bár tagadhatatlanul szellemes (az immer-be kapaszkodó) megoldásával: ,,előbb mindig s aztán sohase volt". Ez szôkimondó, de többet és mást mond, mint azt, hogy „nem lett”, „semmi lett”, ,,semmivé lett”.
Amennyiben Kosztolányi műve fordítás (posztmodernül felfogható annak is),
szemmel látható, hogy elég szimpla trükkökkel dolgozik. Nem az „a fák zöld, hűs
éje” kép, az ,,ölelte által a fény hallgatag” vagy „a tünde rezgést hozta reszketeg”.
(Van ölelés közben hangoskodó fény. Ez tud ölelni hallgatag. Van, amelyik nem
reszketeg hozza a rezgést. Ez reszketeg hozza. A szende szőkeség sem mindig tünde
rezgésre ül. Ez igen, sőt hátrább. Mindennek megvan a maga logikus helye.) Ellenben, hafordítás, akkor mit keres a magyar szövegben a ,,nesztelen”, az ,,orozva”,
a ,,reszketeg”, meg a ,,hallgatag”. Az eredetiben nyomuk sincs, így viszont itt valamennyi eredeti. Ha Rilkének ezt a magyar szöveget németre kellett volna fordítania, mit kezd velük? Mind kihagyja? Többletet csihol ki belőlük? Feladja a küzdelmet, s marad minden a régiben?
Az ,,orozva jön” így önmagában egyébként is indokolatlan, pejoratív, becsületsértő kifejezés. Mit is jelent? Sandán rejtőzködve közeleg? Fától fáig szökellve jő,
mert a két juhtúró közül ő a körözött? Hogy jön is meg nem is?l3
A trükk nyilvánvaló: elsődleges vagy előzetes a rímötlet - s micsoda remekmívű,
beszédes, sőt haladványos rímszólamok támadnak rögtön e légi semmiből: nesztelen - messze lenn, átporozva - orozva - záporvzva, alak - hallgatag. 14 Csak az ,,orozva”

13 Pedig ez az „orozva” kedves nekem. Szeretném újraolvasni azt a harmincas évekből való verset,
amelyet gyerekkoromban olvastam, s akár jó, akár rossz volt, csak ennyire emlékszem: „Szeretnék
orozva surranni a múltba/ Várad utcakövein követni gyermeki lépteidet...” Huszadik századosok!
Ki ismeri, ki tud róla valamit? Előre is köszönet.
14 Talán mert tudta Rilke és a maga ide szánt rímeiről, hogy funkciójuk a teljesség, a poétikai létezés:
„A forma lényeggé válik. A ruha hozzánő a testhez. Rilkét olvasva, gyakran erre gondolok és a görögökre, akiknél magát a művészetet jelentette. Itt a rímek, azok a szegény rímek, amiket Verlaine
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vitatható. A többi is az ,,eredetitől” ﬁiggetlen beszúrás, rímkényszer-termék. Vagy
éppen az ellenkezője: hangulathordozó, az impresszionista szírıfelhordás ecsetkezelésének vagy spatulyatechnikájának leginkább megfelelő eljárás lexikai letéteményese, a folyamatos haladás-történés-fényerőváltakozás verbális záloga. Kiegészítve a
,,reszketeg”-gel, ez a rímszó-szekvencia hozza a fény-árnyék játékot, a villanásokat (,,a tünde rezgést") folyamatosan egyre közelebb, annyira egymásból nyílva,
egymásba csukódva, hogy már fel sem tűnik az a furcsa és értelmetlen pleonazmus, az interferenciával interferáló állítás (majdhogynem farkashang, sőt hangrobbanás a következmény), hogy ti. a ,,rezgést” hozta ,,reszketeg”. Ez az a verbális irány, amely jelzi, hogy a magyar szöveg foltszerűbben és levegőtávlatosabban
impresszionista, sőt pointilisták módján posztimpresszionista, mondhatni ,,impresszionistább”, mint a Rilkéé. Sőt: rilkissimus.l5 Kápráztat. Távolról egybemos, de
kissé el is kábít, ha túl közel hajolunk hozzá. „Illik-ez?"16
Rilke előadása nemcsak elvonatkoztatottabb a maga uralkodó névszói és szenvedő állítmányszerkezeteinek, határozatlan névelőinek, pontos és klasszicistán világos szólam- és mondattagolásának szenvtelenségével (vö. impassibilité.)17 Sőt:
,,ellenimpresszionista”.13 A viszony a két szöveg között bizonyos mértékig hasonlít Verlaine Chanson d'autumn-ja és Tóth Árpád Őszi sanzonja közöttire. A francia
szöveg versszakonként klasszicista vonalvezetésű: egy-két egyszerű, jelzővel, határozóval alig bővített mondat egyetlen igei állítmánnyal. Az első versszakban (az
,,õszi”-t nem számítva) mindössze két jelző (longs, monotone) van. A végsőként ismert magyar változatban19 egymás után záporozó cselekvésmegnevezésekkel (el-

egy vigyoıgó néger hülye üveggyöngyeinek nevezett, annyira a vershez merevülnek, hogy néha
szinte egészen önmagukért valók. jön egy rím, utána - lopva, szelíden, majdnem igénytelenül még egy s aztán egy mind a kettőt egybeölelő és túllicitáló tiszta összehangzás és mikor azt hisszük,
hogy vége, hogy már lehetetlen a variáció, mind a hármat erőszakosan letorkolja egy negyedik.
Mindez pedig bravúr nélkül, egyszerűen a dolgok rendje folytán történik, mintha a gondolat, vagy
az érzés nem tudna elválni s búcsúztában vissza-vissza sóhajtana. Néha meg furcsa meglepetések
érnek. Buja, tobzódó, csengő szavak zuhogrıak ránk, szójáték-kartácsok és rim-katarakták, amilyeneket az echolaliás betegek produkálnak, akik tővel-heggyel halmozzák az összhangzásokat és a
paroxizmus dühével bonyolódnak bele a szavak zenéjébe. De a költőnek szüksége van erre a rímhóbortra, hogy önkívületét hűtse vele. Az erőszakos, de gyönyörű merészségeket végre is egy békülékeny harmónia oldja fel. Ezek a rímek élnek. Akaıják egymást. Sokszor úgy, mint a nő és a férfi
harapásig dühödt szája, egyesülve egy fogig maró haragos csókban. Máskor kétségbeesetten, meszsziről, élet és halál között, egymásnak nyújtva vágyakozó, szenvedő, ölelő kezüket. Ilyenkor türelmetlenné és idegessé tesznek. Váıjuk mikor lesz meg az egyesülés, az összefogódzás és a beteljesülés, s mikor végre megvan, boldogan sóhajtunk fel, csodálkozunk, elhűlünk, belesápadunk, vagy
mosolygunk s úgy érezzük, hogy megkönnyebbültünk." KOszTotANvı Dezső: Rilke. Nyugat II. évf.
18. sz. (1909. szept. 16.)
15 ,,A két író viszonya már 1920-ban megı`omlott, amikor Szabó Dezső egyik nyilatkozatában Kosztolányit Rjlkéhez hasonlítva, szellemes fordulattal 'rilkissimus'-nak nevezte.” RÖNAY László: „Ki volt ez
a varázslő?” Kosztolányi Dezső a vallomások és emlékezések tükrében. Kozmosz Könyvek, Bp., 1985. 81.
15 KATONA_|ózsef: Bánk bán. Ott orozva jönni nem illik: ,,Gertrudis: Te mint egy éjjeli I tolvaj jövél foglalatosságaidból / az Udvarunkba vissza. Illik ez?”
17 Ebben Kosztolányi és Nemes Nagy Rilke-tanulmánya egyetért.
13 NEMES NAGY Agnes: i. m. 384.
19 A Nyugatban (1917/9.) még „Ősz hegedűl / Szünetlenűl / A tájon...”
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ső versszak: zsong, jajong, busong, ont) és határozókkal (konokon, fájón) retorizálva.
ér el zenei, némiképp magyar nótás hanghatást (kóta: ,,Sír a nóta, magyar nóta, /
Muzsikálnak este óta. . ."20). De van-e jó ellenpélda?`21 A reszketegen hozott rezgést
a (poszt)impresszionista nyelvi mutatvány igézete menti.
Mindenesetre: noha látszólag teljes és végtelenített a tükörjáték (a fasornak
két egyenrangú vége van, egyszerre indul el egymással szembe s halad el egymás
mellett két személy, egyformán láthatják egymás mozgásában a fény- és színjátékot
stb., mégis egyoldalú, mert a látvány nézete távlatos, enyészpontjának „itteni”
origója a német nyelvtani alanytalanságba (,,ihm war ...") kivetített ágens (,,alany")
már a harmadik sorban „er” lesz, az „ottani” (,,túl a derengó végén, messze lenn”)
Gestalt noha ,,die", a Gesicht esetében már ,,das”, majd ,,es”. Tehát nincs teljes
szimmetria vagy egyenlőség. Az alanyként mozgó fél a magyar szövegben egyértelműen a mi térfelünkről indul, előbb csak nézőként (amíg be nem lép), tudatosodik, hogy festményszerű, amit érez és lát, és foa magát (fogta magát - post
festum az ábrázolat) belehatol a festménybe, ha a fasor barlangszerű, s bizony
hogy az: beleballag a barlangba.22 Ebbol is lehet következtetéseket levonni, egészen a szemek kitárulásáig, de azután (egység versus kettéosztottság) nincs tovább.
Az „itteniség” és az ,,ottaniság” közt a költemény hosszában húzódik szét a mozgás: Az ,,ihm” az ,,Eingang” társa, a Gesicht az „er” számára látvány, s eltűnése is
e Másiké: ,,dann war es nicht". Az az ,,es" már nemcsak a Gesicht. Az már minden,
ami volt. S az a hapax! Az az ellenteremtés! Állítható-e, hogy ami egyszer volt, az
semmi volt? Ellenkezőleg: ez már maga az öröklét: ami jövendő, elpusztul, semmivé lesz, kiiktatódik a jövőből azzal a tágra nyílt pillanattal-pillantattal, majd a
jelenből is. De nem semmi volt. Nem lehet meg nem történtté tenni.23 Végül is
számunkra ez a semmi a minden.24 Ez a semmi nem az a semmi.25
Amikor idáig jutottam, akkor tűnt fel, hogy a ,,rányíltak a nagyon közel szemek/ az arcba", valamint az „az ottrnaradt még, mint valami képbe" -ba és -be-jének
különös volta magyarázatra szorul. Mind a két esetben a -ban és -ben végződés
lenne értelemszerű. Már arra hajlottam, hogy igazoljam: ezzel a mikroszkopikus

20 STA!-.oLcsKA Mihály: A Grand Caféban.
21 Ignotusé? „Az ősz elnyujtott hegedűdanája / ]a_ját egyhangon a szívembe vájja. Í/ Fakón s fuladtan
[sic!], mikor üt az óra, / Gondolok, sirván, sok hajdanvalóra, Í/ S megyek a szélben, mint ahogy aláhull / Ide-oda a falevél a fárul.”
22 „Vu Tao-ce nem halt meg. Egyszer öreg korában a Palotában festett. Olyan csodás tájképet készített az egyik falra, hogy a császár is megbámulta. Akkor Vu Tao-ce fogta magát, s belépett a képbe:
megindult az ösvényen felfelé, s eltűnt a ködbe vesző hegyek között. Többé senki se látta." MIKLÓS
Pál: A sárkány szeme: Bevezetés a kínai piktúra ikonográﬁájába. Corvina Kiadó, Bp., 1973. [7.]
23 „Egy villánı...s ujra éj! - Óh, illanó csoda,/ kinek tekintete lelkem ujjászülötté Í igézte - az örök
időn látlak-e többé? /Í Másutt - óh, messze majd! későn! talán soha... / Mit sejtem, merre szállsz?
Mit sejted, merre bolygok? I Te, kivel - s tudtad ezt! - lehettem volna boldog!" BAUDELMRE: A ime
passante. BABITS Mihály fordítása.
24 Vö. KoszToLÁNvı Dezső: Esti Kornél éneke.
25 ,,'Semmi' és 'minden'. Ezek Kosztolányi költészetének és művészi magatartásának legfontosabb
s egymást szüntelenül kiegészítő, magyarázó princípiumai.” RÓNAY lászló: Társunk az irodalom. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1990. 91.
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hely-irány lebegtetéssel Kosztolányi értelmen túli25 impresszionista képzetet óhajt
kelteni. Ekkor azonban rá kellett jönnöm arra, amit minden Kosztolányi szakértő
bizonyára tud: ez nem hic et nunc jelenség, nem lokális ragozás-hapax. Kosztolányi
máshol is, versben mindenütt (tessék ellenőrizni!) következetesen eltér a -ba, -be,
-ban, -ben használatának akadémiai szabványától. Következetesen alkalmaz egy
olyan szabályt, amely szerint, ha helyet jelöl a végződés, a ragot követő szó kezdőhana (mássalhangzó-e vagy magánhangzó), dönti el, melyik formát alkalmazza. Ha mássalhangzóval kezdődik, előtte csak ,,-ba"-ra, illetve ,,-be”-re végződhet
a szó. Ha magánhangzóval, akkor ,,-ban", illetve ,,-ben". Ez az egyébként csak a
határozott névelőnk megfelelő hangalakjának (,,a" vagy „az") kiválasztására késztető ıegresszív asszimiláció minden kötetében jelen van, a fordításokéban is. Tehát:
„az arcba[n] melyet...” (A másik eufonikus tényező a rímkényszer. Ez is képes -ba
-be-ı`e kurtítani a -ban -ben végződést: ,,térve - képbe”.) Mindjárt ki is javítom az
eredetit, fogalmibbra fogalmazva: „de akkor az árnyék egyszerre mélyült / s rányíltak a nagyon közel szemek // az 'an:ban, melyet élő fény csiholt / s az ottmaradt még, mint valami "képben, / hogy elhaladtak, más-más útra *térten: I előbb
mindig volt, aztán semmi volt.” (Az én ki- és beemelésem. Sz. j.)
Van olyan nyelvjárás, amely hely és irány jelzésére egyaránt a ,,-ba", ,,-be" ragot
használja. Nem tudok róla, de talán akad olyan is, amely a ,,-ban” ,,-ben”-t használja ugyanerre a nagy, közös célra. Talán olyan is van, amelyben a szabvány magyar dívik, spontánul, iskolai kényszer nélkül. Olyan azonban csak egy van, amely
a szabályos ritmus és a rímtisztaság, a jó hangzás kedvéért áldozta fel a szabványt.
Ez a Kosztolányi-dialektus.
ill

(Persze a ,,képbe" még a ,,"képben" formában is hapax, mivel a „képben lenni"
neofita anglicizmus, és akkoriban még nem létezett. Ami a képkereten belül látható volt, az a képen volt. S talán most is ott van.)
Amikor tudatosult bennem, hogy a Kosztolányi-vers helyébe nem szabad, nem
lehet mást állítani, mint Rilke német szövegét, az a pillanat, úgy látom, az alkotó
befogadás, a communio pillanata volt. A megismerésnek az a módja, ahogyan itt
próbálom vázolni, ezt tanúsítaná. Ha egy netán „korszerűbb” változat az újmódit
produkálja, de keveset az itt bemutatott, az alapelemek zavartalan kristályosodásával kristályóriást növesztő folyamatból, akkor nincs rá szüksége a világnak.
Mert milyen is ez a teljesség?
A háromtagú (,,átporozva-orozva-záporozva”) rímhaladvány még az első lépésnél tart, amikor belép az ,,alak-hallgatag” rímpár, majd a „hallgatag” mély hangrendű (,,a-a-a”) magánhangzóit a „reszketeg” magas hangúakra (,,e-e-e”) váltja, s ezt
a rímszekvenciát egy újabb hangrendváltó (,,ü > o") kettős sorozat („szőkeség ült-

26 ,,zaumnoje szlovo”: vö. NYÍRÓ Lajos (szerk.): Irodalomtudomány. Tanulmányok a XX. századi irodalomtudomány irányzatairól. Akadémiai Kiadó, Bp., 1979. 149.
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mélyült ~ csiholt-semmi volt”) követi eljutva a végső, az elválás fogalomértékű
rilkei rímgesztusát formálisan felidéző mozaikrímig.
I
Ezzel a következetesen áttételes rímhaladvánnyal Kosztolányi a Rilke-vers formai lényegét ragadja meg. „Ezek a rímek élnek. Akaıják egymást.”27 Ez a rímsor
a magyar vers csontváza, jóllehet a rímszavak nagy részének semmi ,,tartalmi”,
,,fogalmi", ,,értelmi" köze sincs a Rilke-vershez, sőt értékes szótaginennyiséget vonnak el a ,,pontos" fordítás lehetőségétől. Ez a frissen változékony, választékosságával eredeti rímsor kizár a lehetséges újabb kísérlet eszközei köréből minden közhelyes rímet, olcsó asszonáncot. (Az ,,éje-feléje" és a ,,képbe-térve" áll legközelebb
a „kisebb ellenállásnak" tett engedményhez.) Kizáıja azt is, hogy a versszerkezettől független, nem funkcionális, csupán dekoratív érvényű rímsort alkalmazzunk.
Ugyanígy utolérhetetlennek látszik a Kosztolányi-féle rilkésen eufóniás átbeszélés a szöveg értelmén túlról (zaumnoje): „ölelte által a fény hallgatag” (= elte
~ álta ~ al...ta), majd a ,,hallgatag”-ra egy kvinttel feljebb (a ,,mély” magánhangzókra ,,magas” magánhangzókkal válaszolva): ,,reszketeg” (s még ez is úgy, hogy
„a tünde rezgést hozta reszketeg" = ...de rezg... ~ ...ta reszk...) Az olyan rejtett
felhangokat nem is illik említenem, mint az „árnyék” szó ,,á” ,,r” ,,ny” hanaival
megelőlegezett ,,rányíltak”, vagy a ,,s az ottmaradt. .. - hogy elhaladt-. . .” (persze
véletlen és életlen) belső ragrím-páıja...
A „nyílt átveréseket"23 leszámítva egyeduralkodó a mondat- és szövegépítkezés
világos, ,,egyértelmű" vonalvezetése. Ez az egyenesség a szavak megválasztásában is
jelen van. Már az első szó sem egy hanyag ,,mihelyt”, ,,ahogy", „amint", vagy az
ákádemikus ,,midőn", s nem is a tovább pontoskodó ,,amidőn" és ,,amikor", hanem
az általánosan használt ,,mikor". Itt ez az ,,Eingang" strukturális szilárdságával hat.
Képei, képbokrai nem tűnnek át közhelyesen impresszionista hangulatképekbe, nem maszatolnak, nem evokálnak az antológiadarabok pótanyagaira emlékeztető, magyarázkodó vagy túl sokat sejtető álélményszerűséget. Ami ebből a típusból idejut, az a nyíltan vállalt „átverés” esetkörébe tartozik. Ilyen az eredetitől
szövegszerűen és fogalmilag idegen rímbokrok alkalmazása, az a szóhasználat,
amelyben meelenik a fölösleges (nesztelen) és az értelmezhetetlen (hallgatag ölelte által a fény; a fény ölelte; reszketeg hozta a rezgést). Eredetiek a magyar nyelvben egyedi és egyszeri (hapaxszerű) kitételek (,,átporoz", „nagyon közel szemek",
,,élő fény", „arcot csihol”, „semmi volt”). Ezek külön-külön is figyelmet érdemlő
találmányok. Például az ,,átporoz" és a ,,záporoz" nemcsak hanganyaguk értelrnileg
egyeztethető azonosságával (,,poroz") tűmıek ki , hanem a „záporoz"-ban rejlő, a köztudatban fölsejlő áttételekkel is: a ,,zápor" lehet olyan, hogy (a ,,bugyborékoló
eső” fogalmán innen és túl) valóban ,,porzik”: előbb a felvert poı`, majd maga a
zuhogó víz. A rövid zápor csak ,,elveri a porát”. A „nagyon közel szemek” szó sze-

27 Vö. 14.jegyzet.
23 A coup d'cEil olyan esetei, amikor Nemes Nagy Ágnes szerint a rilkei következetesség „még a lazább
eresztékre is képes a biztonság illúzióját rábocsátani". Vö. 3. jegyzet.
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rinti, szolgai fordítás. Ereje az, hogy meghaladhatatlan, mint „S vállán keresztül
forditván fejét” (Shakespeare-Arany) vagy „Ki itt belépsz, hagyjﬁzl minden reménnyell”
(Dante-Szász-Babits). A már csaknem szakrális ,,élő fény” önmaga fényében villan
fel, de a ,,csihol” még ezt a felvillanást is megtoldja egy léptékkel: olyan dimenziót teremt, amelyben tükörszerű áttételezés folyik: csiholni lehet szikrát, s általa
taplón, öngyújtó-kanócon, puskaporon, gyúelegyen lánglobbanást. Itt azonban
maga a kigyúlt, káprázatos „eleven fény" áll neki „arcot csiholni". Belekáprázik a
szem (s a nyelvérzék), annyira, hogy az élesen megvilágított arc lenyomata egy
pillanatig, a válás pillanatában, képszerűen megmarad (,,s az ottmaradt még, mint
valami képbe"): ez a látottal szinkrón déja vu.
Rímdinamikát érzékeltet az „átporozva” meghökkentő igekötője, a következő
sor végén a furcsa, ide nem illő ,,orozva”. Ez is, az is kissé feltartja a már szabadon engedett összhangzatfolyam iramát, míg végül a ,,záporozva” már valóságos
felhőszakadás. A rímdinamikában ,,elbeszélt", az emberi és az emberen túli kozmosz ontológiai lét-idő meghasadását (,,semmi volt”) mozaikrímmel éızékeltető
,,történet" metafizikai színtere teremtődik meg így. Semmiféle idevágó teketória
nincs Kosztolányi szövegében. Minden magától történik. A bejárati MIKOR-tól a befejező „SEMMI voLT” lét-idő paradoxonáig29 egyetlen futam, egyetlen kezdettől végig
megtett út. Az övé és a szembejövőé. Még a más-más útra térésnek a puszta elválásnál kifejezettebb új idegensége-azonossága is.
A versnek ez az önléte jelzi az alkotás teljességét. A Rilke-mű megalkotása, poétikai létezésének megteremtése a német nyelv kozmosza által megszabott „Weltgericht" ﬁjggvénye. Ebben például az immáron világosan kivehető arcnak mintegy
érthetőként, sőt új értelmet hordozó kvalitással (,, in einem neuen deutlichen Gesicht")
kell megmutatkoznia. A mi nyelvünkben ez a fılozofıkus konnotáció kimondva értelmetlen. Helyette kinyilatkozást kapunk: „új fényjelenik". Nem lehet mást, mert
Kosztolányi verse is teljes dimenziójú nyelvi alkotás. Az anyanyelv lelkétől lelkezett magzatja.

29 „Lehet-e nem történtté, ami lett, / Betöltve mással az a jelenet...?” - VAJDA jános: Elmult idő.
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