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ELŐHANG
„…utque caducis
percussu crebro saxa cavantur aquis,
sic ego continuo fortunae vulneror ictu…”
(P. Ovidius Naso)

„Kevés olyan kérdése lehet a nemzetiségi irodalmunknak,
főként a két háború közti időszak irodalmának, amelyre Turczel
Lajos munkásságát megkerülve érdemi választ lehetne adni” – írja
Szeberényi Zoltán a tudós, irodalom- és művelődéstörténész Turczel
Lajosról.
„A humán értelmiséginek akkortájt olyan szerepeket is fel kellett
vállalnia, amelyek ma már különálló szakmaként jelennek meg. Ezt
az elhivatottságot volt képes elhinteni a Tanár Úr mindannyiunkban,
akik diákjai voltunk valaha. És tette ezt nem az ószövetségi próféták
dühével, hanem megértéssel és enyhe iróniával. (…) Empátia nélkül
kinek volna mersze fiatal emberek értelmét és érzelmeit nyesegetni?
Irónia nélkül ki tudja felébreszteni az értelmiségi mindenkori
alaptulajdonságát, a kételkedést? És e kettő összekapcsolása nélkül
ki az a vakmerő és hiú ember, aki pedagógusként próbálja megélni
az életét?” – idézi meg a tanár Turczelt egykori tanítványa, Mészáros
András.
„Szeretettel és féltéssel nyúl minden kezébe kerülő íráshoz”
– vetette papírra a kritikus Turczelről Dobos László, író.
A szlovákiai magyar kultúra egyszemélyes intézményéről nehéz
lenne találóbban írni. Humanizmusa, oktatói-tanári magatartása,
–5–
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alázatos ténytisztelete, tudósi és emberi kvalitásai olyan alapot
képeznek, mely máig élő, vita- és párbeszédképes életművet éltet.
Erre a felismerésre alapozva Turczel Lajos egykori munkahelye,
a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke
2017. november 22-én és 23-án, a MTA Magyar Tudomány Ünnepe
rendezvénysorozathoz kapcsolódva a Szlovákiai Magyar Akadémia
Tanács és a Szlovák Köztársaság Kisebbségi Kormánybiztosának
Hivatala támogatásával a nemzetközi tudományos konferenciát
szervezett, melynek témakörei nem pusztán a Turczel-örökség
kritikai vizsgálatára szorítkoztak, hanem Turczel Lajos kedves témáit
is bevonták a diskurzusba. A szervezők olyan konferenciát képzeltek
el, amelyet maga Turczel is szívesen és élvezettel végighallgatott
volna. Hogy szigorú, de barátságos tekintetét minden előadás
mögé oda lehessen képzelni. Így kerültek elő a szlovenszkói,
a szlovákiai magyar irodalom létét, aktuális vagy történeti kérdések, az
antológiaszerkesztési alapelvek, szokások és hagyományok, irodalom
és sport kapcsolata, a szlovák–magyar, illetve transzkulturális
irodalmi kapcsolatok, illetve a folyóirat-kultúra egyes aspektusai.
Ez a kötet nagyrészt a konferencián elhangzott előadások
szerkesztett változatait tartalmazza, de sok minden mást is: kiegészült
olyan szövegekkel is, melyek a fenn felsorolt tárgyakhoz vagy
egyenesen Turczel Lajos munkásságához köthetők.
Turczel Lajos nehéz körülmények között dolgozott, ha a korszak
irodalomtörténeti térképét nézzük, szinte folyamatos „mellőzöttségben”, filológiai száműzetésben. De, ahogy a mottóul választott,
a száműzött Ovidiustól származó fájdalmas idézet is jelzi, a vízcsepp
azért csak kivájja a sziklát, ha kitartóan bombázza. Ez a kitartás
teszi szimpatikussá ezt a korlátozások feszítésében létrejött, nyilván
korántsem hibátlan, mégis impozáns életművet, melynek elsődleges
és eredendő célja a tanítás, a segítő szándék, a csupasz pragmatizmus
volt.
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IRODALOM- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNÉSZ,
A „KERTÉSZKEDŐ MÓDON NEVELGETŐ”
KRITIKUS
(A százesztendős Turczel Lajos idézése)
Fried István
(Szegedi Tudományegyetem)

„Mi továbbra is veszélyeztetett kisebbség vagyunk, s megmaradásunkhoz,
továbbfejlődésünkhöz – néhány rendezett helyzetű nyugat-európai kisebbséghez
hasonlóan – összefogó politikai, szellemi kereteken belül a nyugat-európai
mintáknak megfelelően széles körű pluralizmus érvényesülhetne.”1

Az idős, sokat megélt, az akadályfutáshoz is hasonlítható pályát
befutó, akarata és hajlamai ellenére kalandos sorsú Turczel Lajosból,2
méltányos vita sürgetése közben, ugyancsak mélyről törhettek föl
mondatai, amelyek korántsem viselik magukon egy szóbeli rögtönzés
jegyeit. Nagyon is tudatos, túlzás nélkül állíthatóan megszenvedett
1

2

TURCZEL Lajos, Arcképek és emlékezések, Pozsony-Bratislava, Madách-Posonium, 1997, 25.
Pályájának a Két kor mezsgyéjén kötetig tartó periódusát Görömbei András mutatta
be: A csehszlovákiai magyar irodalom 1945–1980, Akadémiai, Budapest, 1982,
360–365. Életrajza a vele készült interjúkból rekonstruálható. Uő, Tanulmányok
és emlékezések, Bratislava, Madách, 1987, 286–309, FÓNOD Zoltán, Önarcképek.
Beszélgetés magyar írókkal, művészekkel, Pozsony/Bratislava, Madách-Posonium,
2004, 65–75.
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gondolatok kívánkoztak formába: hiszen a keserves évtizedekig
ideológiai-magatartásbeli alkalmazkodásra kényszerített, noha
a kényszert időnként ravaszul kijátszani megkísérlő Turczel Lajos
jelen volt, különböző feladatokat vállalva, az 1948/49-es újrakezdés
óvatosan reménykedő küzdelmeiben, egy lényegében szinte
értelmiségi rétege nélkül maradt, totalitárius erőszaknak kitett
népcsoport parányi, de túléléssé szélesíthető lehetőségének
kihasználásakor; és mindvégig jelen volt, egy idő után az első
vonalban, a mellőzhetetlen –szellemi életet szervező nevén nevezve:
oktatási és irodalmi – intézmények önépítő próbálkozásaiban.
Lényegében (szó szerint és valóságosan) határok közé szorítva,
elvágva a szellemi utánpótlási vonalaktól volt szükséges anyanyelvi
iskolát szervezni, tantervet, tankönyvet pótolni, tanszékfejlesztésért
harcolni,3 miközben figyelni és segíteni azokat, akik nyomdafestékhez
jutottak, a kevés megmaradt régieket, a nyilvánosság elé lépni akaró
fiatalokat;4 azokat (ismétlem: kevesen voltak), akiknek már volt
tapasztalatuk arról, mit is jelent az irodalmi élet; és azokat, akiknek az
volt a törekvése, hogy a nehézkesen és lassan szerveződő irodalmi
életnek részesei legyenek. S ha az egykoron „győzelmes”-nek nevezett
3

4

Irodalomtörténészi tájékozódásáról a leginkább tankönyvei tudósítanak.
TURCZEL Lajos, RÁKOS Péter, A magyar irodalom története (1772–1848),
Slovenské pedagogické nakladeľstvo, Bratislava, Univerzita Komenského, 1965,
2. kiadás 1968, Uő, A magyar irodalom története 1772-ig, uo., 1968. A pozsonyi
magyar tanszék történetéről vö. FAZEKAS József, A pozsonyi magyar tanszék,
Fórum 7, 2005, 3–4, Beszélgetés Mészáros Andrással, uo, 244–253.
Turczel kritikusként és áttekintő tanulmányokat publikáló szerzőként
vállalt tevékeny részt a csehszlovákiai magyar irodalom történéseiben. Első
tanulmánykötetei (Írások mérlegen, 1958, Írás és szolgálat, 1965) szigorúan
válogatnak ez irányú munkálkodásából, a kötetekből mégis felvázolódik az út- és
hangkeresés, a sematizmus csapdáiból lassan, fokozatosan kikeveredő irodalom
histórikuma. Az összegzés és értékelés jórészt Görömbei, i. m-re maradt. Nem
tagadható, hogy Csanda Sándor, Szeberényi Zoltán, Fónod Zoltán, Koncsol László,
Tőzsér Árpád, Grendel Lajos (hogy néhány nevet említsek) írásait számba kell
vennünk a történeti vizsgálatkor, a felsoroltak közül az utóbbiak jelzik a kritikai
szemléletben fontos váltást.
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február elhozta is az elemi jogokat a valóban veszélyeztetett (teljesen
fölösleges az idézőjel) kisebbségnek, a valaha, nem is oly régen
megcélzott kollektív jogok ismeretében erős hiányok mutatkoztak, és
ma sem állítható, hogy (még ha igényként a pozitív diszkrimináció
nem merül is föl) minden tekintetben megnyugtató és a többség—
kisebbség viszonyt teljes mértékben demokratikus alapra helyező
körülmények biztosítják azt, ami Turczel Lajos nyilatkozatában
aképpen fogalmazódott meg, hogy pluralizmus szükségeltetik
– hangsúlyozva: a kisebbségi létezésben és az állampolitikán belül
egyaránt.5 Hogy pontosan mely nyugat-európai példákra utalt volna
a nyilatkozó, erről csak találgathatunk: a magam részéről a dél-tiroli
osztrák-olasz, a finnországi svéd helyzetet emlegetném, Svájc ott
bevált kantonális megoldása6 pusztán a területi autonómia
megvalósításával volna átvehető, alkalmazható. Ez azonban
elsősorban állampolitikailag ellenállást vált ki (már a puszta gondolata
is) a többségben. Megjegyzem, igaz, hogy Svájcban széles körben
terjedt el a háromnyelvűség, bizonyos rétoromán területeken
a négynyelvűség (legalábbis a kívánalmak meg az érvényesülési
lehetőségek szintjén), de az egyes kantonok, melyek közötti viszony
természetesen épp úgy demokratikus a szó valódi értelmében, mint
a svájci államhatalom és az ezt az államhatalmat alkotó állampolgárok
5

6

TURCZEL Lajos, Régi és új türelmetlenségek, elfogultságok – Utóhang a Fábryvitához = Uő, Arcképek…, i. m., 62–82. A summázat: „Kevesebb türelmetlenséget
mások és másság iránt. Ez a demokratikus pluralizmus egyik fő elve. Nincs
kivételes, üdvözítő irányzat. A kiemelkedő teljesítmény minden aktív irányban
megvalósítható, s az irányzatokat a tehetséges alkotók teszik naggyá.” (82.)
A türelmetlenség sosem üdvözölhető, de érthető a szabadulni vágyás a megmerevedett irodalmi, írótársasági formáktól.
Jászi Oszkár keleti Svájc elképzelése későn jött, a XIX. századi konföderációs
tervek (Kossuthé, Palackýé) kedvezőtlen fogadtatásban részesültek. Minden terv
a „nemzeti” érdekeknek megfelelő államszövetséget vizionált, így a szlovákok
lakta területek státusáról alakult felfogások (Kossuthé és Palackýé) igen messze
estek egymástól. A nyelvhatárok megnyugtatóan pontos kijelölése szintén
megoldhatatlannak bizonyult.
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között, tehát az egyes kantonok vagy német, vagy francia, vagy olasz
nyelvűek. Visszatérve Turczel Lajos igényéhez: az általa hangoztatott
és a nyilatkozat műfaja miatt kifejtetlen pluralizmus (ami a kisebbség
belső viszonyait illeti) „viszonya” az egységes keretekhez több
problémát vet föl, mint ahogy a nyugat-európai kisebbségi modell
átvétele (noha a nyugat-európai államokban a demokrácia távolabbi
múltra tekinthet vissza, a szembenézés a saját történelemmel7 és ezzel
összefüggésben az önreflexiót sem mellőző önazonosság szintén
erősebb hagyománnyal rendelkezik, mint az 1989 után olykor
sietősen, olykor visszaesésektől gátoltan előre lépegető, több
szempontból ugyancsak „fenyegetett” kelet-közép-európai államokban) számos kockázatot rejt. S ha Turczel Lajos nyilván nem
mechanikus átvételről, megfontolás nélküli követésről töprengtet el,
arról nem ejt szót, hogy az ún. kisebbségek helyzete NyugatEurópában sincs mindenütt megoldva.8 S az a tény, hogy nyugateurópai kisebbségi modell nem létezik (még akkor sem, ha például
a dániai németeknek nemigen lehet okuk panaszra),9 ugyanakkor az
sem felejthető, hogy a két világháború között a Népszövetség
valójában egyetlen (bármily, esetleg elismerten jogos) panaszt sem
volt képes orvosolni, noha a kisebbségi jogok alkotmányba foglalását,
elismerését tekintve, amelyeket a dunai Monarchia utódállamai
a békeszerződésekben aláírtak és megfogadtak, tehát ezek betartása
terén még az önmagát mintademokráciának hirdető Csehszlovákiában
7

8

9

A német (tisztázó) Historikerstreithoz hasonló vitára az 1989 után függetlenedő
országokban még várni kell, jóllehet egyes (többek között cseh, magyar, szlovák,
román) történészek igyekeztek az egyoldalúan nacionalista szemlélettől elszakadni,
számos fontos, friss szemléletű tanulmány olvasható regionális problémákról.
Ugyanakkor kitetszett, hogy a nacionalista irodalom/történet-írásnak erős
tartalékai vannak.
Franciaországban létezik-e provanszi, breton vagy baszk kérdés? Belgiumban
a flamandok és vallonok vívják harcukat; Ausztriában is volna mit módosítani
a horvátok, a magyarok és a szlovének jogállásán….
Szlovéniában, Horvátországban és Csehországban oly kevés magyar él, hogy
a hatóságok akár méltányosak és nagyvonalúak is lehetnek.
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is igen sok kifogásolnivaló akadt.10 S most csak mellékesen említem,
hogy az 1948/49, majd 1968 utáni esztendők Csehszlovákiájában
a magyarság erősen hiányos intézményrendszert tudhatott csak
a magáénak, a hivatalosan engedélyezettektől eltérő vallási
egyesületek, ifjúsági szervezetek, öntevékeny csoportok—egyesülések
létesítése előtt törvényi akadályok magasodtak. És még az 1989-et
követő esztendők megnövekedett szabadságlehetőségei sem
feltétlenül valósították meg (időnként talán papíron igen, a gyakorlatban korántsem mindig) a kollektív jogokat tekintve a teljes
jogegyenlőséget. Ezúttal azonban a „befelé” tekintő Turczel Lajosra
visszautalva, aki nem pusztán az önmeghatározási értelmezések
rivalizálását, mondhatjuk kevésbé szépen: konkurenciaharcát látszik
fölidézni, amely esetleg az új helyzetből fakadhat, de amelynek
a szellemi életet tekintve, akár a konkrét irodalmi problémákat szem
előtt tartva, 1918-ig nyúlnak vissza előzményei: és amely a Turczel
Lajos által szorgalmazott és nagy odaadással végzett kutatásokból
akképpen olvasható ki, mint: a magyar nyelven írás „hazafias”
jelentősége, nevezetesen: egyfelől dilettánsok az irodalomban,
másfelől a kisebbségi sérelmek tapintatos elhallgatása vagy igen
mérsékelt emlegetése az úgynevezett aktivista sajtóban (mely
kormánypénzen jelent meg).11 Ebből következően az eszmeiideológiai széthúzás, amely az önszervezésre, a kulturális önépítésre,
az irodalomértelmezésre vonatkozólag nem egyszerűen többféle
magatartásformát javasolt, hanem (és itt nemcsak a szélsőséges
nézetek képviselőinek tevékenységéről van szó) egymást kizáró,
10

11

Esterházy János 1937-es (!) parlamenti beszédében „egyebek közt kitért arra,
hogy a cseh képviselők, akik 1903-ban az osztrák birodalmi gyűlésben túlzottnak
tartották a cseh nyelv közéleti jogosultságához a megkívánt 20%-os lakossági
részarányt, 1920-ban – a csehszlovák nyelvtörvény tárgyalásakor – megfeledkeztek
egykori magatartásukról, s az új állam kisebbségei számára 20%-ot szavaztak
meg.” Turczel, Arcképek…., i. m., 211.
A sokszor és méltán idézett mű, a Két kor mezsgyéjén (Bratislava, Tatran, 1967)
mellett vö. Uő, Hiányzó fejezetek, Bratislava, Madách, 1982. Vö. ismertetésemmel:
Helikon 1968, 304–305.
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egymás jószándékát eleve kétségbe vonó elképzelésekről tanúskodott,
amelyek a kisebbségeken belüli hierarchia megőrzését, sőt, uralom
megszerzését tűzik ki célul. Turczel Lajos vétót emel olyan felfogások
ellen, amelyek a radikális szakításban mutatkoznak érdekeltnek, lett
légyen szó a kisebbség helyzettudatának értelmezéséről, az
önelnevezéstől kezdve (így súllyal a szlovákiai magyar irodalom
önmeghatározás használhatóságáról, a megnevezésben jelzett
kompetencia határainak és lehetőségeinek kijelöléséről, ezzel szoros
összefüggésben azokról a szimbólumokról vagy önértelmezőallegorikus képzetekről – kisebbségi géniusz, vox humana, egészen
odáig, lehet-e az antifasizmus: műfaj? –)12 az egykori Csehszlovákia
és a jelenlegi Szlovákia területén létesült művelődés, irodalom,
irodalom-, történet-, művelődéstörténet-írás, akár relatív
önállóságáról-öntörvényűségéről. Egzisztenciális kérdésekről szólva:
vajon a radikális szakítás egyben zárójelbe tétele, törlésjel alá
helyezése-e mindannak, ami (kevés kivételtől eltekintve) 1918 és
1989 között történt? Egy új – szabadabbnak remélt, „öntörvényűbb”,
nyíltabb és demokratikusabb – fejezet kezdete feltétlenül azt jelenti-e
(azt kell, hogy jelentse?): a művészet úgynevezett öntörvényűségének
igénye jegyében felejtésre kell ítélni mindent, ami akkor történt,
amikor valamely eszme vagy ideológia szolgálatára kényszerült
a „művészet”? Turczel Lajos ebben a nyilatkozatában is,13 mint
megtette ezt korábban, ezúttal minden félreértést kizáró módon,
szembenéz a Fábry-kérdéssel, amennyiben kérdésnek van feltüntetve.
Ehhez itt csak annyit, hogy Turczel „esztétikai” szempontból súlyos
ítéletet mond Fábry Zoltán működésének egészéről, de itt is, másutt
is nem pusztán morális értékeit ismeri/ismerteti föl,14 hanem egy

12

13
14

Fábry Zoltán önértelmezését, önminősítését jórészt elfogadta a kortárs kritika.
Elemzi GÖRÖMBEI, i. m., 73–75, hivatkozva Tőzsér Árpád fenntartásaira, uo., 74.
Vö. 1. sz. jegyzetben i.m.
Turczel korai írásaiban már jelezte, hol és miben nem ért egyet Fábryval. Uő, Írás
és szolgálat, Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1964, 249–250.
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démonizált Fábry-képpel szemben egy ennél realistábbat igényel,15
teszem hozzá, az életmű (mert az; volt idő, amikor Szántó György
becsülte sokra,16 volt idő, mikor Illyés Gyula és Németh László
méltatta), azaz az életmű egészének hozadékát láttatva, az 1920-as
évtized fontos kritikaírását, illetőleg A vádlott megszólal meg az
Üresjárat (de Az éhség legendájának is) érdemeit, ugyanakkor elítélve
a szektás-rövidlátó, meglehetősen káros, olykor gyűlölködő
publicisztikáját, talán nem elég rétegzett és széles, mégis világirodalmi
tájékozódását méltatta.S még azt a szerepet is lehet méltányossággal
megítélni, amelyet az 1948/49-es nyitás idején játszott. A személyes
életút összes és nem egyszer súlyos tévedéseivel együtt tiszteletre
méltó, merev elkötelezettsége ugyan az esetek többségében talán
rövidlátásra vallott, tisztességtelenségen, személyes érdekből
elkövetett galádságon, haszonszerzésen azonban sohasem lehetett
rajtakapni. S ha akár a Turczel-nyilatkozat körüli esztendők, akár
jelenünk politikai ágenseivel vetjük egybe, nem csekély érdem
a sokáig vitathatatlan tekintélyű Fábryval szemben az esztétikai
kritika fontosságának kifejtése.
Turczel egész nyilatkozatának, pályájának, természetesen nem
pusztán az övének, nyilván akadnak tehertételei: elkezdve az
elméletileg valójában sosem végiggondolt „kisebbség”-fogalomtól az
irodalmi korszerűség igényének meglehetősen felemás értelmezéséig.
Turczel esetében meglepőnek tetszhet, hogy sem az irodalomszociológiai irányzat múltjával (jelentékeny nemzetközi szakirodalmi
hagyománnyal rendelkezik),17 sem az irodalomértés/elmélet újabb
15
16

17

Az 1. sz. jegyzetben idézett tanulmány erre jó példa.
SZÁNTÓ György, Fekete éveim, Kolozsvár, 1934, Erdélyi Szépmíves Céh, I–II.
A mű megjelenésekor Szántó és Fábry útjai már szétváltak, előtte Léván
közös felolvasóestet tartottak. Földes Sándor, Fábry, Szántó levelezése jórészt
megsemmisült.
Az 1970-ben években sorra jelentek meg az irodalom társadalomtörténeti alapú
vizsgálatáról és funkcionálásáról német tanulmányok. Igaz, az irodalomtörténeti
összegzés későbbi: Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte, hg. Horst-Albert
GLASER, Bd. L. Aus der Mündlichkeit in die Schriftlichkeit, 750–1320, hg.
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irányaival nem teremtett kapcsolatot, még inkább meglepő volt, hogy
nemcsak ő, más sem vett tudomást olyan „hazai” hagyományokról,
mint a cseh strukturalizmus az 1930-as esztendők közepétől (Roman
Jakobson Prágában tartózkodott, de sem Isačenkó, sem Trubeckoj
neve nem fordul elő az esetleg érintettek munkásságában),18
a strukturalizmus (és a poétizmus) szlovák ágazatának magyar
utóéletéről szinte semmit nem mondhatunk, a szlovák nadrealismust
is csönd fogadta, mint ahogy visszhangtalan maradt a szlovák
közegben viszonylag hamar hatástörténeti potenciállal rendelkező
orosz formalizmus. S amikor a szlovák tudományosság néhány
képviselője, így például Dionýz Ďurišin mainapság újra méltatott
komparatisztikai rendszerét építette föl, lépésről lépésre előrehaladva,
majd František Miko vagy a fordításelmélet korszerűsítésén
munkálkodó Anton Popovič jelentős művekkel állt elő (Popovič két
könyve ugyan megjelent magyarul, de szlovákiai magyar
fordításelméletről csak a klasszika filológiából érkező Polgár Anikó
folyamatos munkálkodása óta beszélhetünk), a szlovákiai magyar
irodalomtörténet/elmélet jórészt hallgatott. Zsilka Tibor eleinte
magyar tanulmányköteteket megjelentető tevékenységében érzékelhető viszonylag korán a fordulat kísérlete, ám az ő munkálkodása
jóindulattal a kettős otthonosság, a dvojdomovost’ címszava alá
sorolható. 19 Az idők múltával Turczel Lajos ugyan nem, de tanítványai

18

19

Ursula LIEBERTZ-GRÜN, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1988. A szerkesztő
utószavában foglalja össze a táradalomtörténeti vonzáskörben tervezett
irodalomtörténet tárgyát (378). A birminghami Centre for Contemporary
Cultural Studiesnak még híre sem jutott el országainkba, ahol Stuart Hall vagy
Raymond Williams még ma sem sűrűn idézett nevek.
Zeman László és Sima Ferenc pozsonyi tanszéki oktatók strukturalista
iskolázottsága kivételszámba ment. Tőzsér Árpád később szuverén módon
tájékozódott a főleg magyarul olvasható elméleti szakirodalomban; ennek
jótékony hatása volt lírájára is.
Dionyz Ďurišin, Összehasonlító irodalomkutatás, Gondolat, Budapest, 1977,
ford. Tálasi István, Bába Iván, előszó, kontrollszerk, Fried István, Ďurišin ír a két
kultúrában részvételről.
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tanáruk hallgatólagos jóváhagyásával népszerűsítették a korszerűbb,
elméleti gondolkodást, Koncsol László és Tőzsér Árpád, utóbb
Zalabai Zsigmond. Azóta felnőtt egy olyan nemzedék, amely teljesen
egyenrangúan folytathat dialógust akár a nemzetközi tudományosság
élvonalával, Németh Zoltántól, Csehy Zoltántól kezdve Polgár
Anikón át a még náluk is ifjabbakig, Száz Pál intertextuális kutatásáig,
már csak a kronológia miatt is kiesik Turczel Lajos látóköréből, de
nem tévedés, ha a tanítványok tanítványairól szólunk.20 Az a tudatosan
vállalt „pozitivizmus” (inkább faktográfia, ezt haszontalannak
egyáltalában nem nevezném), amelyet az egyébként nemcsak
kezdeményezői szerepe miatt jelentékenynek minősíthető Két kor
mezsgéjén első lapjain vállal, megtévesztő lehet, hiszen a pozitivizmus
bölcseleti alapja, irodalomtörténeti fundamentuma (Hippolyte
Taine-nél a moment, a race, a milieu, Scherernél a das Erlebte, das
Erlernte meg a das Ererbte)21 Turczel Lajosnál nem köszön vissza;
s annak sem látjuk nyomát, hogy (például) a nyugat-német
irodalomtudományban ekkoriban zajlott le az irodalomszociológiai
fordulat, kezdett megvalósulni egy Sozialgeschichte der deutschen
Literatur vállalkozás eszméje; és sem ő, sem más lényegében nem
reagált Dionýz Ďurišin világirodalom-elméleti törekvéseire, melynek
során kísérlet történt az általa értett nemzetiségi irodalomnak
elhelyezésére a nemzeti és a világirodalom koordinátái között. S még
hosszan sorolhatnám, nem azt, hogy az említett nyilatkozatból mi
20

21

A pozsonyi magyar tanszék érdeklődésére ugyancsak jótékonyan hatott
Mészáros András bekapcsolódása a tanszéki munkába, az ő filozófiai képzettsége
a világirodalom tanításában gyümölcsözött. Tőzsér Árpád és Grendel Lajos
személyében a kortárs irodalom fontos alkotói, a történeti szemlélet mellett,
képviselték az élő irodalom korszerű tájékozódását. Csehy Zoltán a régi magyar
irodalom kontextusáról azért szólhatott hitelesebben, mert e téren végzett neolatin
kutatásai segítették.
Martin SEXL, Die Entwicklung der modernen Literaturtheorie = Einführung in die
Literaturtheorie, hg. Martin SEXL, Wien, Facultas Verlags- und Buchhandels A.
G, WUV, 2004, 68–71, Werner JUNG, Poetik. Eine Einführung, Wien, UTB, 2007,
257–259.
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hiányzik, abból nem hiányzik, mert polémikusan reagált jórészt
átgondolatlan kijelentésekre (Turczel Lajos teljes joggal háborodik
föl, mikor egy vitapartner, nyilván a vita indulatától fűtve, Tamási
Áront, egyébként a vásárhelyi találkozó szervezőjét, a Szülőföldem
szerzőjét „fasisztoid”-nak nevezi, s teszem hozzá, hogy Tamási Áron
regionalizmusa, beleértve az Ábel-trilógiát, messze nem egyedi
fejleménye az európai irodalmaknak, hiszen francia, román, szlovák,
sőt: cseh párhuzamairól is tudunk!). Turczel Lajos pályájának nem
akármilyen vesztesége, hogy jórészt a feltárás fáradságos munkájában
lehetett csak része; még irodalomtörténeti hajlamait is feláldozta
a bármilyen szintézishez nélkülözhetetlen anyag, olykor pusztán
kvantitatív jellegű, felkutatásának, olyan rövidebb dolgozatokba
tömörítve a maga által kibányászott adatokat, amelyek csupán
kidolgozást igénylő elgondolás vázlatául szolgálhatnak. Még nagyobb
vesztesége, hogy az igazán fontos és megkerülhetetlen életmű
lehetőségei felől értékeljem, az életműnek, hogy kisebbségfogalma
eléggé elnagyolt és statikus, kevéssé él a nemzetközi összehasonlításból
kinyerhető tanulságokkal, és éppen ennek a statikusságnak
köszönhető, hogy az e fogalom alá rendelt kulturális, valamint
kifejezetten irodalmi tényezők értelmezése félreértésekhez
vezethetett. Hiszen Turczel Lajos kritikusi, irodalomértelmezői
munkálkodása nem szűkítette még a „kisebbségi” irodalmat sem
a merő küldetés- vagy szolgálatszerepre, éppen kritikái jelzik, mint
igyekszik igen szelíden és óvatosan hangsúlyozni a merő tartalmi
tényezőn túl az esztétikait; a „kifejezés”-ben, kifejtésben, a megformálásban rejlő lehetőségek kihasználására buzdítani a nem egyszer
tanácstalanul tévelygő poétákat. Meghozzá egy olyan korban kellett
bábáskodnia a bizonyos előfeltételekhez kötött irodalmi alkotások
értékelési lehetőségeinek körvonalazásáról töprengve, amelyben
feledésbe látszott menni, hogy az irodalom és értelmezése nyelvi
műalkotásokból és kontextusából, hagyomány-történésekből,
hagyományokra lelésből és annak intézményes hátteréből tevődik
össze. Ilyen módon a kényszerszünetet és a szinte illegalitásra
szorítkozó periódust követőleg az újra megszólalható és az éppen
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megszólalni készülő „aktánsok” az elfojtottságból, a szorongásból,
szorongattatásból igyekeztek átlépni az irodalom terébe, amelyet az
előírásos derűvel és problémátlansággal kíséreltek meg ellensúlyozni
(miközben a szűkebb értelemben vett hazai előzmények törlésjel alá
helyeződtek). A töredékes-töredezett megszólalások egy leegyszerűsített esztétikai modellbe illeszkedtek vagy kényszerültek
illeszkedni, ezt eufemisztikusan sematizmusnak minősítették (főleg
utólag), s az elemi követelménynek minősülő mesterségbeli tudás
elsajátítását legfeljebb a Turczel Lajos képviselte „pedagógiai kritika”,
majd Fábry Zoltán hangoztatta, de Fábry ritkán merészelt Adyn túl
tájékozódni. Turczel Lajosra így legalább kettős feladat hárult: az első
köztársaság irodalmi-kulturális törekvéseinek, intézményeinek,
irodalmi életének feltárása, ezzel párhuzamosan az új helyzetben
jelentkező költők-novellisták termésének kritikus számbavétele. Az
első köztársaság irodalmának feltárulása (az anyag fölös bősége
miatt) részdiszciplínák kimunkálását igényelte, így a sajtótörténetét,
az irodalmi mozgalmak történetét, viszonylag szerencsésnek
mondható, hogy a Sarló szociográfiai kezdeményezései (továbbá az
ettől messze nem független „valóságirodalom”) a „haladó hagyomány”
kritériumainak nagyjában-egészében megfeleltek (mely azonban
néhány külső jegytől eltekintve, semmiféle közösséget nem vállalt
a Menschheitsdämmerungban összegzett expresszionista irodalommal), viszont kevéssé kedveztek a differenciáltabb látásmódnak,
hiszen a Sarlóétól eltérő (ifjúságmozgalmi, politikai, nemzetiségpolitikai) törekvések eképpen nem kaphatták meg a méltó
értékelést:22 csupán a regionális fordulat tette lehetővé Turczel

22

A legutóbbi idők fejleménye egy levéltári kutatáson alapuló dolgozat
a Sarlóétóél eltérő világnézeti irányultságú magyar ifjúsági csoportosulásról.
Robert PEJŠA, Silvia KOČIŠOVÁ, K problematice československo-maďarských
kulturně-spoločenských vztahů ve dvacátých letech 20. století. Na příkladu aktivit
maďarského spolku MAKK = Z dejín visegrádskeho prostora. Richardu Pražákoví
k pětasedmdesátinám, ed. Vladimír GONĚC, Radomír VLČEK, Brno, Masaryková
univerzita, 2006, 159–181.
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Lajosnak, hogy például Maléter Istvánról vagy Esterházy Jánosról,
a vallási elkötelezettségű mozgalmakról vagy az emigrációt
választókról (például a jeles Peéry Rezsőről) mintegy korrigáló
írásokat publikálhasson;23 és noha Turczel Lajos korábban mérsékelten tett eleget a citatológia kötelező érvényű előírásainak, a fordulat
előtti mellőzhetetlen úgynevezett marxista-„leninista” történet- és
művelődéstörténet-szemlélet miatt inkább vállalta az alapkutatásra
szorítkozó munkát, mint a szintetizálóét; és mire lehetősége nyílt
volna az összegzésre, életkörülményei (előrehaladott kor, betegség)
akadályaiba ütközött. Nem léphetett álmai ígéretének földjére, az
általa kezdeményezett munkát aztán (többek között) Tóth László,
Filep Tamás Gusztáv és mások folytatták. Egyébként is ellentmondásos
helyzetbe navigálódott Turczel Lajos. Bár némi munkamegosztással
osztották föl Csanda Sándorral a kutatási mezőt, Csanda inkább
íróportréival, a polgári Csehszlovákiában legális kommunista
szervezésű sajtóval igyekezett fölvázolni a két háború közötti
„csehszlovákiai magyar irodalom” rubrikába beírható irodalmikulturális mozgásokat, Turczel Lajos „filológiája” jóval mélyebbre
szántott, noha elmélyültebb esztétikai elemzést az általa választott
módszer sem tett lehetővé. Ilyen módon legföljebb az úgynevezett
hazai kontextusra derült fény (már amennyire ezt az ideológiai
előfeltételezések lehetővé tették). Turczel Lajos ezeket időről időre,
kis mértékben átlépte, munkásságának egészét mégis a teljes
mértékben érthető óvatosság jellemezte. Erre az óvatosságra oka is
volt, tanúsíthatom, és főleg innen, de természetesen nemcsak innen
magyarázható, hogy a feltétlenül szükséges irodalom-, művelődéstörténeti vonatkozású dolgozatok elméleti hátterének tisztázása
elmaradt, még alapvető módszertani kérdések fölvetésére sem igen
nyílhatott alkalom.
A nemzetiség, illetőleg kisebbség tartalmi jegyeinek alaposabb
körülírása elmulasztódott, és amennyiben mégis sor került például
a (cseh)szlovákiai magyar irodalom státusának leírására, lényegében
23

Vö. az 1. sz. jegyzetben, i. m.
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a tágabb lehetséges összefüggésekből kiragadva történt meg, a nyelvitudati tényezők leegyszerűsítésével. Nem tisztázódott, hogy nem
csupán nemzeti kisebbségek léteznek, hanem többek között vallásiak,
etnikaiak, társadalmiak stb. is, az még kevésbé, hogy a (cseh)
szlovákiai magyar helyzet elemzése, értelmezése (hogy magam is
egyszerűsítsek) összehasonlító szempontokat is igényel; hogy egy
merőben irodalomcentrikus meghatározás24 még az irodalom
mibenlétének megnevezését is leegyszerűsíti, érvényét szűkíti; hogy
ennek nem ellentmondva, inkább kiegészítve, árnyalva, kiteljesítve az
irodalomnak (bármely földrész, nemzet, nemzeti kisebbség,
regionális csoport stb. irodalmának, irodalomfogalmának) mindössze
„instrumentalizálása”, azaz irodalomjellegétől vagy megfosztása
(küldetéstudatának túlhangsúlyozása, kompetenciájának jelképipatetizáló kijelölése) vagy túlhangsúlyozása további bonyodalmaknak,
megosztó tendenciáknak, az esztétikai értékelés degradásálának
lehetőségét fokozza, s hozza akár az irodalomkritikát olyan helyzetbe,
amelynek során a változó ideológiai-eszmei elkötelezettség lesz
a mérlegre tétel, az értékelés, a besorolás legfőbb szempontja. A Két
kor mezsgyéjén c. kötetben előrebocsátott meghatározást egy kései
nyilatkozat továbbra is érvényesnek tekinti, sőt, egyetértéssel idézi
Görömbei András25 teljességre törekvő, igen alapos, olykor messzibbre
tekintő, a tágabb kontextust is figyelembe vevő koszakmonográfiája.
„Itt – idézi önmagát Turczel Lajos – irodalmunkat olyan kisebbségi—
nemzetiségi irodalomként fogtam fel, amely az egyetemes magyar
irodalommal – amelynek integráns részét alkotja – szerves nyelvinemzeti és hagyományközösségben él, a csehszlovákiai társirodalmakkal pedig az együttélés és közös életproblémákon alapuló
helyzeti közösségben van. Ma már kicsit árnyaltabban fogalmaznék,
24

25

Turczel maga panaszolta el egy „olyan lap” hiányát, „amely a legmagasabb rendű
ismeretterjesztés szintjén a szellemi élet egész területét képes (volna) átfogni.”
Uő, Tanulmányok…, i. m., 299. Ennek az igénynek tesz eleget a Fórum mint
„Társadalomtudományi Szemle”.
GÖRÖMBEI, i. m., 10.
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és hangsúlyosabban venném figyelembe e terület 1918 előtti irodalmi
és művelődéstörténeti hagyományait.”26 Nem egészen világos, hogy
a megnevezett „rész(?)-irodalom” miféle nyelvi-nemzeti (a nyelvi
világos) „hagyományközösség”-ben él; egyáltalában a nyelvi tényező
(mint az irodalom mediális vonatkozása) és a többféleképpen
értelmezhető hagyomány27 összekapcsolódásának miféle előfeltételei
vannak: a végsőkig élezve és elvonatkoztatva, példákkal élve: vajon
egy megkonstruált horvátországi magyar irodalomnak mennyire
hagyománya Janus Pannonius, a Wesselényi-összeesküvésben részt
vett, kajhorvát verseket író Frangepán Kristóf (és mennyire Pázmány
Péter), illetőleg a szlovákiai magyar irodalomnak a jódarabig az
emlékezetből kihullott kassai születésű Márai Sándor (és mennyire
Janus Pannonius); mit kezdjük a Kassán otthonra lelő Jonáš
Záborskýval, aki 1848-ban Kossuth-ódát írt, szembenállt Štúrékkal,
1870-ben Dózsa Györgyről szerzett drámát, 1867-1874 között
született műve, Dejiny král’ovstva uherského (jellemzően nem
mad’arského) a Matica slovenská rosszallását vívta ki, és
forradalomfelfogása igen emlékeztet Eötvös Józseféra. Fölvethető,
hogy a kisebbségi meg a nemzetiségi egymás szinonimái-e,
mellékesen jegyzem meg, hogy a „nemzetiségi” csak körülményesen
26

27

TURCZEL, Tanulmányok…, i. m., 302. Más aspektusból (uo., 302.): „A közös haza
többi népével együtt élve és együttműködve továbbra is erkölcsi kötelességünk
önmagunk fenntartása, létünk nemzetiségi őrzése. Szocialista nemzetiségi
irodalmunk egyik fő feladatának is azt tartom, hogy híven tükrözze életünket, és
ezzel segítsen kollektív élni akarásunkban, és mutasson távlatot. Helyzetünknél
fogva fontos feladatunk a hídszerep, amelyről sokszor hallunk elrajzolt, sematikus
véleményeket is. Pedig egyszerű és természetes adottság ez: mi két kultúrával
állunk szoros kapcsolatban, és ennélfogva elvileg elsőrendűen alkalmasak vagyunk
arra, hogy köztük az értékek cseréjét biztosítsuk és növeljük.” A megírás és a közlés
időpontjában a politikai képviselet kérdése nem vetődhetett föl, ezért raknak több
terhet egyes teoretikusok az irodalomra.
A hagyományszemlélet sem rögzíthető. Beszédes, hogy az erről szóló
Turczel-tanulmányt válogatták be a reprezentatív tanszéki kiadványba:
Hagyományszemléletünk változásai 1919 és 1938 között, Fórum, 2, 2005, 4, 165–
172.
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ültethető át angolra vagy franciára; nem világos, hogy miért nem
neveztetik meg a nemzeti kisebbség (minorité nationale) mint
lehetséges fogalom, miért tartogatja az értekező a definíciót egy
kevésbé érthető terület leírására. Aligha jogos számon kérni ezen
a korai meghatározási kísérleten a többrendszerűség elméletének
előlegezését; a terjedelmi rövidség sok mindennek az akadálya,
s a későbbi, a nemzeti kisebbség irodalmát-kultúráját egy jelentékenyebb regionális együttesbe illesztő felfogás alapján történő
módosítás igénye egy a csehszlovákiai viszonyok közt készült 1970-es
évekbeli műtől aligha várható el. Ugyanakkor az olyan tanulmányok,
amelyek Ady szlovákiai kapcsolatait mutatják be, erősen vitathatók,
hiszen Ady ótátrafüredi időzése, A föltámadás szomorúsága
keletkezése nem Szlovákiában történt, nem történhetett ott, mivel
államjogilag Szlovákia még nem létezett, s amennyiben szlovák
szerzők Slovenskoról gondolkodtak, nem rajzolódtak ki, nem
rajzolódhattak ki előttük a mai államhatárok (beleértve a Csallóközt
vagy az 1910-es években magyar nyelvi többségű Kassát). Ettől valami
egészen másjellegűt képvisel, ha Ady szlovák irodalmi utóéletének
bemutatására vállalkozunk. Visszatérve azonban a meghatározásra:
aligha vitatható, hogy a XX. században többször változó államhatárok,
a némileg változó (és a magyar nyelv szempontjából kedvezőtlenül
alakuló) nyelvhatárok, a szorosabb értelemben elkülönülő nyelvi
szórványok miatt, meglehetős óvatosságra késztetnek, mint ahogy
sem a nyelvi szempont abszolutizálása, sem annak mellőzése nem
célra vezető. Kiváltképpen akkor, ha mélyebben tekintünk a múltba
vissza (mint tette azt Bori Imre a „jugoszláviai” magyar irodalom
hagyományait keresve és könyve főcímében jelzetten biztosan
föllelve).28 A regionalitás teljes elhanyagolása és az együttélésre
(egymás mellett élésre?), a közös életproblémákra (mainapság nem
akármilyen hangsúllyal a környezetszennyezésre, az államjogi
feltételekre, a törvényhozó és a végrehajtó hatalmi ág szétválasztására)
28

BORI Imre, Irodalmunk évszázadai (A jugoszláviai magyar irodalom története),
Ujvidék, Forum, 1975.

– 21 –

Fried István

szűkített – tágított(?) feltételek beiktatása nyilván ennél pontosabb
megfogalmazást igényelne. Az európai irodalmak története
elsősorban a határesetekre hívja föl a figyelmet: Rilke vajon osztrák
író-e? Német nyelven írt, erős szláv (irodalmi) élményekkel gazdagon,
az időnként csodált Bécsben alig élt, ellenben Párizsban annál többet,
nemcsak francia versesköteteket jelentetett meg, hanem Rodin
önkéntes titkáraként részese lett a francia kulturális életnek, sőt,
a képzőművészettörténetnek is, német nyelvű leveleiben hosszan és
bensőségesen méltatta Cézanne festészetét (Van Goghét is) stb.29
Csehy Zoltán kiadta a magyar avantgarde egyik költőjének, Kudlák
Lajosnak magyar verseit, igaz, ott hagyta abba bemutatását, ahol
Kudlák jórészt szlovák festőként működött tovább30 (intézményesen
a szlovákiai kontextusban mind erőteljesebben érvényesítette az
avantgárd nemzetköziségétől kölcsönzött festői tudatot). Egy
személyes példával hadd hozakodjék elő: Lövétei Lázár László,
a Székelyföld szerkesztője, aki Csíkszentdomonkoson él, egy levelében
azt fejtegette, hogy számára majdnem enigmaként hangzik például
Gion Nándor vagy Végel László regényvilága, hiszen a vajdasági, az
irodalommá emelt mentalitás, művészi elgondolás dekódolása
bizonyos nehézségekbe ütközik. Ilyen problémák megfordítva Végel
Lászlónál is fölvetődnek. Ellenben Lövétei Lázár az általa magyarra
fordított Filip Florian egy művében némi meglepetéssel és örömmel
ismert rá a maga gyermekkorának világára.31 Anélkül, hogy
felidézném a két háború között emlegetett szlovenszkoiságot (Egri
29

30

31

Erre vonatkozólag bőséges anyag: Rainer Maria RILKE, Levelek 1894–1910, ford,
BÁTHORI Csaba, Budapest, Cédrus Művészeti Alapítvány, Napkút Kiadó, 2014, I.
KUDLÁK Lajos, Akasztófáinkat csiklandozzuk. Versek, kiáltványok, esszék,
szöveggond, utószó, jegyz. CSEHY Zoltán, Pozsony/Bratislava, MadáchPosonium, 2011.
Vö. ehhez NÉMETH Zoltán, Feszített nyelvtükör, Dunaszerdahely, Nap Kiadó,
2011, 26; „Újra megerősítését nyert, hogy nincs olyan kép, amelyben valamiféle
egységes magyar irodalom mutatkozhatna meg, de az egység hiánya nem a politikai
államhatárok, hanem az irodalmi kánonok, az ideológiai stratégiák mentén
konstituálódik.” Ez a vélemény mintegy kiegészíti a főszövegben idézetteket.
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Viktor „rácsablakos ház”-át eminens jelzésként, szlovenszkoi
jelenként minősítette némely kritikus),32 amelynek tartalmáról
inkább elképzelések vannak, mint közelebbi, pontosabb leírások,
továbbá akár hiú reménykedésnek gondolhatjuk el Fábry Zoltán
várakozását a szlovákiai magyar – reprezentatív – regény, lehetőleg
„nagyregény” megszületésével kapcsolatban (vajon Duba Gyula erre
törekedett-e?).33 Annyit azért megkockáztatnék, hogy a változó
politikai kurzusoktól sem soha teljesen független, nyitott helyzettudatértelmezés nem feltétlenül kerülendő, s ez korántsem néhány
mondatos szabatos definícióval intézhető el, hanem (maradjunk az
irodalom területén) a szóba jöhető nyelvi, kapcsolódási, önazonossági,
hagyományértelmezési és mindenekelőtt a regionális tudat múltbéli
és olykor módosuló, felülíródó elemeinek számba vételével történhet
kísérlet (korántsem az elhatárolásra, hanem) az elhelyezésre egy
mindenkor a regionalitást tudatosító kontextusban.34 A meggyőzőnek
ható Alpok—Adria kulturális terv, program és irodalomközi együttes
(Ďurišin terminusát kölcsön kérve, interliterárne spoločenstvá) sem
ország-, sem nyelvi határokra nemigen van tekintettel, a nyelviséget
fontosnak vélve, de nem abszolutizálva, s így bizonyos horvát, szlovén,
olasz, osztrák nyelvterületekről (egymással természetesen szomszédos
areákról van szó!) összeálló szubrégió feltételezése rajzolódik ki.
Ebben az együttesben másképpen értelmeződnek a „nemzeti”-nyelvi
és az ezen túlnyúló elkötelezettségek, egyrészt a bezárkózás versus
nyitottság, másrészt a monologizálás versus dialógusra törekvés
32

33

34

Mindenekelőtt Fábry Zoltán, Rácz Olivér, Megtudtam, hogy élsz, Dobos László,
Egyszál ingben hasonlóképpen számít(ott) reprezentatív regionális regénynek,
Duba Gyula Szabadesését nemzedéki regényként könyvelték el.
Érdekes módon Duba Gyula kesernyés-önironikus tárcája: A nemzetiségi író egy
napja (Portrévázlat) kiesett az érdeklődésből. Uő, Látni a célt (esszék, kritikák,
vallomások), Bratislava, Madách, 1983, 197–211. Az írás 1979-ből való, s mint
helyzetrajz több figyelmet érdemelne.
Vö. VIRÁG Zoltán, Érintkezések és áthallások. A magyarországi horvát irodalomról=
A szomszédság kapui, Zenta, Ujvidék, zEtna-Basiliscus, Versal, 2010, 133–151,
főleg 134.
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viszonylatában. A klagenfurti professzort, Johann Strutzot35 idézem:
a világnézetek és diszkurzusok egymásra vonatkoztatása, miként
Bahtyin dialogicitás fogalmából kitetszhet, egyben népcsoportok
irodalmainak (Volksgruppenliteraturen), illetőleg általában az
úgynevezett „kis” irodalmaknak jellemzője, ezeknek dilemmája
a sajátosnak mondott identitás-problematika, amely a hagyomány és
megújítás/megújulás közötti lét kényszeréül jelölhető meg.
A kollektivitás és az individualitás közötti egyensúly, dialógus dönthet
afelől, hogy egy szöveg túllép-e a nemzetiség (Nationalität) keretein.
Az értekező az ausztriai szlovén szerzők generációs eltéréseit
szemlélteti, a mladje csoport ifjabb korosztálya más „élmények”-től
vezettetve szervezi szlovén-osztrák irodalomtudatát, szlovén nyelvű
iskolai és a német nyelvű egyetemi stúdiumok (és nem mellékesen
szocializáció!) a kétnyelvűség más típusát állítják az előtérbe, mint
a csoport idősebb tagjaié, az ifjabbak kétnyelvűsége egyfelől a kettős
kulturáltságú identitás, másfelől a karinthiai polifónia újabb fázisát
reprezentálja. Messze nem bizonyos, hogy ez a változat a szlovákiai
helyzetre problémamentesen ráilleszthető volna, noha Zsilka Tibor
részvétele a szlovák és a magyar tudományosságban vagy néhány
szerző (többnyire szlovák szerző) magyar(os) alapműveltsége jelzi,
hogy nem feltétlenül elhibázott ennek az identitás- és irodalomtudat„eset”-nek bevonása; az a tény, hogy Karol Wlachovský szerkesztői
tevékenysége egyben a magyar irodalom szlovák megszólaltatásával
került összhangba, nem független a szlovákul megszólaltatott
Grendel-regények hatástörténetétől.36 Mindez nem kevésbé gondolkodtathat el a kettős honosság (dvojdomovosť) problémaköréről.
35

36

Johann STRUTZZ, Eine «kleine Literatur». Zur Soziologie und Ästhetik der neueren
slowenischen Literatur in Kärnten= Profile der slowenischen Literatur in Kärnten,
hg. Johann STRUTZ, Klagenfurt/Celovec, Hermagoras Gesellschaft/Mohorjeva
založba, 1989, 11–35, főleg 24–25.
Ebből a szempontból nemcsak Grendel Lajos regényeinek szlovák hatástörténete
elgondolkodtató, hanem Závada Pál Jadviga párnája c. regényének magyar
és szlovák fogadtatása, illetve a szlovák fordítás során jelentkező problémák
számbavétele.
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Aligha szűkíthető a filológiai méricskélésre (mellőzhető a hovatartozás kizárólagossága, hiszen ennek jelölése mégsem függetleníthető
a szerzői önmeghatározástól) a regionális összefüggésekből elvonatkoztatott besorolási kísérlet. Egy fordítói életmű a regionális
csoportképződés során több alrendszerbe illeszthető. Annyi azért
leszűrhető volna, hogy a nyelvi hovatartozás feltétele még a kétnyelvű
szerzők esetében sem a nyelvi műalkotás „mennyiségi” szempontja
(azaz a szerző melyik nyelven alkot több művet). Ennél fontosabb
például egy funkcionális értelmezés. Annak a funkciónak értelmezése,
amely az anyanyelvi (és esetleg egy megtanult, birtokolt nyelvi)
irodalomban a személyiség, a polifon költői én létrehozásából
különítődhet ki. Johann Strutz egy másik dolgozata37 az irodalom
interregionális fogalmának kidolgozására törekszik, érdekeltsége
szerint a saját meg az idegen találkozásai/találkoztatásai esettanulmányát bemutatva; Fulvio Tomizza 1967-es Trilogia istriana
című regényéből azokat a mozzanatokat kiemelve, melyek a sajátnak
az idegen kultúrában (mindenekelőtt a másnyelvűben), az idegennek
meg a sajátban létrehozódó dialogikus ábrázolásában jelentkeznek.
A határátlépések páratlanul gazdag változatával szembesül, aki
rászánja magát, hogy a Johann Strutz által játékba hozott regényekbe,
általában irodalomba, (az Alpok-Adria régióban született) versekbe,
prózába beletekint, lett légyen szó a nyelvválasztást tekintve egy- és
többnyelvű alkotókról. A névsort ideírom: Boris Pahor, Alojz Rebula,
Žarko Petan, Drago Jančar, Nedjelko Fabrio, Ferruccio Fölkel, Enzo
Bettiza (horvát, szlovén, olasz nyelven írókról van szó), a közösséget
ott és akkor szemlélteti Strutz, ahol és amikor problematizálják
a nyelvi és kulturális identitások határait, egyúttal a központ és
a vidék (Provincia!) dialektikáját, hasonlóan Handke, Lipuš, Pasolini
és az említett Tomizza szövegeihez. Handke Az ismétlés (Die
37

Johann STRUTZ, Materada und Rinkenberg. Für einen interregionalen Begriff von
Literatur = Komparatistik als Dialog. Literatur und interkulturelle Beziehungen in
der Alpen-Adria Region, hg. Peter V. ZIMA, Johann STRUTZ, Frankfurt am Main
etc., Peter Lang, 1991, 193–194.
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Wiederholung) című regényében az elfelejtett gyermekkori nyelv
támad föl a Pleteršnik-szótár lapoztakor, és akkor tudatosodik, hogy
a hivatalosan használt, a mindennapi élet során gyakorolt nyelvvel
szemben a bensőséges, az otthonos, a természeti a Pleteršnik-szótár
szlovén hasábjaiba tömörített szavak által kelhet életre.
Mindez természetesen nem Turczel Lajos meghatározása
ellenében értelmezendő.38 Már csak azért is teljes tévedés efféle
gondolat, mivel amiről szó volt, az életmű kései szakaszával egyidejű,
és néhány esetben a multikulturalitás olykor elnagyolt és felületes
hangoztatásával rokonuló nézetek divatossá válásával párhuzamosan
érvényesített kisebbségi-nemzetiségi elgondolás alternatívájaként
merül föl, mint a szorgalmas kutatásban gyakorlattá lett alakzata.
Az azonban talán nem eléggé lehetett világossá, hogy még az utóbbi
esztendőkben körvonalazódó transznacionalitás képviselőinek
sem tulajdonítható olyan vélemény, amely az anyanyelv és az
anyanyelvi kultúra tagadását vagy eljelentéktelenítését célozná
meg. Csakhogy ennek a kultúrának és az ebből a kultúrából kinövő
identitásnak megmerevítését, dogmává és zárvánnyá formálását
kérdőjelezi meg a saját és az idegen szembesülésének lehetőségein
újszerűen el-eltöprengő szerző;39 aki az anyanyelvi meg (mondjuk
így) világirodalmi, a sajátként és a másként konstituálódó tuda38

39

A Turczelétől eltérő fogalomértelmezés Tőzsér Árpádnál és Grendel Lajosnál
már megfogalmazódik. Vö. Zuzana DRÁBEKOVÁ, Kifelé a homokóra árnyékából
= Trópusok, facebook, költészet, szerk. CSEHY Zoltán, POLGÁR Anikó,
Dunaszerdahely, Media Nova M., 2014, 215–222, vö. még CSEHY Zoltán, Arc,
arcrongálás, maszkos játék (Az ún. szlovákiai magyar irodalom nyelveiről – vázlat),
Nova Posoniensia VI. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve – Zborník Katedry
maďarského jazyka a literatúry FiF UK, Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület,
2016, 166–190.
Erre vonatkozólag a távolból érkezett tanulságos példa: Leslie BODI, Zur Frage
der deutschsprachigen Literatur in Australien = „das rechte Maβ getroffen”.
Festschrift für László TARNÓI zum 70. Geburtstag, hg. Ernő KULCSÁR SZABÓ,
Karl MANHERZ, Magdolna OROSZ, Berliner Beiträge zur Hungarologie 14,
Budapester Beiträge zur Germanistik 43, Berlin–Budapest, 2004, 269–284.
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tok konfrontálódásából adódó (nem egyszerűen köztes, de
mindenképpen összetettebb) identitás-változatokat kísérli meg
tematizálni – méghozzá az irodalomban. Kelet-Közép-Európában
nemcsak a jövevényszavak révén kimutatható kölcsönösség, nemcsak
a Bartók Béla által számos példával bemutatott zenei kölcsönhatás (őt
idézve: a dallamok kereszteződése és viszakereszteződése) jelzi, hogy
tágabban értett régiónkban nem pusztán egymás szomszédságában
élő népek/nemzetek/nemzeti kisebbségek, ennek megfelelően
nyelvek, kultúrák, művészetek olykor szűkebb, máskor tágabb
közösségét szemlélhetjük, hanem (éppen ezért) a hagyományokon
is osztozni kell, ha már felosztani nem lehet, meg nem is érdemes:
Mátyás király a magyar, a szlovák, a szlovén, a ruszin, a déli szláv
népköltészetnek, mondának alakja, mint ahogy a befalazott asszony
témája a székely, a román és a déli szláv balladákban hasonló alakot
kap. Az irodalomban a latinitás univerzalitása nem teszi lehetővé egyes
személyiségek költői és/vagy tudományos hozadékának egyetlen
„nemzeti” művelődés által történő kisajátítását, ahogy régiónk
kétnyelvű költői sem; és még a romantika „eredetiség”-kultuszának
és sajáttá asszimilálni vágyó történetszemléletének sem sikerülhet
(persze, a mindent nacionalizálni törekvő (irodalom)történetírás
megkísérelte a kisajátítást, de legalábbis az elsőbbség, a kezdet
vélt rangjának körülírását) a közös hagyományok szétválasztását,
a nyelvi-irodalmi érintkezések spontaneitásának felszámolását.
A fordításkötetek, a többnyelvű tanulmánykötetek sem zárhatók ki az
irodalmi kölcsönösségből; Emil Boleslav Lukáčot, Miroslav Krležát
emlegethetnők. A „fejlődés” végcéljának feltüntetett nemzetállami
elképzelések minden esetben alapvetően sértették és sértik a hazai és
a szomszédos, más nyelvi közösséghez tartozók érzékenységét,
csorbítják az állampolgárok nem csekély számának polgári
(nyelvhasználati) jogait, az egyén számára biztosított polgárjogokon
túl a kollektív jogok akár csak részleges hiánya demokráciadeficittel jár.
A nemzeti kisebbség kultúrája sehol és semmikor sem másodlagos,
egyes nemzeti kisebbségi kultúrák kihalása, felszámolódása (mint
a szlovák cipszereké, az erdélyi szászoké, de akár a délkelet-magyar– 27 –
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országi szlovákoké) az egyetemes kultúra pótolhatatlan vesztesége,
melyet semmiféle etnográfiai rezervátum nem helyettesíthet. Ilyen
módon mindaz, ami Csehszlovákiában, majd Szlovákiában a magyar
nemzeti kisebbség kultúrájának címszava alá tartozik, nemcsak
megőrzendő, hanem szüntelenül továbbgondolandó, értelmesen
ápolandó és újra-meg/ újraszervezendő érték. Ám ha ez a kultúra
(irodalom) valóban igényli, hogy ne csak szűkebb környezetében,
egymás között, félhomályos kabinetekben tartsák számon, hanem
arra késztesse jó- és kevésbé jóindulatú figyelőit (mert hogy ilyesfélék
is akadtak a múltban, s csak remélhető, hogy fogyatkozó számban
a jelenben), hogy ne csak önmagáért (persze, a kiváló teljesítmények
miatt önmagáért is) értékeljék, akkor nyitottnak kell maradnia,
tudomásul kell vennie, mely szubrégió része, e szubrégió mely más
résztvevőjéhez miféle kapcsolatok fűzik, miként gazdagodik maga
a részvétellel, miként lehet tevőleges szereplője az átadás-befogadás
dialektikus műveleteiben. Nemcsak, és nem mindig elsősorban, nyelvi
egyedisége (bár ha nyelvi műalkotásokról van szó, az természetesen
nem elhanyagolható) tünteti ki, hanem az, hogy e nyelvi egyedisége
révén miként közli (művei segítségével) a maga „igazság”-ait,
a műalkotások általános és személyes igazságait; miként ajánlja
föl továbbgondolásra, megvitatásra a maga felfedezéseit, az általa
feltárt nyelvi—művészi ismereteket. Nem utolsósorban: hogyan
példázza a maga művészete (nem a kisebbségi géniusz sugallásait,
hanem) az önreflexióra és újító lelkesültségre mindig kész irodalom
a maga módján megfogalmazott ajánlatait, amelyek érvényességének
nincsenek nyelvi és országhatárai, így önpozícionálása nem egy
„örök”, hanem a megújulni kész, újraértett hagyomány és újítás
dialektikáját veszi figyelembe.
Turczel Lajos életművét mérlegre téve, szigorúan a tárgyhoz tartva
magukat, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a polgári Csehszlovákia,
az úgynevezett önálló Szlovák Állam, majd Csehszlovákia, végül
Szlovákia magyar művelődésének részleteit, irányait, intézményeit,
egyes, kiemelkedő személyiségeit kutatta, tárta föl a nyíltan és rejtetten
munkáló irányokat, értékelte és értelmezte főleg az irodalomnak
– 28 –

IRODALOM- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNÉSZ, A „KERTÉSZKEDŐ MÓDON NEVELGETŐ” KRITIKUS

meg a sajtónak informatív és megjelenítő érdemeit, megítélte ennek
a sosem könnyű sorsúnak bemutatott kulturális areának küzdelmeit,
részeredményeit, helytállását a nehéz időkben. Kénytelen volt tartania
magát a kötelezően előírt retorikához, de mindig tartózkodott attól,
hogy többet mondjon e téren, mint amennyit feltétlenül muszáj volt.
S ha dolgozataiból kivonjuk azt, ami kötelezően muszáj volt, és ezt az
esetek többségében megtehetjük anélkül, hogy a szövegben kifejtett
gondolatmenetet megsértenénk, akkor lep meg, mennyi érvényes
közlendő lapul meg a látványosan előtérbe helyezett mondatok
mögött. Egy példa: mint ismeretes, Márai Sándor szorgalmas
újságírója, esszéistája volt a polgári Csehszlovákia sajtójának. S amikor
Turczel Lajos névsort olvas, beszámol, az egyes sajtótermékekben
kik működtek közre, sosem felejti el föltüntetni Márai Sándor nevét,
jóllehet Magyaroszágon is, Szlovákiában is e név tilalmi listán volt.
S amikor megszűntek a tilalmak, Turczel Lajos hamar előállt a talán
fiókba zárt dolgozatokkal, s a maga szerény módján, ugyancsak
kevéssé látványosan elvégezte az önkorrekciót. Tanúsíthatom: sosem
kért (nem is kapott) rangokat, az elismerések, melyeket idős korában
kapott, nem annyiszor övezték, amennyiszer rászolgált volna. Segített
mindenkit, aki Magyarországról Pozsonyba jött könyvtári és levéltári
kutatásra. Nyitott, barátságos lénye nem felejtette el honnan, milyen
mélységből indult; s még azoknak a tanítványoknak is egyengette az
útját, akikről sejthette, netán tudta, hogy az övétől eltérő véleményen
vannak, másfelé indulnak el, mint amerre ő halad. Kritikája szelíd
volt és tapintatos, de Fábry Zoltánt, a valaha vitathatatlan tekintélyt,
noha soha nem tagadta meg, bírálta ott, ahol szükségét érezte
a bírálatnak. Ahhoz a nemzedékhez tartozott, amelynek akarata
ellenére részt kellett vennie a történelemben, szándéktalanul is
veszélyesen kellett élnie; és nem mindig mondhatta azt, amit szeretett
volna, cselekvéseiben is több ízben gáncsolták. De kiállt szeretett és
otthonának tekintett tanszéke mellett a mainál komorabb években. Az
alapkutatások, amelyeket Turczel Lajos végzett, beépülnek az utódok
részletezőbb, elméletileg fölvértezettebb munkáiba. A kortársak
szóbeli tanúságtétele elfelejtődik, a puszta írásbeliség megtévesztő
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lehet. S bár magam is úgy vélem, hogy továbbírni, folytatni (persze,
nem elfelejteni), sőt ha szükséges, módosítani kell mindazt, amit az
életműből eredményként elkönyvelhetünk (s ez nem kevés), időnként
nem árt „történetileg” „rekontextualizálni” az életmű teljesítményét.
Hiszem, hogy Turczel Lajos nem fog rosszul járni. Kiváltképpen, ha
a köteteket forgatva, a saját korára visszavonatkoztatva olvassuk, és
meglátjuk mögötte azt a méltó emberi tartást, ami személyiségének
megkülönböztető vonást kölcsönzött. A hazulról hozott erkölcsiség
megóvta a túlzásoktól, a göröngyös életpálya emlékeztette, hogy
mindenért meg kellett küzdenie, haladnia olykor csak az ár ellen
lehetett. Amit ebben a dolgozatban megírtam, elmondhattam, nem
kis részben Turczel Lajostól kapta az indítást, beszélgetéseinktől
számos ösztönzést. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy
közölhettem azt, amire neki már nem volt érkezése. Egy utána
következő nemzedék képviselőjeként azonban nekem megadatott az
a nagy tisztesség, hogy most és itt megköszönhetem neki, amit szóban
és írásban tett – nem önmagának, hanem valamennyiünkért.40

40

A dolgozathoz felhasználtam még az alábbi műveket: Svájc népeinek irodalma
– Svájci irodalom, Helikon 30, 1984, 2–4. (tematikus szám, szerk. T. ERDÉLYI
Ilona), LOSONCZ Alpár, Jegyzet a többkultúrájúság recepciójáról Szerbiában,
Tiszatáj, 59, 2005, 1, 59-69, Tomislav ŽIGMANOV, A kanadai Will Kymlicka
megkésett, véletlenszerű és visszhangtalan felbukkanása Szerbiában, ford. KOLLÁR
Árpád, uo., 70–79.
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PRÓZAI ARCHÍVUMOK MÉRLEGEN
Három antológiában feltárt
csehszlovákiai magyar prózarétegek
N. Tóth Anikó
(Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra)

A Turczel Lajos pályáját méltató írások, visszaemlékezések rendre
kiemelik fokozott érdeklődését és elkötelezettségét a két világháború
közötti csehszlovákiai, vagy ha úgy tetszik, szlovenszkói magyar
kultúra és művelődéstörténet iránt. Egyik legtöbbet hivatkozott
műve, a hosszú időn át a csehszlovákiai magyar tudományos
gondolkodás csúcseredményeként1 számon tartott Két kor mezsgyéjén
című monográfia (1967, 1983), valamint a Hiányzó fejezetek (1982)
című tanulmánykötete az első Csehszlovák Köztársaság kisebbségi
magyar társadalmának és kulturális viszonyainak alapos ismeretéről
tanúskodik. Turczel rendületlenül és hangyaszorgalommal végzett
könyv- és levéltári kutatómunkája során kitüntetett figyelmet szentel
a szépirodalomnak. A Két kor mezsgyéjén ötödik fejezete példának
okáért az irodalmi élet kialakulásának sajátos körülményeit vizsgálja
az államhatárok megváltozása utáni időszakban. Ebben – egy Fábry
Zoltántól kölcsönzött metaforával – leszögezi, hogy 1918-ban
1

SZEBERÉNYI Zoltán, Turczel Lajos-szócikk = A cseh/szlovákiai magyar irodalom
lexikona 1918–2004, főszerk. Fónod Zoltán, Pozsony, Madách-Posonium, 2004,
432.
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a szlovenszkói magyar irodalom a „semmi talaján” indult, hiszen
„nem voltak olyan történelmileg megalapozott helyi hagyományai”,2
mint az erdélyi regionális irodalomnak. A korabeli kritikákra
támaszkodva hosszasan boncolgatja a „gyerekcipőben járó”
irodalomra nagy veszélyt jelentő dilettantizmus jelenségét. Az egyik
oldalon – többek között pl. Sziklay Ferencnél – azt tapasztalja,
hogy az irodalmi élet teljes felkészületlenségében a dilettantizmus
eluralkodását törvényszerűnek, az irodalom nemzetmentő funkciójának szempontjából pedig egyenesen szükségesnek és hasznosnak
tartották.3 A másik oldalon viszont mélységesen (vagy éppenséggel
harciasan) elítélték, például Gömöri Jenő Tamás, a Tűz című
lap szerkesztője úgy látja, a magyar irodalomnak és kultúrának
a megváltozott politikai és földrajzi viszonyok következtében
fönnmaradása érdekében versenyeznie kell más kultúrákkal és
irodalmakkal, „ebben a versenyben pedig rettenetes tehertétel
a dilettánsok sáskahada. […] A magyarságnak […] nem érdeke
az, hogy akárhogy és akármilyen hamis hangokon is, de magyarul
énekeljenek csepűrágók, rímkovácsok, iparosköltők, Patacsy Dénesek
és félbolondok, hanem az az érdeke, hogy csak ihletettjei énekeljenek.”4
Turczel ugyan nem foglal állást, de a nagyszámú, jobb- és baloldali
dilettantizmust egyaránt bíráló idézetből kiolvasható rokonszenve
a magas(abb) mércét kívánók és sürgetők iránt. Kiemeli azonban
az 1919 őszén Magyarországról menekülő radikális emigránsok
(Barta Lajos, Barta Sándor, Kaczér Illés, Komlós Aladár) szerepét is
a dilettantizmus – korlátozott – megfékezésében.5 Szerinte, „a zsendülő irodalom színvonalának hathatósabb elmélyítéséhez fejlett és

2

3
4

5

TURCZEL Lajos, Két kor mezsgyéjén. A magyar irodalom fejlődési feltételei és
problémái Csehszlovákiában 1918 és 1938 között, Pozsony, Madách, 1983, 85.
Uo., 89.
GÖMÖRI Jenő, Dilettantizmus Szlovenszkón, Tűz, 1922/1–2–3, 21. (Idézi
TURCZEL, Két kor mezsgyéjén, 1983, 89.)
TURCZEL, Két kor mezsgyéjén. A magyar irodalom fejlődési feltételei és problémái
Csehszlovákiában 1918 és 1938 között, i.m., 92.
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elfogulatlan kritikai szellemre és egységes esztétikai mércerendszerre
lett volna szükség, ennek kialakulását azonban egyrészt a kisebbségi társadalom kulturális visszaesése, másrészt a politikai és
osztálymegosztottság bonyolultsága akadályozta meg”.6 Turczel
a gazdasági, politikai és kulturális diszkriminációval sújtott kisebbségi
társadalomban az utánpótlást is féltette a szellemi visszaeséstől, nyelvi
hanyatlástól, melynek közvetlen okát többekkel egyetértve abban
látta, hogy a kisebbségi helyzetbe került nemzetrész regenerálódást
biztosító szellemi központok és intézmények (pl. egyetem, anyanyelvi
iskolák, írói szervezetek, intézményes könyvkiadás) nélkül maradt, és
mivel ezeket később sem tudta kiharcolni magának, „eleve alacsonyabb
szellemi életre”7 kényszerült. Turczel többféle választ gyűjt össze arra
a kérdésre, van-e létjogosultsága az önálló csehszlovákiai magyar
irodalomnak. A válaszadás módját vélekedése szerint általában
a politikai-világnézeti hovatartozás, illetve az új államhoz való
viszonyulás mikéntje határozta meg. Az egyik oldalon az aktivisták
túlhangsúlyozták az önállóságot, mert a kisebbségi magyarság
államjogi elszakítottságát szellemi elszakítottsággal is hajlandók
lettek volna megfejelni. A másik oldalon viszont a negativista ellenzék
az egyetemes magyar irodalom és szellem egysége mellett főképp
azért kardoskodott, mert az oszthatatlan szellemi integrációban
a politikai integráció visszaállításának egyik fontos feltételét látta.8
Turczel feltehetően Tamás Mihálynak a Tátra irodalmi és kritikai
folyóiratot elindító programadó cikkében kifejtett eszméjével
azonosul, aki szerint a szlovenszkói irodalom provincializmust,
enyhébb elbánást, egzotikumot és alacsonyabbrendűséget jelentett,
ezzel szemben minden igyekezetével arra törekedett, hogy a lapjában
közölt irodalmi anyag által is reprezentált szlovákiai magyar
irodalom nívója alapján a magyar irodalom osztatlan részévé váljon.9
6
7
8
9

Uo., 93.
Uo., 98, 132.
Uo., 107.
TAMÁS Mihály, Indulásunk elé, Tátra, 1937/1, 1. (idézi Turczel, 1983)
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Hasonló célt tűzött ki másfél évtizeddel korábban Gömöri Jenő
Tamás a Tűz beköszönőjében: magyar irodalmat és magyar irodalmi
életet óhajtott teremteni Szlovenszkón és az utódállamokban, de
nem külön szlovenszkói magyar irodalmat, mert ilyen nincs és
nem is lehetséges.10 A Két kor mezsgyéjén irodalmi életet tárgyaló
fejezetének végén Turczel sajnálattal konstatálja, hogy „egyetlen olyan
szépírónk sincs, aki a maga műfajában klasszikusnak számíthatna, és
a korabeli magyar irodalom legjobbjai között egyenrangú társként
szerepelhetne. Ilyen alkotó egyéniségek hiányában nem történhetett
meg az sem, hogy irodalmunk szűk helyzeti adottságai közül kitörjön,
s önmaga körén kívül is.”11
Ha nem is termelt kiugró életműveket a két háború közti
szlovenszkói magyar irodalom, mégsem lehet csupán a dilettáns
címkével ellátva kézlegyintéssel elintézni. Turczel felelősséget érzett
az alapozó nemzedék és a fellépő újabb generációk értékteremtő
erőfeszítései iránt, s a Madách Kiadó Csehszlovákiai Magyar Írók
sorozatának keretén belül a nyolcvanas évek elején három kötetbe
rendezte a korszak általa legjobbnak tartott műveit. Egyúttal meg is
mentette az enyészettől a többnyire napilap- vagy folyóiratsírjukban,
illetve jórészt hozzáférhetetlenné vált kötetekben tengődő szövegeket.
Hagyományantológiáknak nevezte őket,12 s a feltárt művek jelentőségét tanulmány értékű előszóban vagy bevezetőben fejtette ki.
Ezekből kiolvasható Turczel irodalomszemlélete, amit természetesen
befolyásol annak a korszaknak a szellemisége és ideologikuma is,
melyben megíródnak.
Az 1980-ban megjelentetett Szlovenszkói vásár a csehszlovákiai
magyar elbeszélők 1918 és 1938 között publikált novelláiból válogat.
A kötet bevezető tanulmánya (mely bekerült az 1982-es Hiányzó
fejezetek tanulmánygyűjteménybe is) precízen eligazít a válogatás
10
11
12

GÖMÖRI Jenő, Induló, Tűz, 1921/1–2. 9. 1. (idézi Turczel, Két kor mezsgyéjén)
TURCZEL, i.m., 133.
TURCZEL Lajos, Egy alig ismert írónőnk. Ásgúthy Erzsébet írói pályája, Irodalmi
Szemle, 1987/10, 1072.
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koncepciójáról. Turczel szerint a vizsgált 20 év alatt 70 novelláskötet
látott napvilágot, az irodalmi folyóiratok, napi- és hetilapok
vasárnapi és ünnepi számai pedig tekintélyes mennyiségű novellát
közöltek. Ez az elképesztő termékenység (sőt termelékenység)
azonban korántsem párosult magas esztétikai minőséggel, amire
mind a korabeli magyarországi, mind a hazai kritika reflektált.
A Két kor mezsgyéjén is kiemeli Illés Endre Nyugat-beli „kegyetlen”
kritikáját,13 melyben egymásra hulló könyvek szürke halmazának,
„holt tömegnek” nevezte a szlovenszkói irodalmat, szembeállítva
a „megemberesedett” erdélyi irodalommal. Turczel maga is sajnálattal
ismeri el, hogy a legkiválóbbnak tartott szerzők életművében is
előfordul „fogyatékos, selejtes termék”, példáként a nagy tehetségként
számon tartott, (érzékenyen szólva) „lelkünkből lelkedzett” Darkó
Istvánt hozza fel.14 A korabeli kritikákban megfogalmazódott
a szlovenszkóiság, vagyis az új vonásokat kialakító kisebbségi élet
ábrázolását számon kérő és sürgető igény, melynek kiteljesítését
elsősorban a regény műfajától várták. Turczel arra a következtetésre
jut, hogy „a korszak legjobb novelláinak csoportosításával ki
lehet alakítani a kisebbségi társadalom 1918-38 közötti kialakulásának, fejlődésének, osztálydifferenciáltságának a képét, […] mely
a történelmi valóságot elevenebben, szuggesztívebben tükrözi,
mint a gyér számú történelmi feldolgozás és visszaemlékezés”.15
A reprezentatív hagyományantológiában tehát jórészt ennek
a (marxista ideológiától sem távoli) kívánalomnak tesz eleget, amikor
ciklusokban rendezi a novellákat. A ciklusok jellegzetes témakörök
mentén alakulnak ki, melyek közül fontos témának számít az első
világháború megrázó élményköre. Turczel szerint az ide sorolt
13

14

15

ILLÉS Endre, Szlovenszkói magyar könyvek 1., Nyugat, 1933/7., http://epa.oszk.
hu/00000/00022/nyugat.htm (Letöltés ideje: 2017. 11. 5.)
TURCZEL Lajos, Novellairodalmunk 1919 és 1938 között = Szlovenszkói vásár.
Csehszlovákiai magyar elbeszélők 1918–1938, vál. és bev. Turczel Lajos, Pozsony,
Madách, 1980, 7.
Uo., 10.

– 35 –

N. Tóth Anikó

novellák kivétel nélkül antimilitarista szellemben és a szerzők saját
tapasztalatai alapján íródtak. Egy másik témakör a magyar parasztság
kisemmizettsége, a földműves és ipari munkásság, a polgárság alsó
rétegének gondokkal terhelt élete, ami főképp az ún. „valóságírók”
alkotásaiban kap hangot. A valóságirodalom – a terminus technicus
Fábry Zoltánnak köszönhető – vagy szocialista tényirodalom,
dokumentumirodalom művelése, mely a proletárírók nemzetközi
mozgalmának nyomán bontakozott ki, újdonságnak és felettébb
haladó szellemű törekvésnek számított. Ezt egyébként Turczel egy
ugyancsak „hagyományantológiának” nevezhető 1975-ös kötetében
fel is elevenítette, illetve legjobb szövegeit megőrizte (címét a Fábrytanulmányból – Az éhség legendája – kölcsönözte). Nagy szerepet
tulajdonít továbbá a novellaműfajnak a kisebbségi társadalom feudális
maradványainak, valamint a polgári rétegek részben kritikus, részben
nosztalgikus ábrázolásában.16 Árulkodó jel, hogy tanulmányában
Turczel viszonylag bőven tárgyalja ezt a témakört. Külön témaként
kezeli a szerelemábrázolást, élesen elkülönítve a népi élethez
kötődő szerelmi idilleket a szerelmet viszonyra cserélő, romlott
erkölcsű polgári réteget bemutató novelláktól. Figyelmet szentel az
„extrém lélektani témákat” feltáró novelláknak, valamint azoknak
a kisprózáknak, melyek jeles irodalmi vagy történelmi személyiségeket
örökítenek meg.
A témakörök kijelölése mellett Turczel általános megfigyeléseinek
is hangot ad, többek közt annak, hogy bár a szlovenszkói irodalom
művészi színvonal terén jóval elmaradt a magyarországi vagy az
erdélyi irodalomtól, de a polgári demokratikus rendszer nyújtotta
politikai szabadság jóvoltából és a „szlovenszkói küldetés” szellemében pótolni tudták (vagy legalábbis törekedtek) azt, amire az
antidemokratikus berendezkedésű Magyarországon nem volt
lehetősége a progressziónak: tehát előtérbe állították a szociális
szempontokat. További „jelenségként” az internacionalista szelle-

16

Uo., 11.
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miséget emeli ki,17 vagyis ismét tesz egy kötelező gesztust
a tanulmány születését körülvevő államideológia felé. Ma inkább
transzkulturális szempontokat érvényesítve vizsgálhatnánk azokat
a novellákat, melyekben szlovák, cseh, ruszin, magyar, német hősök
szerepelnek. Ugyancsak az egyeduralkodó ideológia érvényesítésére
vagy éppen kicselezésére szolgálhatnak az olyan kitételek, mint
például: „ritkán tapasztalható a homo esteticusra jellemző hideg,
fölényes agy kaján tárgyilagossága. Az esetek többségében még
a hangsúlyozottan objektív ábrázolásoknál is félreérthetetlenül
kiérezhető az írói állásfoglalás.”18 Turczel különböző stílusirányzatok
jegyeit mutatja ki a vizsgált korpuszban, talán nem meglepő, hogy
a kritikai realizmust emeli ki leginkább (a legjobb és „leggyökeresebb”
novellákat és a legérettebb szerzőket sorolja ebbe az irányzatba).19
Mintegy mellékesen utal az expresszionizmus helyenként előbukkanó
jelenségeire, valamint a romantikára (amit mai perspektívából inkább
szecessziónak nevezhetnénk). A csökkent irodalmi és nyelvi nívóért
a zsurnalizmust teszi felelőssé. Tanulságos egyébként, hogy Tamási
Áront és Nyírő Józsefet teszi meg mércének az egyéni és helyi ízekkel
dúsított nyelvük kapcsán, akikhez képest ha egyes szlovenszkói
szerzőknek van is jól felismerhető, ízes nyelvük, az olykor-olykor
„megbicsaklik, görcsbe fut”, akik viszont sima, kultivált nyelven írnak,
azok nyelvhasználatának „nincs egyéniséget meghatározó jellege”.20
A Szlovenszkói vásár novellavilágát bemutató tanulmány végén három
szerző – Darkó István, Tamás Mihály és Egri Viktor írói portréját
vázolja fel. Darkót a korszak kiemelkedő szerzőjének tartja, főképp
azért (érdemes megfigyelni a beszédes értékelési szempontokat),
mert ő érvényesítette legaktívabban és legeredményesebben
a szlovenszkóiság követelményét, felelősségteljesen nyúlt a társadalom, a nép és a nemzetiség életkérdéseihez, mi több a szlovenszkói
17
18
19
20

Uo., 14.
Uo., 13–14.
Uo., 15.
Uo., 17.
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lelkiség mellett volt érzéke a couleur locale éreztetéséhez is – a székely
és a palóc tájnyelv hatása egyedivé tette nyelvét.21 (Darkó elismertsége
abban is megnyilvánul egyébként, hogy egyedül ő kapott Állami Díjat
a polgári köztársaság magyar írói közül 1937-ben Lángoló csipkebokor
című regényéért.) Tamás Mihály esetében Turczel az úttörő mivoltot
emeli ki: neki sikerült elsőként reflektálnia az államfordulat után
kialakult helyzetre. Egri Viktorról pedig főképp azt állapítja meg, hogy
a kritikai realizmus csapdáin átjutva sikerült eljutnia a szocialista
realizmushoz (természetesen 1945 után).22 A tanulmány végén egykét mondattal bemutatja N. Jaczkó Olga, Szenes Piroska, Szombathy
Viktor, Sellyei József, L. Kiss Ibolya, Ásgúthy Erzsébet novellisztikáját,
bár némi rosszallással megjegyzi, hogy például Szenes Piroska nem
kapcsolódott be a kisebbségi társadalmi életbe, inkább a budapesti
polgári baloldali írókörnyezetben érezte jól magát.23 Szenes Piroska
egyébként a magyarországi kritika által nagyra értékelt írónak
számított.24
A két világháború közti csehszlovákiai magyar novellatermés
kutatása közben Turczel kisregényeket is talált. Ezekből 1984-ben
Szép Angéla háza címmel állított össze egy újabb antológiát, mely
a Szlovenszkói vásár című gyűjteményhez hasonló célt szolgált:
hagyományfeltárást, vagyis a korszak elfeledett szövegeinek beemelését
a laikus olvasói és irodalmi köztudatba. A kötethez írt előszóból
tudható, hogy 1918 és 1945 között mindössze két kisregénykötet
jelent meg (Darkó István és Tamás Mihály tollából), de a műfaj
fellelhető volt A Reggel, a második Magyar Újság, a Prágai Magyar
Hírlap, az Esti Újság, a Magyar Hírlap napilapok, valamint a Magyar
Írás, a Magyar Figyelő, a Magyar Minerva, a Magyar Album hasábjain.
Turczel nemes egyszerűséggel közbülső műfajként határozza meg
21
22
23
24

Uo., 18.
Uo., 19.
Uo., 22.
TURCZEL Lajos, A csehszlovákiai magyar irodalom hat évtizede = T. L.,
Tanulmányok és emlékezések, Pozsony, Madách, 1987, 19.
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a kisregényt, tehát olyan epikai alkotásként, „melyben a novellatéma
regényszerűen van kifejtve. A közbülső helyzet ingatagsága miatt sok
esetben nem könnyű eldönteni, hogy kisregényről vagy még novelláról,
esetleg már regényről van-e szó.”25 (Turczel bizonytalanságát jelzi,
hogy pl. Sellyei József Lósorozás Gádoroson vagy Tamás Mihály
Szüreti bál című szövege a Szlovenszkói vásár novellaantológiába
került, holott inkább ide kívánkozna. Tamás Mihály esetében viszont
bevallottan ő maga kapcsolta önkényesen kisregénnyé s foglalta össze
Lanti Cézár címen az író négy, tematikailag szoros kapcsolatban
álló novelláját, bízva abban, hogy az ártatlan műfaji manipuláció
inkább emeli, semmint lehúzza a kötet művészi szintjét, s talán
azért is, hogy javítsa a statisztikát vagy kitöltse a rendelkezésére álló
oldalszámot...26) A kötet hét kisregényt tartalmaz, szerzői között
pedig a Szlovenszkói vásárból ismert nevek sorakoznak: Darkó
István, Sellyei József, Szombathy Viktor, Tamás Mihály és Tichy
Kálmán. Darkóval kapcsolatban az előszó kiemeli, hogy a kisebbségi
valóság bemutatására irányuló törekvése főleg a novelláiban
érhető tetten, s olyan realista írónak nevezi, akit regényben inkább
átmenetileg az expresszionizmus, tartósabban pedig a szecesszió
stílusjegyei vonzanak. Az erdélyi céhrendszer idejébe helyezett,
archaizáló kisregénye, A szép ötvöslegény székelyrajongásának és
-nosztalgiájának enged teret. Zsenika című „nevelődési kisregényét”
pedig Krúdy, Cholnoky László és Szini Gyula írásművészetével hozza
kapcsolatba a Darkóval érezhetően elfogult irodalomtörténész.
Szombathy Viktor irodalmi munkásságát ellenben jórészt elavultnak
minősíti. Az új madonna című kisregényét valószínűleg azért
válogatja be, mivel a középkori kolostori festő története egyfajta
példázatként olvasható a művészeti paradigmaváltás témájában.
Az antológiának is címet adó Szép Angéla háza című kisregényével
Tamás Mihály botrányhőssé vált: a szép papné és a templomot újító
25

26

TURCZEL Lajos, Előszó = Szép Angéla háza. Csehszlovákiai magyar regényírók
1918–1945, vál. és bev. TURCZEL Lajos, Pozsony, Madách, 1984, 8.
Uo., 9.
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építész ugyanis igaz történetet dolgoz fel, melyben nem átallotta
meghagyni a hősök polgári nevét s kilétét (beleértve a magáét is,
hiszen eredeti neve Tvaroska, foglalkozása pedig építész), aminek
az lett a következménye, hogy becsületsértésért és rágalmazásért az
érintett pap és papné pert indított, a konzervatív ellenzéki sajtó pedig
támadta. Turczel Babits Timár Virgil fia című regényével hasonlítja
össze Tamás kisregényének utóéletét (az indiszkréció áldozata
Babitsnál köztudottan Ignotus volt), de asszociálhatunk akár Grecsó
Krisztián ugyancsak botránykőként sikeressé vált Pletykaanyu című
novelláskötetére is. (Turczel brutálisnak tartja az indiszkréció Tamás
által elkövetett formáját, s fanyalogva fogadja Fábry és Féja Géza
túlzó kiállását a szerző mellett.27)
A Szép Angéla háza megjelenése után alig két évvel Turczel ismét
előállt egy válogatással, ezúttal az 1939–1945 közötti időszakra
fókuszálva. Az Ének az éjben című kötet annyiban különbözik
a fentiekben tárgyalt antológiáktól, hogy prózai szövegeken túl
verseket, valamint tanulmányokat és esszéket is tartalmaz. Az utóbbi
két műfaji csoportra most nem térek ki. A kötet bevezetője, mely
Magyarok élete és kultúrája a Szlovák Államban címmel helyet kapott
Turczel 1987-es Tanulmányok és emlékezések c. kötetében, korábban
feltáratlan és meglehetősen érzékeny témát jár körül: a fasiszta
államban uralkodó politikai viszonyokat világítja meg, különös
tekintettel a magyarság helyzetére, közművelődési állapotára.
A fejlődéselvű irodalomszemlélet jegyében úgy látja, törés állt be,
hiszen az írók jelentős része Magyarországra került, a volt kisebbségi
lakosságnak pedig csak az egytizede maradt az új államban,
ráadásul a kicsire zsugorodott írói közösség felét faji vagy politikai
diszkriminációval elhallgattatták. A peremre szorított irodalom
viszont erkölcsileg imponálóan helytállt.28 A Magyar Párt Lapja,
az Esti Újság, valamint utódja, a Magyar Hírlap irodalmi anyagát
Szalatnai Rezső és Peéry Rezső szerkesztette. Az Ének az éjben
27
28

Uo., 13.
TURCZEL Lajos, A csehszlovákiai magyar irodalom hat évtizede, i.m., 19.
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kötet prózaciklusában kitüntetett helyen állnak a nőírók: Ásgúthy
Erzsébet, L. Kiss Ibolya, valamint Pozsonyi Anna.29 Ásgúthy szűk
novellatermésével kapcsolatban megjegyzi, hogy szociálisan érzékeny,
a pusztuló dzsentrit Kaffka Margitéhoz és Török Gyuláéhoz hasonló
meghitt helyzetismerettel ábrázolta, s egy későbbi tanulmányában
szinte mentegetőzik, hogy méltatlanul hagyta ki a Szlovenszkói
vásárból.30 A szerző egyébként sikeres drámaírónak bizonyult,
szegedi és győri színházak mutatták be Hont Ferenc rendezésében
a Simor Miklóssal közösen írt Gázmérgezés a Domb utcában című
darabját. L. Kiss Ibolya az Erzsi tekintetes asszony című regényének
terjedelmes részletével szerepel az antológiában. A Turczel szerint
helyenként túlzott romantikus hevülettel átfűtött regény Madách
szerencsétlen sorsú feleségének, Fráter Erzsébetnek állít emléket.
Pozsonyi Anna (aki 1940-ig W. Wimberger Anna néven publikált)
rendkívül termékenynek bizonyult a háború alatt, hiszen regényt
(Aranykert, 1939) és novelláskötetet (Ének a hegyen, 1942) is kiadott.
Három színű város című regénye pedig díjazott lett egy pályázaton,
de tudomásom szerint máig kéziratban van. A bevezető tanulmány
zárlatában – kissé önellentmondásba keveredve – megállapítja,
hogy az Ének az éjben antológia a csehszlovákiai magyar irodalom
folytonosságát bizonyítja egy társadalmi bázisaiban és mennyiségi
összetevőiben beszűkülő nehéz korszakban.31
A három antológia tehát a szlovenszkói magyar elbeszélők két
háború között, illetve a 2. világháború alatt publikált kisprózai
szövegeiből rögzíti a Turczel által fontosnak tartott értékeket,
miközben betekintést biztosít a sajátosan értett hagyományba.
Egyben izgalmas olvasói kalandot is jelent, mely során kiderül, hogy
nem feltétlenül kell spongyát borítani az adott korszakra.
29

30
31

TURCZEL Lajos, Bevezető = Ének az éjben. Szlovákiai magyar írók 1939–1945,
vál. és bev. TURCZEL Lajos, Pozsony, Madách, 1986, 25.
TURCZEL Lajos, Egy alig ismert írónőnk. Ásgúthy Erzsébet írói pályája, i.m., 1072.
TURCZEL Lajos, Bevezető = Ének az éjben. Szlovákiai magyar írók 1939–1945,
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SUMMARY
Lajos Turczel is a tireless reseacher of the Hungarian literature of
Czechoslovakia between the two world wars, which is proved by a series
of literary history studies. In the 1980s, he compiled three anthologies for
purpose to incorporate the largely unavailable short story and novelette
production of the era into the literary public knowledge. The study analyzes
the prose archive in the „anthologies of tradition” Szlovenszkói vásár (1980),
Szép Angéla háza (1984) and the Ének az éjben (1986) while exposing Lajos
Turczel’s literary views.
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FIATAL KÖLTÉSZETI ANTOLÓGIÁK
AZ 1960-AS, 1970-ES ÉVEKBEN
Kulcsár-Szabó Zoltán
(ELTE, Budapest)

Az 1960-as évek végén, azokban az években, amelyeket az
irodalomkritika és az irodalomtörténet-írás utóbb a magyar költészet
korszakos fordulataként könyvelt el, a műnem egyik legfontosabb
közegét az antológiák jelentették, amelyek ekkoriban – részint, sőt talán
jórészt az önálló kötetek rendre hosszasan elhúzódó megjelentetését
kompenzálandó – a színre lépő új generáció(k) legmeghatározóbb
fórumaként az új lírára vetett első kanonizációs pillantást
materializálták. Mint az már számtalanszor megfogalmazódott
a különféle visszatekintésekben vagy az irodalomtörténeti igényű
számvetésekben, a fiatal költészeti antológiák 1968-ban meginduló
hullámának, sőt maguknak a gyűjtemények felépítésének is mindenekelőtt kultúrpolitikai törekvések szabtak fazont, az a bizonyos,
nem túl hosszú ideig érvényben maradó „enyhülés”, amelyet oly sok
összefüggésben szoktak emlegetni ezekkel az évekkel kapcsolatban.
Az, hogy a kortárs költészeti antológiák lényegében valamely politika
(főként, de nem csupán: kultúrpolitika) ideológiai manifesztációi,
ekkorra már bevett előfeltevése volt a kulturális kommunikációnak:
minta gyanánt e vonatkozásban mindenekelőtt a hírhedett Tűz-tánc
című, 1958-ban megjelentetett kiadvány szolgált (alcíme szerint
Fiatal költők antológiája), amely az 1956-os trauma után önmagát
újjászervező ún. szocialista irodalom – és vele voltaképpen az új
ízlésnormák, cenzurális tűréshatárok és előírások – bemutatkozását
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volt hivatott megvalósítani. Szabolcsi Miklós (akit itt nemcsak azért
érdemes idézni, mert nagyjából a hivatalos álláspontot képviselte,
hanem azért is, mert később majd alkalom nyílik ismét szóhoz juttatni
az alább tárgyalandó antológiák egyik recenzenseként is) 1959-ben
tekintette át egy hosszabb kritikai írásban a Tűz-táncban reprezentált
modern költészeti törekvéseket: az önmagát megreformáló, az új párt
politikáját „vállaló”, a hamis nosztalgiák helyett a kor Budapestjére
összpontosító új líra számára azt a „mindent átható történelmiséget”
nyilvánítja meg, „amely a ma emberének sajátja”.1 A legfontosabb
hatásokat (nem túl meglepő módon) József Attila és Juhász Ferenc
költészetének, valamint bizonyos avantgárd poétikáknak, elsősorban
az expresszionizmusnak tulajdonítja, az esztétikai kockázatokat
pedig az ’50-es években kompromittálódott „realizmus-hagyomány”
háttérbe szorulásában, illetve a költői formafegyelemmel szembeni
közömbösségben azonosította. Bő egy évtizeddel később az akkori
fiatal költészet is hasonló koordináták között lép színre, sőt értelmezi
önmagát: a nyitott, töredékes formák, olykor a dagályosság kísértése
éppúgy megfigyelhető, mint a Szabolcsi által megnevezett életművek
tartós hatása, és számos alkotó tartja változatlanul fontosnak, hogy
a bemutatkozásában elhatárolódjon a vidéki-falusi vagy természeti
idillek iránti elvágyódás költői attitűdjétől is. Fontos ugyanakkor,
hogy korabeli kritikai fogadtatásuk egészen más eredményre jut
a politikai vagy történelmi elköteleződés vagy egyáltalán orientálódás
vonatkozásában: az új nemzedéket éppen a „történelmiség” hiánya,
Rózsa Endre egykor sokat idézett szavával a „történelemszünet”
(Önarckép) és ennek függvényeként a költői önértelmezésektől
még mindig elvárt történeti-társadalmi „szerepek” vagy pozíciók
repertoárjának kiüresedése jellemzi.
A szélesebb áttekintést megcélzó (és legalább a maguk idejében
jelentős) antológiák gyors sorozata az 1960-as évek végén indul meg.
A százhúszból kiválasztott harmincnyolc alkotót (köztük Takács
1

SZABOLCSI Miklós, Tűztánc = Sz. M., Költészet és korszerűség, Bp., Magvető,
1959, 222–229.
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Zsuzsát, Tandori Dezsőt és Várady Szabolcsot) prezentáló Első Ének
aligha volt mentes a kultúrpolitikai manipulációtól, mindazonáltal
nagyjából megszabta azokat a kereteket, amelyeket a Szépirodalmi
Kiadó nem sokkal ezután induló, mind kiállításában (amint arról
a kortárs kritika nem győzött megemlékezni), mind a terjedelem és
a példányszám tekintetében jóval reprezentatívabb, ám egyben
szűkebb merítést (azaz határozottabb kanonizációs gesztust)
alkalmazó antológiasorozata is követett, melyben egyébként az Első
Ének több szerzője is újra kipróbálhatta magát a költői „bemutatkozás”
pályakezdő manővereiben. A legfontosabb összetevője ennek
a mintának az, hogy az antológiák szerkesztését sem tematikus
elveknek, sem valamely poétikai vagy más elképzelésnek nem
rendelték alá: a „Kilencek” költőcsoport közismerten hosszúra
nyúlt késlekedés után végül 1969-ben megjelent gyűjteménye, az
Elérhetetlen föld (amelynek szerzői távol is tartották magukat az
Első Énektől, sőt részben a Szépirodalmi sorozatából is hiányoztak)
voltaképpen éppen erre világít rá a maga koherensebbnek szánt és
valamiféle poétikai koncepciót is markánssá tevő struktúrájával.
Úgy tűnik tehát, hogy az 1960-as/1970-es évek fordulójának jelentős
antológiái (különösen a Szépirodalmi említett sorozatának három
kötete: az 1969-es Költők egymás közt, az 1971-es, talán legkevesebb
maradandót felmutató A magunk kenyerén és az 1974-es Ne
mondj le semmiről2) egyedül valamiféle generációs elvet követtek
2

Az első két antológiát Domokos Mátyás, a harmadikat Réz Pál jegyzi felelős
szerkesztőként, a szerkesztés és válogatás elveiről és körülményeiről a kötetek
nem nyújtanak tájékoztatást. Takács Zsuzsa úgy emlékezik, hogy az idősebb
pályatársaknak az Új Írás később még említendő, 1969-es körkérdésére adott
válaszai szolgáltak valamiféle válogatási kritériumként: „Az antológia a kiadóban
összegyűlt, de megjelenésre hosszan nem kerülő versanyagból készült, bár talán
a megjelentetés a szerkesztők szívügye lett volna. A kötetben szereplő szerzők
a tűrt kategóriába tartoztak. Az antológiában történő megjelenés kritériuma az
volt, gondolom, hogy az Új Írásban megfogalmazott körkérdésekre a felkért,
idősebb költők mit válaszolnak, kit említenek.” (TAKÁCS Zsuzsa, Ha láttál, tudod
hogyan élek. Ménesi Gábor beszélgetése, Jelenkor, 2004, 39.)
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nyíltan, mintegy arra vállalkozva, hogy hozzájáruljanak annak az
– a vonatkozó korabeli kritikai eszmecserékben rendre emlegetett
– ellentmondásnak a feldolgozásához, hogy a szóban forgó években
szinte példátlan sűrűséggel színre lépő új lírikusok sokasága
nagyon csekély mértékben részesült a publikációs lehetőségekből:
egyébként már az Első Ének bevezetője is reagál erre a körülményre,
sőt részint a „berozsdásodott startpisztolyra” tett hivatkozással
véli alátámaszthatónak az egész vállalkozás létjogosultságát.3 Az
előző nemzedék uralta nyilvánosságban feltorlódott fiatal lírikusok
megmutatkozását a Költők egymás közt viszonylag nagy terjedelem
biztosításával (ez az antológia fülszövege szerint „tulajdonképpen
tizenöt önálló kis verseskötetet” tár olvasója elé) és persze azzal
a generációkat összebékítő (az irodalomtörténetből amúgy nem
ismeretlen) koncepcióval igyekezett zökkenőmentesebbé tenni,
amely szerint minden kis verseskötetet egy-egy rangosabb pályatárs
(néhány esetben irodalomkritikus) ajánlása vezetett be4. Érdemes
kiemelni, hogy míg ezekben az antológiákban a bemutató szövegeket
jegyző mesterek köre is hasonlóan széles spektrumot mutat – amely
pl. Csoóritól Weöresig, Garaitól Rónay Györgyig terjed –, addig az
Elérhetetlen föld egész anyagát egyetlen, műfaját-formáját tekintve
egyébként hasonló funkciófelfogású írás, az amúgy a Költők egymás
közt autoritásai közül sem hiányzó Nagy László bevezetője ajánlja
az irodalmi nyilvánosság figyelmébe. Igaz, a Szépirodalmi kötetei
lényegében pont e tekintetben (vagyis annak beszédességével, hogy
az egyes fiatal alkotók versei előtt-fölött melyik idősebb pályatárs
autoritása nyilvánul meg) nyújtják az egyetlen közelebbi kritikaiesztétikai orientációt a generációs elv elméletileg mechanikus
3

4

MEZEI András, Első Ének = Első Ének, szerk. M. A., Bp. Kozmosz, 1968, 7. Az
antológia összeállításában és szerkesztésében Mezei mellett Garai Gábor és
Kormos István vett egyébként részt.
Amint arra Spiró György utal, az első kötetek késlekedésével egy idő után persze
az antológiák is sokat veszítettek a jelentőségükből: Spiró György, Íróvá ütve =
Fasírt, szerk. Dérczy Péter, Bp., Magvető, 1982, 13–14. (JAK Füzetek, 1)
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szelekciós elvén túl, mely utóbbival szemben több tiltakozás vagy
kétely megfogalmazódik magukban az antológiákban is, mind a
fiatalok, mind a mentorok részéről. Vasadi Péter önportréja pl. rögtön
annak kijelentésével indul, hogy „mindig nemzedéktelenül éltem”,
és ez a kijelentés visszhangzik és lel visszaigazolásra Rónay György
bevezetőjében is: „Vannak nemzedéktelen költők.”5
Persze a generációs elv meglehetősen csalókának bizonyult
(negyven fölötti, kötettel már rendelkező lírikusok is jelen vannak az
antológiákban), és – amint az a fiatal irodalom körüli diskurzusból,
amelyben valóban meghatározó szólamot teremtett az idősebbek egy
részének „gyomorforgatóan atyáskodó hangja”6, nagyon hamar ki is
tűnt – egyáltalán nem volt ártatlan vagy semleges princípium. A Költők
egymás közt, amely a versgyűjtemények elé illesztve közli az antológia
címét kölcsönző Illyés-költeményt, innen nézve különös felhangokkal
látja el a nyilván ezzel a címválasztással is jellemezni vélt koncepciót,
nevezetesen a bemutatott költők bizonyosfajta kanonizálását az
idősebb szerzők bevezetői által: Illyés a költészet fennmaradása
és értelme vagy szükségszerűsége mellett hitet tevő verse ugyanis
a második szakaszban így konkretizálja (és okítva familiarizálja)
érveinek elsődleges címzettjét: „Igy állunk, öcsém, bizony evvel.”
Kormos maga is szóba hozza ezt a problémát a Költők egymás közt
Kertész Pétert bemutató írásában: „»Fiatal költő« – ez ma nem
korhatározó a szakmai tolvajnyelvben, hanem esztétikai kategória.”7
Olyan ráadásul, lehetne hozzátenni, amely mintegy elodázza vagy
semlegesíti az új költői törekvések analitikus számbavételét, továbbá
nyilvánvalóan könnyen politizálható és politizálódott kategória
is egyben. Az 1960-as évek végétől, több hullámban, majdnem két
évtizeden át zajló viták és intézményes küzdelmek ezen ún. „fiatal
irodalom” körül (az antológiák környezeteként érdemes megemlíteni
5

6
7

VASADI Péter, Önéletrajz = Költők egymás közt, Bp., Szépirodalmi, 1969, 297.; ill.
RÓNAY György, Vasadi Péter versei elé = Uo., 275.
BÁN Zoltán András, Fimak, Beszélő, 1997/12, 96.
KORMOS István, Kertész Péterről = Költők egymás közt, 127.
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az Új Írás 1969-es „ankét”-sorozatát, amely mintegy előkészítésül is
szolgált a lillafüredi „Fiatal Írok Tanácskozásához”, közvetve pedig
a JAK [FIJAK] és a Mozgó Világ keletkezéstörténetét8) részben éppen
az e kategória jelentéssel való felruházása körüli diszkurzív harcot is
magukba foglalták. A „fiatal irodalom” szervezett és legtöbbször – pl.
az antológiák esetében – a ritkán kifejtett minőségi megfontolásokon
túl nem különösebben strukturált színre léptetését könnyen lehetett
úgy értékelni, mint ami voltaképpen a kiskorúsítás és a tömegesítés
eszközeivel9 a fennálló intézményes és fogalmi keretek sérülése
nélkül, mondhatni, orientáció nélkül orientálva találta meg az új
kezdeményezések, egy bizonyos, sokat hangoztatott értelemben
„arctalannak” mutatkozó vagy épp ily módon arcától megfosztott
nemzedék helyét e keretek között. Ezek a félelmek már az 1960-as
évtized végén megfogalmazódtak: a fiatal Nádas Péter pl. (a fiatal
Déry egy művére is alludálva) „óriáscsecsemőkről” vizionál az Új
Írás körkérdésére adott válaszában.10 Tanulságos módon a „fiatal
irodalom” körüli vitákat értékelő-elemző írásában Zalán Tibor abban
látta meg az „arctalanság” benyomásának egyik okát, hogy ez az
irodalom kényszerűen „nem önmaga által létresegített antológiákban”
adott hírt magáról11 – vagyis abban, hogy a jelentkezésének és
fogadtatásának legkézenfekvőbb kereteit a némiképp megtévesztően
alkalmazott generációs elven túl nem sok minden tagolta, legkevésbé
pedig maga a fiatal irodalom jutott hozzá ahhoz, hogy kivehesse
a részét e keretek alakításából.

8

9

10
11

L. ehhez bővebben, sok egyéb mellett, pl. VASY Géza, Az első évtized = Fiatal
magyar költők 1969–1978, szerk. V. G., Bp., AKk, 1980, kül. 8–10. (Kortársaink);
Az Első ének – egy emberöltővel később = V. G., Költői világok, Bp., Széphalom,
2003, 143–151.; BEDECS László, Irodalompolitika és irodalmiság = B. L., Beszélni
nehéz, Bp., Kijárat, 2006, 16–23.
L. ehhez SZILÁGYI Ákos, A „fiatal irodalom” mint megtévesztés és hamis tudat =
Dérczy (szerk.), i. m., 77–91.
Fiatal írók vallomásai, Új Írás, 1969/8, 80.
ZALÁN Tibor, Arctalan nemzedék = Dérczy (szerk.), i. m., 44–46.
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A bevethetőnek mutatkozó esztétikai kategóriák nem egyszer
azok, amelyek könnyűszerrel harmóniába hozhatók a nemzedéki
elhatárolás logikájával és retorikájával. Az Új Írás említett ankétja,
amely befutott és pályakezdő alkotókat faggatott ki többek közt
a számukra fontos elődök és utódok kilétéről, az „új hullám”
ekkoriban valóban sűrűn forgalmazott kategóriáját alkalmazza,
amely egyfelől egy nem sokkal korábban bejáratott, modern
filmművészeti fejlemények összefoglaló megjelöléseként nagy
karriert befutó metafora (La Nouvelle Vague) kölcsönvétele, másfelől
tökéletesen megfelel a fiatal irodalom törekvéseinek rizikómentes
összefoglalására. Érdekes és tanulságos módon a két antológiában
is mentori szerepet magára öltő Pilinszky az, aki észlelni véli,
illetve jelentést tulajdonít a metafora ez utóbbi összefüggésében
megnyilvánuló tanácstalanságnak vagy tartózkodásnak, amikor
a hullámmozgás képét elemezve a nemzedékek közötti érintkezés
vagy megértéskísérletek vonatkozásában az organikus kontinuitás
helyett bizonyos fajta elválasztottságra helyezi a hangsúlyt: „Én,
a parthoz közeledő hullám, tudok ugyan a hátamban levőkről, igazából mégse látom őket. Hallom zenéjüket, de nekem ez mást jelent,
mint nekik. Velük szemben egyedül az marad, hogy hívom őket.”12
Nem teljesen érdektelen, hogy a fiatal költészet ilyenfajta
intézményesítése olyan környezetben következik be, amelyet éppen
a verstermelés váratlanként észlelt tömegesedése jellemez, nyilván
többek között erre (is) reagált a másik nagy kiadó, a Magvető
a Szép versek antológiasorozat 1963-as elindításával. Az 1945 és 1975
közötti időszaknak szentelt akadémiai irodalomtörténet vonatkozó
kitekintésének szerzője, a mindenekelőtt „a költői mozgalmak
hiányát” diagnosztizáló Kis Pintér Imre idéz egy becslést, amely az
1968-as évben húszezerre teszi az új versek számát, ő maga „háromszáz
költőaspiránst” tart számon: a kézenfekvő (és – pl. a Szépirodalmi
12

PILINSZKY János, Kemenczky Judit versei elé = Ne mondj le semmiről, Bp.,
Szépirodalmi, 1974, 155. Lásd ugyancsak: Takács Zsuzsáról = Költők egymás közt,
375.
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antológiáinak önéletrajzi portréira gondolva – nem is feltétlenül
teljesen téves) szociológiai magyarázat a fiatal értelmiség társadalmikulturális helyzetének, szerep- és cselekvési lehetőségeinek vagy akár
ez utóbbiak hiányának egyik manifesztációjaként – „életpótlékként,
virtuális cselekvésként” – ragadja meg ezt a fejleményt13, amely
egyébként nemcsak Magyarországon volt megfigyelhető (Marcel
Reich-Ranicki pl. az 1970-es évtizedet „a líra évtizedének nevezte”
Németországban14). Magyarországon mindenesetre meglehetősen
paradox formát öltött, legalábbis a fogadtatása tekintetében: a líra
műfajának és az e műfaj felkínálta önkifejezési, kommunikációs
stb. kereteknek hirtelen popularizálódása valamiképpen ezek
devalválódásával, a líra valamiféle jelentőségvesztésével is együtt
járt (amit, bizonyos értelemben, tartósított az a későbbi fejlemény,
hogy amikor az 1960-as/'70-es években megindult irodalmi
kezdeményezések végül ráleltek vagy éppen, nézőpont kérdése,
megteremtették maguknak azt a kritikai közeget, kritikai nyelvet,
illetve azokat a befogadási javaslatokat, amelyek mentén nagyon is
markáns arcélekhez jutottak, ez javarészt a „prózafordulat” kategóriája
által kínált orientáció irányításával ment végbe).
Mindazonáltal az antológiákból nem hiányzik annak tudatosítása, hogy a megjelenésük és így az új nemzedék színrelépése
olyan időszakra esik, amely sok tekintetben az irodalommal vagy
a művészetekkel kapcsolatos elvárások és intézmények (akár:
szereplehetőségek) felülvizsgálatára késztet. Somlyó György egészen
odáig megy, hogy – Pardi Anna verseit bemutatva – a művészetek
olyan mértékű „átrendeződésében” jelöli ki az új kezdeményezések,
sőt egyáltalán a pályakezdések esztétikai-kritika megítélését leginkább
meghatározó körülményt, amilyenre a kora reneszánsz óta nem

13

14

A magyar irodalom története 1945–1975, II/2, szerk. BÉLÁDI Miklós, Bp., AKk,
1986, 988.
Jörg DREWS, Nach der „Neuen Sensibilität” = Lyrik – von allen Seiten, szerk.
Lothar JORDAN, Frankfurt, Fischer, 1981, 159.
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volt példa.15 Nem teljesen véletlen, hogy az ilyenként is észlelt vagy
észlelhető változással szembenézve voltaképpen az alkotói identitás,
a költői lét feltételeire is többé-kevésbé explicit módon reagálnak az
antológiák. Nyilvánvaló, hogy a szerkezetüket meghatározó gesztus,
vagyis a szerzők költővé „avatása” a már befutott pályatársak által
(az Első Énekben Mezei előszavának rövid jellemzésein, valamit a
költőkről közölt tömör életrajzi adatokon kívül nincs kommentár
a versekhez), illetve akár a Szépirodalmi első antológiájának címe,
valamint persze az a sajátosság, hogy a sorozat mindhárom darabját
a modern magyar költészet élő és holt klasszikusaitól (Illyéstől,
Kassáktól és Babitstól) kölcsönzött idézet látja el címmel, továbbá
bevezető mottóval, bizonyos értelemben azt nyomatékosítja, hogy az
antológiák általi kanonizáció egyben az afelőli döntést is implikálja,
ki tekinthető valóban költőnek, kik azok, akiket a kortárs líra
meghatározó képviselői maguk közé fogadnak (beszédes lehet talán
az is, hogy a bevezető szövegek hitelességét vagy intézményesítő
funkcióját technikailag az húzza alá, hogy a mentorok reprodukált
kézjegyével vannak ellátva, ezzel szemben a fiatalok identitását
aláírás helyett fotóportrék szavatolják). Az antológiák kiadását
legitimáló érvek legfontosabbika pedig, vagyis az, hogy a kiadványok
lényegében a késlekedő első köteteket kompenzálják, tulajdonképpen
még egyszer aláhúzza ezt a beavató gesztust: e ma sem ismeretlen
logika szerint az önálló kötettel rendelkezés nélkülözhetetlen eleme
annak, hogy egy szerzőt az irodalmi közvélemény és a kulturális
intézmények költőként ismerjék el (érdekes – bár a korlátozott
publikációs kapacitások kényszerfeltételei között persze érthető
– módon kevésbé, pontosabban kevésbé nyíltan jelenik meg viszont
az a formálisan nézve ellentétes – ma szintúgy nem ismeretlen
– logika, amely a saját kötet helyett a reprezentatív antológiákba való
beválogatáshoz kötné ezt a kritériumot – miközben ezekben a sok
száz pályakezdőből szelektált szerzői körű kiadványokban éppen ez
történik).
15

SOMLYÓ György, Pardi Anna versei elé = Költők egymás közt, 238.
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Ennél valamivel érdekesebb, hogy a költők rövid, önéletrajzi
jellegű bemutatkozásaiban (az idősebb pályatársak bevezetőivel
együtt ezek az önéletrajzok keretezik a prezentált versgyűjteményeket)
nemcsak a publikációs lehetőségekre és sikerekre vagy kudarcokra
tett utalások gyakoriak, hanem a fiatal szerzők rendszerint – és
gyakran nem csupán az életrajzi adatközlés formájára korlátozódva
– beszámolnak arról is, hogy miként viszonyul a „polgári” értelemben
vett hivatásuk, valamint társadalmi körülményeik (származásuk,
iskolázottságuk, képzettségük, mondhatni az a „társadalmi
mobilitás”, amely az antológia lapjaira juttatta őket) a szó nemesebb
értelmében vett, költői-irodalmi hivatáshoz-elhivatottsághoz. Erről
természetesen számos megfontoltabb vagy akár analitikusabb
és talán még több közhelyes-patetikus állásfoglalás is olvasható
(a leginkább elemző hangot Petri György azóta sokat idézett
önportréja üti meg a Költők egymás köztben, aki a lírai személyesség
és személytelenség ellentmondásait feldolgozó „kísérleteknek” nevezi
a kötetben közölt műveit, lényegében egy szűk válogatást a majd
Magyarázatok M. számára c., 1971-ben megjelenő kötetből; Petri
egyébként szinte az egyetlen olyan pályakezdő az antológiákban,
aki használja a „líra” szót)16. Az irodalom pályakezdő művelőinek
szociális és gazdasági státuszára és körülményeire vonatkozó
kérdés (másként fogalmazva annak prózai kérdése, hogy mit jelent
társadalmi vagy gazdasági értelemben irodalommal, irodalmi
szövegek előállításával foglalkozni) azon látens kérdések egyike,
amelyekre az antológiák valamiképpen választ keresnek, és amelyek
egyébként az antológiák versanyagában is gyakran felbukkannak,
legtöbbször ironikus vagy rezignált modalitásban, sokszor magának
a hivatásnak vagy a költői identitásnak az ürességére, társadalmi
szerep- és cselekvéslehetőségek hiányára tett célzások formájában
(csak egyetlen, esetleges példaként Szentmihályi Szabó Péter Okság
és determinizmus c. versét lehetne idézni a Költők egymást köztből:
„költő vagyok, mert megtanultam / írni, olvasni, szólni régen, / mert
16

PETRI György, Önéletrajz = Uo., 289.
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semmi máshoz nem értek, / s mert nincs elég pénzem;” – hogyan
kapcsolódik ez a címadó Illyés-vers programjához?). Innen nézve az
„önéletrajzok” beillesztése a versmutatványok mögé tulajdonképpen
stratégiai jellegűnek is nevezhető. Továbbá természetesen felveti azt
a kérdést, hogy miként viszonyulnak egymáshoz a korban az írói
(költői) hivatás megvalósításának konkrét, szakmai értelemben vett
lehetőségei és a vonatkozó ideológiai, poétikai, alkotáslélektani stb.
elképzelések. Mi és milyen értelemben tesz vagy formál költővé: az
esztétikai teljesítmény, a felkaroló pályatársak (az így értett „szakma”)
kanonizációs gesztusa, vagy éppen az a „munka”, amelyet specifikusan
az irodalom intézményeiben lehet csak elvégezni?
Ez a(z egyáltalán nem érdektelen) kérdés önálló, javarészt
elvégzetlen vizsgálódásokat igényelne17, itt csak annak jelzésére van
mód, hogy a tárgyalt időszak költővé avató antológiái lényegében egy
olyan, vonatkozó stratégia nyomait viselik magukon, amely a költőidentitás e két forrását különböző értékhangsúlyokkal látja el, de
voltaképpen egyenlőtlenül kezeli. Nemcsak az önéletrajzok közvetítik
ugyanis, legalábbis a felszínen, a tömegesen színrelépő új nemzedék
szociális-gazdasági identitására és játékterére vonatkozó kérdésnek,
vagy – másképp fogalmazva – a korban az ún. fiatal értelmiség számára
rendelkezésre álló vagy éppen nem álló szereplehetőségek, valamint
a tényleges irodalmi intézmények jelentőségének a leértékelését
a költői identitás más, inkább esztétikai legitimitásforrásaihoz képest,
hanem pl. az Új Írás már emlegetett, a fiatal szerzők „arctalanságát”
a Szépirodalmi antológiáihoz hasonlóan fotóportrék révén is tagadó
ankétja is (itt Döbrentei Kornél pl. tengerész egyenruhában – irodalmi
értelemben tehát éppenhogy civilként – látható). Itt pl. Vas István (aki
a Költők egymás köztben Petri bemutatója) érinti ezt a problémát,
amikor lényegében óva inti (a gesztus lehetséges motivációját itt nem
17

A kérdésfeltevés közelebbi artikulálásáért és (igaz, a 19. századi irodalomtörténet
kutatására optimalizált) módszertani mintákért lásd. elsősorban T. SZABÓ
Levente, Az irodalmi hivatásosodás és az írói szolidaritás új formái a 19. század
közepén, Irodalomtörténet, 2008/3, 347–377.
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szükséges firtatni) a fiatalokat a polgári „foglalkozásuk” elhagyásától,
tulajdonképpen az „irodalmi üzemtől”, amelyből kevesek képesek
„második valóságot” teremteni, az eredmény pedig az „ál-mítosz,
ál-vízió, ál-intellektualitás eluralkodása a lírában”.18 Mindeközben
az antológiák kiemelt tényezővé válása az íróvá avatás, a hivatás
vonatkozásában egészen nyilvánvalóan ez utóbbiról, az irodalmi
üzem (az „üzemben” eltervezett válogatásnak, az első kötetnek, a már
rangos pályatársak figyelmének és jóváhagyásának, kritikai ítéletének
és befogadó gesztusainak) szakmai autoritásáról tanúskodik: és éppen
ezt, az irodalom intézményességét leplezi a költői identitás nemtársadalmi vagy nem-intézményes forrásainak, a szabad teremtőerő
romantikus eredetű ideologémájának felértékelése, illetve az új
generáció rendezetlen sokféleségének hangsúlyozása.
Mindazonáltal aligha lehetne igazán erős érveket felhozni
amellett, hogy – utólag visszatekintve – ezek az antológiák olyan
körképet nyújtottak volna a kor költői kezdeményezéseiről, amely
később alapvetően inadekvátnak vagy félrevezetőnek bizonyult volna.
A fiatal költők és a mentorok alkotta párok olyan összefüggéseket
(immár akár líratörténeti összefüggéseket) rajzolnak ki, amelyeket
nemigen lehetne érvénytelennek minősíteni. Visszatekintve nem
tűnik meglepőnek, hogy pl. Kiss Benedeket Juhász Ferenc mutatta
be, Takács Zsuzsát pedig Pilinszky, és nem fordítva. A mentorok
elvégzik a munkájukat, bár nyilvánvalóan nagy különbségeket lehet
találni abban a tekintetben, hogy miként fogják fel a feladatot. Az
elsősorban majdani olvasókat megcélzó ajánló gesztusok mellett
találhatók a leginkább talán a „szöveges értékelés” műfaját felidéző,
kissé tanáros megnyilatkozások, de akár miniatűr elemzéskísérletek
is. Sokan kitérnek a feladat és a műfaj bizonyos ellentmondásaiból
fakadó nehézségére (érdekes pl. Csoóri Sándor kérdő mondata: „Úgy
írtam egy kezdőről, minta már életmű lenne mögötte?”19), az új
generáció attitűdjeinek és költői elképzeléseinek helyes megértésével
18
19

Ankét a fiatal írókról, Új Írás, 1969/7, 81.
CSOÓRI Sándor, Dobai Péterről = A magunk kenyerén, Bp., Szépirodalmi, 1971, 61.
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kapcsolatos kételyekre, de arra is van példa, hogy az ajánló a fiatal
pályatárs barátul fogadásának gesztusába futtatja ki a bevezetőt.20
Ritkán olvashatók ugyanakkor (szolid) kritikai észrevételek (ezek
stiláris atmoszféráját érzékeltetendő pl. Csorba Győző egy mondatát
lehetne idézni: „Hiba volna elhallgatni végül, hogy Czilczer Olga
világa egyelőre kissé szűk.”21)
Az természetes, hogy az ilyen antológiák szerzői köréből jó
néhányan akadnak, akik később mégsem váltak költővé (akár
professzionális értelemben sem), illetve akiknek munkássága kevéssé
maradt fenn az irodalom emlékezetében (ebből a szempontból
a Szépirodalmi második antológiája, A magunk kenyerén bizonyul
talán a legesetlegesebb válogatásnak). Mivel, mint az fentebb szóba
került már, szigorúan szerzői elvű antológiákról van szó (és így
a bennük reprezentált kanonizációs aktus inkább a „görög”, mint
a „bibliai” formai hagyományhoz csatlakozik22, azaz nagyobb
hangsúlyt helyez a szerzőlistákra, mint a szövegekre – amelyeket
amúgy is majdani önálló kötetek előzetes reprezentánsaiként kezel),
nehéz elkerülni a hiányokra vonatkozó kérdést, hogy – immár közel
fél évszázad távlatából – vannak-e olyan alkotók, akik, tekintetbe véve
az antológiák keletkezésének időszakát, utólag feltűnően hiányoznak
a válogatásokból. Nem sok ilyen hiányt lehetne szóvá tenni.
A mentorok között igazából a valamiképp (az egész vállalkozást
mintegy autorizáló címadó verse révén) mégiscsak jelenlévő
Illyés, illetve Nemes Nagy távolléte lehet szembeötlő, a bemutatott
pályakezdő alkotók közül talán Marsall Lászlóé, aki azonban 1970ben már meg is jelentethette az első önálló verseskötetét. Inkább
koncepcionális hiányt jelenthet a határon túl magyar irodalom teljes
kimaradása (amelyet más, Magyarországon kívül kiadott antológiák
20
21
22

FODOR József, Kassai Ferencről = Uo., 139.
CSORBA Győző, „Közérthetővé tett hétköznapok” = Ne mondj le semmiről, 75.
Vö. HAHN Alois, Kanonisierungsstile = Kanon und Zensur, szerk. Aleida és
ASSMANN Jan, München, Fink, 1987, 28–37. (Archäologie der literarischen
Kommunikation, II)
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pótolnak), szintén aligha független az irodalompolitikai okoktól, ám
poétikai jelentőséggel is bír az avantgárd hagyomány meglehetősen
féloldalas jelenléte: az antológiákban megjelenő versnyelvek egy
jelentős része összefüggésbe hozható ugyan (akárcsak a Tűz-táncban)
a történeti avantgárd bizonyos hagyományaival (pl. a „népi” vagy
éppen nem népi szürrealizmus képalkotásának némely sajátosságával),
a neoavantgárd, és egyáltalán az avantgárd izmusokra jellemző
esztétika, konceptualizmus vagy mű- és szövegfelfogás viszont nem
nagyon jut térhez ezekben a kötetekben. Ami persze megint csak
összefügg a határokon túli, illetve legalábbis a csak Magyarországon
kívül nyilvánossághoz jutó magyar irodalmi produkció értelemszerű
figyelmen kívül hagyásával: Erdély Miklós műveit, akinek első
verseskötete, a Kollapszus orv. 1974-ben, Párizsban látott napvilágot,
pl. nem lehet megtalálni az antológiákban, Hajas Tibor viszont azok
egyike, akik az Első Énekben is és aztán a Szépirodalmi sorozatában is
jelen vannak: a Ne mondj le semmiről egyik legérdekesebb szekcióját
az ő szövegei alkotják, amelyeket Örkény István vezetett be. Ez
utóbbi – Tandori Egy talált tárgy megtisztítása c. kötetét egy évvel
követően megjelent – gyűjtemény lesz tulajdonképpen az, amelyben
(Hajas mellett Kemenczky Judit és Szilágyi Ákos révén) először válik
markánsan láthatóvá a (neo)avantgárd poetológiák és/vagy esztétikai
ideológiák mérvadó jelenléte az időszak fiatal magyar költészetében.
A Szépirodalmi antológiái, aligha meglepő módon, összességében
inkább homogén képet rajzoltak (vagy talán pontosabb lenne így
fogalmazni: rajzoltattak ki olvasóikkal) a kortárs magyar költészet új
nemzedékéről. Érdemes ezúttal is Szabolcsi átfogó kritikáját idézni
1970-ből, amelyben bő tíz évvel a Tűz-táncot követően most a Költők
egymás közt anyagát mérlegelve vázolja fel azokat a legfontosabb
észleleteket, amelyek amúgy rendszerint megfogalmazódtak az
antológiák kritikai fogadtatásában. Bár bizonyos, már a Tűz-táncban
megfigyelt attitűdök visszaköszönnek itt is, különösen a fiatal költők
(a mentorok által is érzékelt) abbéli igyekezete, hogy távol tartsák
maguktól a nosztalgikus elkívánkozás antimodernista gesztusait
(még Oravecz Imre is, aki már a Költők egymás közt-ben közölt
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önéletrajzában is javarészt a szülőfalujáról beszél, fontosnak tartja
közölni, hogy „nem a városba szakadt fiú kívánkozik bennem Szajlára
vissza”23), összességében drasztikusat változik a kép. Mint az már
fentebb szóba került, sehol sincs már a mindent átható történelmiség.
Az új költészet látványosan távol tartja magát a történelmi
perspektívától, a korabeli recepcióban szinte mindenhol hiányolt ún.
„közéletiségtől”, a meghatározó társadalmi gyakorlatoktól: Szabolcsi
pl. az antológiában számára feltűnő „archaikus-humánus”, illetve
„ösztönös” költői attitűdöket ebből a defenzív (?) magatartásból
származtatja, és összességében azzal hozza kapcsolatba, hogy az
új költészet a korabeli értelmiségi létforma bizonytalanságainak
tapasztalatáról tudósít.24 Ez természetesen a mentorok számára sem
maradt észrevétlen. Vas pl. a saját állítása szerint T. S. Eliotnál mintát
kereső Petri költői erényeinek (pl. a „szépelgés, hígítás, nagyzolás,
mindenfajta misztifikáció elutasítása”) elismerő számbavétele mellett
kissé különös okfejtésben értetlenkedik (persze itt sem árt gyanakodni
valamiféle kódolt üzenet esetleges jelenlétére) a fiatal lírikus
kérlelhetetlen „pesszimizmusán”.25 A Veress Miklós verseit bevezető
Takács Imre világosabban (és talán nem is teljesen pontatlanul)
beszél: „Mi – annak idején – szerepre vállalkoztunk, de Veress
Miklós évtizede nem osztotta ki a szerepeket.”26 Az antológiákban
színre léptetett nemzedék valóban meglehetősen lemondóan és/vagy
tartózkodóan nyilatkozik tevékenységének társadalmi funkcióiról
vagy kereteiről, sőt viszonylag gyakori gesztusa az ilyen vonatkozású,
egyénítő vagy karakteresítő önjellemzés elutasítása – Oravecz ezt pl.
a következő mondattal valósítja meg: „Eddigi életemben nem történt
velem semmi rendkívüli.”27
23
24

25
26
27

ORAVECZ Imre, Önéletrajz = Költők egymás közt, 233.
SZABOLCSI, Tűnődés új költőkről = Sz. M., Változó világ – szocialista irodalom,
Bp., Magvető, 1973, 362–362., 369.
VAS István, Petri György és a pesszimizmus = Költők egymás közt, 268–269.
TAKÁCS Imre, A csupasz emberi szó = A magunk kenyerén, 321.
ORAVECZ, i. m., 234.
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Mindez persze felfogható nagyon is reális társadalmi látleletnek
vagy akár valamiféle passzív társadalomkritikaként is. Politikai
elköteleződés mindenesetre nem következik belőle, sőt ebben
a vonatkozásban is egyfajta közömbösség vagy meglehetős elhárítás
válthatta ki a más típusú költői szerepfelfogásokon formált kritikusi
elvárások csalódását. Szentmihályi Szabó Péter fentebb már idézett
verse a következő politikai identitásleírást nyújtja: „magyar vagyok,
elég ok arra, / hogy így is legyen rendben, / mert különben két tatár /
csinált volna engem, / szocialista vagyok, / mert a kezembe nyomták,
/ ujjamhoz nőtt: megszerettem, / és megszoktam a gondját.” Kertész
Péter a történelmi múltfeldolgozás nem is egészen pontatlanul
megragadott játékterét pedig ekképpen jelöli ki generációja számára,
szintén a Költők egymás közt-ben: „gátlásaink közül ha kiásunk
/ fényre emeljük kéjjel / apáinkra fröcsköljük a szégyent / akik
ügyetlenül másztak ki a lövészárkokból” (beszélgetés). A Bisztray
Ádám verseit bevezető Fodor András szinte megkönnyebbülten
hívja fel olvasói figyelmét arra, hogy az új generáció költészetében
is találhatók azért hazafias versek.28 Ezekben az antológiákban
a legkonkrétabb formát öltő politikai jellegű, olykor meglehetősen
patetikus megnyilatkozások is ritkán lépik túl valamiféle pacifizmus
viszonylag elmosódott kereteit: Bisztray egyik verse pl. a „NE
LEGYEN TÖBBÉ GYILKOLÁS” felkiáltással felel a „miért vagy?”
kérdésre. A Nagy László által bemutatott Kiss Anna Kisvárosi történet
c., önmegszólító hangvételű költeményének nyitósora majdhogynem
emblematikusnak mondható az antológiák kontextusában: „Nem
vagy kimondottan társadalmi lény.” Mindez nyilvánvalóan összefügg
az új költészet hangvételében Szabolcsi és mások által is megfigyelt
pátoszellenességgel és antiintellektualizmussal, az ironikus és groteszk
ábrázolásmód térnyerésével vagy éppen – amint Vas fogalmaz Spiró
költészetét jellemezve – a „szójátékok és szótekerések”29 lehetőségei

28
29

FODOR András, Bisztray Ádámról = Uo., 70.
VAS, Egy romantikus költő a hetvenes években = Ne mondj le semmiről, 278.
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iránti feltűnő érdeklődéssel – de ehhez rögtön hozzá kell tenni, hogy
az antológiák egyáltalán nem mentesek a patetikus önmegnyilvánítás
költői gesztusaitól, igaz, ezeket elsősorban nem szociális vagy
politikai tartományokban helyezik el. Az új generáció abban az
értelemben nem feszegeti színrelépésének intézményes vagy politikai
kereteit, hogy különös kritikai figyelemmel fordulna a történelmi
közel- vagy régebbi múlt körül ekkoriban többnyire amúgy is csak
elfojtva vagy kódoltan megvívható értelmezési háborúkhoz. Igaz,
ebben a tartózkodásában (ezt tanúsítja a „közéletiség” hiányát
panaszló szólama a recepciónak) mégiscsak van valami rezisztencia,
amennyiben hallgatagsága nyilvánvalóan rávilágít arra, hogy melyek
azok a diszkurzív tartományok, amelyekben a költészet számára sem
feltétlenül biztosított a szabad megszólalás lehetősége.
Szabolcsi, mint ahogyan a Költők egymás közt más recenzensei is,
szóvá teszi, hogy az arctalan nemzedék homogenitása paradox módon
valójában nem nagyon engedi meg markáns poétikai-esztétikai leírások
vagy előrejelzések megfogalmazását a kortárs költészet alakulásáról.
Pomogáts Béla szerint a kötet egyenesen „nem antológia”, mégpedig
azért nem, mert szerzőit „a díszes kötésen kívül alig fogja össze más:
sem a nemzedék, sem a világkép, sem a poétika.”30 Szabolcsi, talán
produktívabban, egyfajta ellenpróbával kísérletezik arra hivatkozva,
hogy az új lírikusok közös pontjai inkább abban mutatkozhatnak
meg, „hogy kik nem mestereik” (a lista hosszú, tartalmazza pl. Szabó
Lőrincet vagy akár magát Illyést is).31 Ahogyan a Tűz-tánc kapcsán,
itt is igyekszik megjelölni a főbb hatásvonalakat, József Attilát, Nagy
Lászlót, illetve mégiscsak valamiféle társadalomkritikai hangsúlyt
fellelve a Brechttől kölcsönzött vagy újabban az amerikai beatköltészet
nyújtotta mintákat. A József Attila-i versnyelv hatásának átfogó
jelenléte valóban megfigyelhető az antológiákban, olykor Pilinszkyn
és az Újhold poétikáján átszűrve (többen is megpróbálkoznak pl.

30
31

POMOGÁTS Béla, Költők egymás közt, Alföld, 1970/4, 126.
SZABOLCSI, Tűnődés…, 356.
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Négysorosokkal), nyilván ezért is váltott ki tartós feltűnést Petri
híres poetológiai állásfoglalása, mely szerint „a József Attila-i
hagyomány közvetlenül nem folytatható: ő volt az utolsó, akinek
még sikerülhetett a lírai alapok egyszerűségének megőrzésével,
a személyesség maximális intenzitásával nagy költészetet teremteni”32
– és azért itt is érdemes emlékeztetni a közvetlenül szó nem
elhanyagolható jelenlétére. Szabolcsi ebben az antológiában is szóvá
teszi, nem is alaptalanul, „a verbalizmus túlzásait”33, a költői képek
hajszolását, egy-egy szerzőnél egyenesen dagályos retorikusságot,
ami – lehetne hozzáfűzni – lényegét tekintve összefügg az egész
kötet, ha lehet így fogalmazni, szócentrikusságával: a fiatal lírikusok
vonzódásával a katalógusszerű, dominánsan mellérendelő jellegű
szövegszervezéshez, és – ettől nem függetlenül – a nyitott, laza
struktúrák, pl. in medias res jellegű versnyitányok vagy éppen
a balladisztikus forma, továbbá a kisbetűs sorkezdetek iránt, ami az
interpunkció és természetesen a kötött formák, valamint a klasszikus
műfaji minták háttérbe szorulásában is lecsapódik (Beney Zsuzsa az
egyetlen olyan lírikus – igaz, Oravecz mellett az ő versei részesülnek
a legpozitívabb kritikai fogadtatásban34, mindkettejüket egyébként
Weöres vezeti be –, aki pl. szonetteket is szerepeltet a válogatásban
és akinél fontos szerepet játszanak az antik mitológiai referenciák).
Szimptomatikusnak mondható az, ahogyan a Dobai költészetéből
kiemelt Szavak c. (lényegében idegen szavakat katalógusszerűen
felvonultató) vers kapcsán Csoóri lényegében a szavakkal való költői
foglalatosságban látja megvalósulni a reális cselekvés gátoltságának
kompenzációját: „A szabadság esélyeit és formáit kereső életösztön
a nyelvet szemeli ki gyakorlótérnek. Nyilván abban a reményben,
hogy ha a játéknak, a kalandnak, a forradalomnak, az igazi tudásnak
egyelőre nincs tere a valóságban – a nyelv tág világán belül kell nekik
32
33
34

PETRI, i. m., 289.
SZABOLCSI, Tűnődés…, 364.
Pomogáts fentebb idézett kritikája mellett l. pl. GÖRÖMBEI András, Költők
egymás közt, Irodalomtörténet, 1970/3, 742–743.
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hegyet, utcát, égboltot keresni. Dobai a szavak keresztre feszítése
helyett egyrészt belekezd lejáratásukba, másrészt újoncképzésre
vonultatja be őket.”35
A magyar költészet későbbi alakulása felől visszanézve,
amelyben az irodalomtörténet-írás és a kritika is kiemelt jelentőséget tulajdonított annak a tendenciának, melyet Margócsy
István a „szópoétikától” egyfajta „mondatpoétika” felé vezető
súlypontváltásként írt le36, az a legmeglepőbb, hogy az új nemzedék,
az itt tárgyalt antológiák által előállított kontextusban, néhány (pl.
Petrinél vagy Hajasnál megfigyelhető) ellenpéldától persze eltekintve,
nem sok előjelét mutatja ennek a fejleménynek – ebből a szempontból
nem nagyon látszik markáns különbség azon poéták között, akiknél
később a mondatban rejlő poétikai és retorikai lehetőségek iránti
érzékenységet detektálta a kritika és azok között, akiknél ez nem
bizonyult relevánsnak. Jellemző módon a legkorszerűbbnek vagy
legelőremutatóbbnak látszó poétikai teljesítményekről alkotott
benyomásaikat az idősebb pályatársak, ahogyan a recenzensek is
némely ifjú lírikus (pl. Hajas, Oravecz vagy Takács Zsuzsa) esetében
a szavakat tulajdonképpen izoláló kihagyások, csönd vagy üres helyek
jelentésalkotó vagy éppen -fosztó kompozíciós szerepkörére vezették
vissza. Örkény pl. a kihagyások radikális felfogásában, a jelöletlenül
maradt üres helyekben, a hiányként nem jelölt hiányokban látja azt
az újdonságot, ami a fiatal lírikusok versnyelvét elválasztja a modern,
illetve kortárs klasszikusokétól. Hajas „hiányérzetéből hiányzik
a hiány” – ebben a megfigyelésben összegződik a Hajas (Tizenegyedik)
történet c. költeményéhez fűzött kommentár (a cikluszáró vers teljes
szövege ennyi: „Mire visszatértem, hűlt helyemet találtam.”).37 Takács,
aki az önéletrajzában egy egész poetológiai programot is felvázol,
többek közt arról értekezik, hogy „ami egyedül fontos, csak (…)
35
36

37

CSOÓRI, i. m., 60.
MARGÓCSY István, „Névszón ige” = M. I., „Nagyon komoly játékok”, Bp., Pesti
Szalon, 1996, 259–281.
ÖRKÉNY István, Hajas Tibor versei elé = Ne mondj le semmiről, 102.
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a szavak közötti szünetben, a verssorok között, az üres papíron”
látható.38 Weöres Celanhoz és a modern zene „punktualizmusához”
hasonlítja Oravecz verseit (a válogatás az 1972-es Héj c. kötet
előhírnöke), és „lyukacsos felületekről”, sőt megtapintható sorközökről
beszélve jellemzi ezek tapasztalatát: „olyan, mintha szavait gondosan
a semmibe illesztené”.39 Ezek az eszmék és eszmények persze ma sem
hiányoznak a kortárs líra körüli diskurzusból, de könnyen belátható
módon nem sokat – vagy talán persze nem is keveset, de akkor
nagyon áttételesen – vetítenek előre Tandori költészetének újabb,
az 1970-es évek közepére tehető fordulatából vagy Oravecz szintén
ezekben az években íródott leíró költeményeiből, amelyek majd az
Egy földterület növénytakarójának változása c. kötet (1979) gerincét
képezik – és még kevésbé tárnak fel olyan vonalakat, amelyek
ezt az időszakot pl. az 1980-as/1990-es évek meghatározó költői
teljesítményeivel vagy programjaival köthetnék össze. Az, ami igazán
kortárs vagy korszerű volt az 1960-as/1970-es évek fordulójának
költészetében, talán szükségszerűen nem mutatkozhatott meg az arra
vetett, mégoly szisztematikus pillantás számára. Az irodalom nem
lát(hat)ott rá önmagára.
A legpontosabb megfigyelő (és ez nem teljesen tanulságok nélküli)
az volt, aki talán a legaffirmatívabban fordult az új generáció számára
jelentősnek tűnő teljesítményeihez. Weöres (aki előszeretettel veti fel
a kibontakozó életművek további alakulásával kapcsolatos jóslatok
kérdését) az Új Írásnak adott rövid nyilatkozatában egyenesen azt
is megkockáztatja, hogy „talán ezzel a generációval fog a magyar
irodalom és költészet kiemelkedni eddigi elzártságábólm, és fej fej
mellett lépést tud majd tartani a nagy irodalmakkal”40 – ami, legalábbis
38
39

40

TAKÁCS Zsuzsa, Önéletrajz = Költők egymás közt, 397.
WEÖRES Sándor, Oravecz Imre verseit olvasva = Uo., 207. Itt egyébként azt is
megállapítja, hogy „az Oravecz-versek megkívánják az olvasótól, hogy együtt
alkosson a költővel, részt vegyen a teremtésben”.
Ankét a fiatal írókról, 87. Vö. még Uő, Beney Zsuzsa lírájáról = Költők egymás
közt, 40.
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a magyar próza újabb keletű nemzetközi jelenlétére gondolva, nem
nevezhető teljesen téves próféciának. Oravecz verseiről értekezve
félelmetes pontossággal rajzolja elő, még ha csak egy ellenpontozott
felvetés erejéig is, egy olyan életmű további alakulásának útját, amelyet
köztudottan sokáig a nagyon radikális poétikai váltások mutattak
kiszámíthatatlannak: „Oravecz Imre költészete kezdet. Bizonnyal
változni fog; talán sokféle újdonsággal és hagyományos vagy elfeledt
régiséggel bővülni, terebélyesedni”41 (kiem. KSzZ) – íme, az út a Héjtól
a Halászóemberig és az azt követő realista regényciklusig! Mindez
persze nem azt jelenti, hogy Weöres alkothatta a legpontosabb
kortárs képet a magyar irodalomról az 1960-as/΄70-as években, sőt
lehetséges, hogy éppen azt bizonyítja inkább, hogy nem alkotott
pontos fogalmakat arról, nem arról alkotott pontos fogalmakat, ami
akkor kortárs volt. Ugyanakkor megeshet, hogy éppen ezért volt ő, aki
azokat az éveket a 19. század elején, egy fiktív költőnő társaságában
töltötte, a keletkező új költészet voltaképpeni kortárs szemtanúja
– legalábbis, ha valóban úgy van, ahogyan Giorgio Agamben – egy
asztrofizikai hasonlattal operálva – fogalmaz, nevezetesen, hogy
kortársnak lenni annyit tesz, mint „észlelni a jelen sötétségében
a fényt, amely sikertelenül próbál meg eljutni hozzánk”.42
ABSTRAKT
Die Jahrzehntwende um 1960/1970 wird seit langem als eine wichtige
Epochenschwelle in der Geschichte der modernen ungarischen Dichtung
gehandelt. In den späten 1960ern trat –als Nebeneffekt einer gewaltigen
Zunahme der Lyrikproduktion – eine neue Generation junger Lyriker
auf, die jedoch, aufgrund kulturpolitischer Überlegungen, nur schwer die
literarische Öffentlichkeit erobern konnte. Die verzögerte Erscheinung
41
42

Uő, Oravecz Imre…, 208.
Giorgio AGAMBEN, Mit jelent kortársnak lenni? (http://aszem.info/2016/07/
giorgio-agamben-mit-jelent-kortarsnak-lenni/)
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selbstständiger Gedichtbände wurde durch die Herausgabe umfassender,
repräsentativ gestalteter Lyrikanthologien kompensiert, und dabei die
durchaus nicht unpolitische Konstruktion einer „jungen Literatur” bzw. der
„Generation” überhaupt in die öffentliche Diskussion gestellt. Der Beitrag
versucht, die politischen, ideologischen, aber auch ästhetischen Grundlagen
dieser Konstruktion am Beispiel der wichtigsten Veröffentlichungen, der
Anthologiereihe des Verlags Szépirodalmi kritisch zu untersuchen und
wirft die mehr generelle Frage auf, inwiefern der damalige Diskurs der
Literaturkritik die späteren Diagnosen bezüglich des Epochenwandels
vorbereiten konnte. Zum Schluss wird außerdem die Frage gestellt, was es
im literarischen Zusammenhang überhaupt heißt, einen zeitgenössischen
Blick zu haben.
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AMI FELETTE, AMI ALATTA:
ONTOLÓGIÁK KORA
Önreprezentáció és antológiakultúra a kortárs
„szlovákiai magyar” irodalomban
Mizser Attila
(Eszterházy Károly Egyetem, Eger)

„Ez sok, ez tényleg sok.
Kevesebb is elég lenne.
Minek a tajték, elég a hullámzás.”
Csehy Zoltán

A „szlovákiai magyar irodalom” önreprezentációjának egyik
meghatározó aspektusa az ún. antológiakultúra: a térség irodalmának
generációs csoportosulásai a rendszerváltást megelőzően, illetve
azt követően is egy-egy antológia szerzőgárdájaként jelentkeztek.
A válogatáskötetek pedig nemcsak irodalomszociológiai, de esztétikai
szempontból is képet adtak a régió irodalmának alakulásáról.
A csehszlovákiai magyar költészet első ilyen jellegű összefoglalása
Sziklay Ferenc szerkesztésében 1926-ban jelent meg. A címe: Lírai
antológia. Szlovenszkó és Ruszinszkó magyar költőinek alkotásaiból1.
A válogatás reprezentatív jelleggel bírt, mások mellett Márai Sándor,
1

Lírai antológia: Szlovenszkó és Ruszinszkó magyar költőinek alkotásaiból, szerk.
SZIKLAY Ferenc, Berlin, Ludwig Voggenreiter Verlag, 1926.
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Komlós Aladár és Mécs László is több verssel szerepelt a kötetben.
Ezt követően (a II. világháborút, és a határmozgásokat természetesen
nem számítva) öt-hat évente jelentek meg lírai vagy prózai antológiák,
amelyek a Csehszlovákia területén alkotó költők, írók munkásságát
szemlézték, összefoglaló jelleggel, és a kánonképzés és a regionális
identitás kifejezésének igényével. Egy-egy gyűjtemény megjelenése
és recepciója szinte egyet jelentett az irodalmi nyilvánossággal,
a szövegek pedig a csehszlovákiai magyar irodalom reprezentánsaivá
váltak.
Az első, hangsúlyozottan generációs szempontokat szem előtt
tartó antológia Három fiatal költő2 címen 1954-ben jelent meg,
a következő, az ún. „nyolcak antológiája” 1958-ban jött létre, és az
ötvenes évektől fellépő költőket kapcsolta össze3. Ezeknél azonban
szubverzívebb volt, és nagyobb kritikai visszhangot kapott az 1970-es
Egyszemű éjszaka4, amely Tőzsér Árpád szerkesztésében és előszavával
jelent meg. A kötetben azok a fiatal költők szerepeltek, akik helyet
kaptak korábban az Irodalmi Szemle Vetés című, pályakezdőket
közlő rovatában. A gyűjtemény érdekessége, hogy a válogatás fő
szempontja esztétikai: a legújabb megszólalásoknak ad teret: háttérbe
szorul a regionális identitás versbeli kifejezésének a kérdése, valamint
a költészet példázatszerűsége is. Az új generáció egyik kritikusa
éppen Szalatnai Rezső, aki az új költészetet bíráló írásában paradox
módon a líra megújulásának egyes aspektusaira mutat rá:
2
3

4

Három fiatal költő, Pozsony, 1954.
Fiatal szlovákiai magyar költők (1958, válogatta és a bevezetőt írta TURCZEL Lajos.
A kötet a „nyolcak” antológiájaként vált nevezetessé, lényegében az ötvenes évek
közepétől fellépő költők (Cselényi László, Fecsó Pál, Gyüre Lajos, Kulcsár Tibor,
Zs. Nagy Lajos, Petrik József, Simkó Tibor, Tőzsér Árpád) együttes jelentkezése
volt. Vö. http://adatbank.sk/lexikon/antologiak-19181989/
Fiatal szlovákiai magyar költők (1970), összeállította és az előszót írta: TŐZSÉR
Árpád. A sok vitát kiváltó antológia az Irodalmi Szemle Vetés c. rovatában feltűnt
költők verseit tartalmazza. Aich Péter, Keszeli Ferenc, Kmeczkó Mihály, Kulcsár
Ferenc, Mikola Anikó, Németh István, Szitási Ferenc, Tóth László, Varga Imre. Vö.
http://adatbank.sk/lexikon/antologiak-19181989/
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„Akár verskötetben, akár a Hétben, akár az Irodalmi Szemlében
olvasom verseiket, szomorúan, csüggedten hagyom abba. A próza,
a cikkek, ismertetések a szlovákiai magyar problémákról szólnak,
a versek azonban ezt a mondanivalót messze elkerülik. Ez az első, amin
megütközik az ember. Az ifjú magyar lírikusok Szlovákiában nem
járják a magyarság útját; nem lélegzenek se Pozsonnyal, se a vidékkel,
sem Gömörrel, sem Nógráddal; nem éreztetik Érsekújvár ízét, a Sajó
vizét, Léva piacát, Kassát. A szlovákiai magyar költészet valaha éppen
a táji és társadalmi valóság tükrözésével vált jelentőssé, külön hanggá
a magyar líra egységében. Gondoljunk csak Győry Dezső és Mécs László
verseire, egész költői gyakorlatukra! A mai versekből mit sem tudunk
meg korunkról és helyzetünkről, vidékeinkről és társadalmunkról.
Az irodalom szinte kettéhasadt: a próza felveti a magyar társadalom
kérdéseit, s művészi igénnyel ábrázolja a valóságot; a fiatalok lírája
ellenben messze elkerüli azt, jóformán megtagadja, mégpedig
egységesen, mintha tüntetne vele, mintha előzetesen megállapodnának
abban, hogy a valóságról nem énekelnek, ezt elutasítják.”5
Az Egyszemű éjszakát követően az antológiakultúra már nem
annyira összegző, a régió irodalmát szemléző jelentőséggel bírt,
hanem éppenséggel a nemzedéki megjelenés fórumává vált, így
nemcsak generációs, hanem irodalomszociológiai szempontok is
jellemzik a Próbaút antológiát (1983)6, amely a nyolcvanas évek elején
induló Iródia-mozgalom szerzőit közli. Mások mellett itt Farnbauer
Gábor, Krausz Tivadar, Hizsnyai Zoltán, Juhász R. József és Talamon
Alfonz neve említhető. Az azonos generációt, pályakezdést képviselő,
innovatív alkotók megszólalását színre vivő gyűjtemények közé
sorolható a Piknik a Szaharában: Fiatal írók antológiája (1993)7,
5
6
7

SZALATNAI Rezső, Az új költészet buktatói, Irodalmi Szemle, 1969, 9, 844.
Próbaút, szerk. BALLA Kálmán, GRENDEL Lajos, Pozsony, Madách, 1986.
Piknik a Szaharában: Fiatal írók antológiája, szerk. KULCSÁR Ferenc, Pozsony,
Lilium Aurum, 1993. A rövidprózák és elbeszélések szerzői: Czakó József, Fábián
Nóra, Győry Attila, Hajdú István , Hajtman Béla, Mórocz Mária, Pálovics László,
N. Tóth Anikó.

– 67 –

Mizser Attila

továbbá a Nyugtalan indák: Fiatal költők antológiája (1993)8
– amelyben többek között Csehy Zoltán is feltűnik. A rendszerváltás
előtti évtizedben induló írógeneráció az ún. „Pegazus-nemzedék”,
amely nevét a Pegazus írótáborokról kapta, tagjai az egykori
írótáborosok, többek között Csehy Zoltán, Polgár Anikó, Pénzes
Tímea, és – érdekes módon – a tatabányai Pollágh Péter. A hivatalos
antológiájuk az Angyalzsugor (1997)9, de a Kapufa a Parnasszuson
(1993) is részben a Pegazus-nemzedék szerzőit tömöríti. És ezzel
tulajdonképpen véget kell, hogy érjen a felsorolás: ezt követően
a nemzedéki antológiák létjogosultsága és megvalósulása is kérdésessé
vált. Valójában az Iródia, a Próbaút antológia generációja az utolsó
olyan közösség, amely a magyarországi recepcióban megjelenő
nyomot tudott hagyni, és amely valóban kvázi írói közösségként
tudott fellépni.
A következő két idézet képet ad az antológiakultúra jelentőségéről,
valamint a közösség, a kánon és az irodalom összefüggéséről. Németh
Zoltán néhány évvel ezelőtti Talamon Alfonz-esszéjében fogalmazza
meg: „A káprázatos tehetségű Talamon Alfonz tragikusan korai
halála után olyan mértékű figyelem irányult a szerző életművére,
amely tájainkon, a szlovákiai magyar irodalom kontextusában szinte
páratlannak mondható. […] Hogy mekkora szerepe van ebben az
8

9

Nyugtalan indák: Fiatal költők antológiája, szerk. KULCSÁR Ferenc, Pozsony,
Lilium Aurum, 1993. Az előbbi antológia lírai párja. SZERZŐI: Bolemant László,
Csehy Zoltán, Fehér Sándor, Gyetvai Zoltán, Lukács Zsolt, Mészáros Ottó,
Motesiczky Gábor, Z. Németh István, Patus János, A. Szabó László, Szarka Tamás,
Szászi Zoltán, Szűcs Enikő, Zalaba Zsuzsa.
Angyalzsugor: A Pegazus-nemzedék antológiája, összeáll. BALÁZS F. Attila, szerk.
HARASZTI Mária, előszó NÉMETH Zoltán, Pozsony, AB-Art, 1997. Az 1991-től
szerveződő, középiskolás fiatalok alkotta Pegazus Társaság tagjainak antológiája.
Összeállította: Balázs F. Attila. A kötet szerzői: Árendás Ildikó, Baranyai Szilvia,
Bede Csilla, Chinorai Edit, Csehy Zoltán, Fehér Kriszta, Ferenczi Norbert, Haris
Éva, Juhász Katalin, Kantár Csaba, Kasagranda Hedvig, Lelkes Judit, Lőrincz
László, Méry Mária, Mizser Attila, Németh Zoltán, Öllős Edit, Pénzes Tímea,
Polgár Anikó, Pollágh Péter, Rohály János, Sélley Hudina Zsolt, Száraz Dénes,
Szeles Annamária.
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1980-as években induló Iródiamozgalomnak, amely lehetőséget
adott a szlovákiai magyar fiatal alkotóknak ahhoz, hogy időről időre
irodalmi életet éljenek, szétszedjék, kivesézzék egymás műveit,
majd pedig az Iródia-füzetek jóvoltából nyomtatásban is meglássák
szövegeiket – nos, erről nagyon nehéz egzakt módon beszélni. Hiszen,
mint tudjuk, az irodalom művelése főként magányos tevékenység.”10
A Próbaút antológia fülszövegében pedig, feltehetőleg a szerkesztők, Balla Kálmán és Grendel Lajos megfogalmazásában,
a következőket olvashatjuk: „Antológiánk szerzői, azaz itt szereplő
írásaik többek ígéretnél: eredmények, amelyekkel ki lehet lépni
a közönség elé. A pályakezdők közül azok kerültek kötetünkbe,
akiknek megkülönböztető írói arcéle, sajátos esztétikai és stílusbeli
felfogása és iránya, valamint egyéni gondolatvilága, körülírható
világképe van.”11
A két idézetben az a figyelemreméltó, hogy a közösségi tapasztalatot (az Iródia-mozgalmat) és az antológiában való megjelenés
kérdését is a szövegalkotás folyamatával hozza összefüggésbe. Eszerint
a generációs szemlélet csak abban az esetben termékeny, ha az az
irodalmi szöveg alakulásában is kimutatható. Az antológiakultúra
csak akkor érvényes, csak akkor van létjogosultsága, ha az egyfajta
kritikai attitűd eredménye. Ha a szerkesztés egyben válogatás,
értékelés, egy vagy többféle ízlés, egy vagy többféle szempontrendszer
érvényesülése. A kilencvenes évek antológiáira egyfajta fordulatként
emlékszik az ún. szlovákiai magyar irodalomtörténet, a tanulmányokban, kritikákban egy új nemzedék és egy új nyelv jelölői ezek
– Németh Zoltán például több interjúban is revelatív erejűnek nevezi
a Próbautat12. A jelenség tehát annak ellenére adott, hogy a szerzők
10

11
12

NÉMETH Zoltán, A bámulatos tehetségű Talamon Alfonz, Irodalmi Szemle, 2016, 5.
http://irodalmiszemle.sk/2016/05/nemeth-zoltan-a-bamulatos-tehetsegu-talamon
-alfonz-essze/
Próbaút, fülszöveg.
Vö. pl. Lezárult egy korszak... – interjú Németh Zoltánnal, Terasz.hu, http://uj.terasz.hu
/main.php?id=egyeb&page=cikk&cikk_id=7688.
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olykor másként élik, élték meg azt. Polgár Anikó 2004-es nyilatkozata
a Pegazus nemzedék és kilencvenes évek kvázi fordulata kapcsán jól
érzékelteti az anomáliákat: „A ’90-es évek »fordulatáról« egy groteszk
antológiadömping jut eszembe, ekkoriban veszítette el tájainkon az
antológia a maga műfaji autentikusságát. Az általad is emlegetett
antológiák futtában és fölényes szakmai hanyagsággal készültek, és
semelyikük sem állta ki az idők próbáját. A Kapufába nem is tudom,
hogy kerültem bele, a kiadó velem egyáltalán nem kommunikált,
mindent az esetlegesség, a szétszórtság uralt. Nekem ez az antológia
máig sincs meg, csak egyszer láttam véletlenül a könyvtárban
– sem honoráriumot, sem tiszteletpéldányt nem kaptam belőle,
nem mintha annyira hiányozna, csak az akkori alapvető kiadói etika
hiányosságai miatt említem. Persze, néha még ma sem tudhatja az
ember, hogy valamelyik írása vagy netán egy róla készült fotó mikor
bukkan fel váratlanul egy antológiában. Az Angyalzsugor azért olyan
félresikerült, mert hibrid, sok szempontból determinált szerkesztői
koncepciót – koncepciótlanságot? – tükröz.13
Az anomáliák, amelyeket Polgár említ, mondhatni, általánossá
váltak. A rendszerváltás utáni első generációnál az antológiaszerkesztés
mint kritikai eljárás már nem érvényesül. Sem értékorientációjában,
sem az érdekképviselet szempontjából nincs jelentősége, és súlya,
a regionális irodalmi kiadványokban való megjelenésnek. Az
írótáborok már kevésbé jelentenek nemzedéki összetartó erőt. Sokkal
inkább önálló teljesítmények jelennek meg pályaképként. Ennek
hátterében az áll, hogy az elmúlt évtizedben a nemzedékiség, illetve
a pályakezdők teljesítményére való reflektálás helyett a „szlovákiai
magyar” irodalmi közösség egészének bemutatása vált hangsúlyossá.
Az évente egyszer megjelenő Szlovákiai magyar szép irodalom kritikai
viták tárgya, mert bár a regionális irodalom és a regionális értékek
általános bemutatását célozza, paradox módon nem teszi lehetővé
13

POLGÁR Anikó, „A költészet nálunk napi igény…”, Új Szó, 2004.07.03. https://
ujszo.com/cimkek/szombati-vendeg/2004/07/03/polgar-aniko-a-kolteszetnalunk-napi-igeny.
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a régión belül megmutatkozó sokféleség, nyitottság és plurális
értékstruktúra felmutatását, hanem a homogenizálás gesztusával,
a hangsúlyok kijelölésének elkerülésével éppenséggel elfedi a valós
tendenciákat.
Néhány évvel ezelőtt az Irodalmi Szemle adott teret a SZMÍT
(Szlovákiai Magyar Írók Társasága) antológiáiról szóló kritikavitának,
amelynek kiindulópontja Németh Zoltán provokatív című írása volt:
Szellemi öngyilkosság a Szlovákiai magyar szép irodalom 2012 című
kötetben. Németh a cikkben szintén említi a Polgár Anikó által is
felvetett szerzői jogi problémát, miszerint az antológiák (2012-ben
még mindig!) úgy készülnek, hogy a szerző nem értesül a közlésről,
a bekerülésről. Így nincs módja elfogadni vagy épp visszautasítani
a kontextust, amelybe helyezik. Problémaként rögzíti a válogatás
slendriánságát, a szerkesztői munka szükségszerű kényszerűségeit
is. A szerkesztő nem tájékozódik a szlovákiai magyar alkotók nem
szlovákiai lapokban megjelent szövegeiről, így nincs lehetősége
megfelelő koncepció kialakítására. Kimaradhat például az antológiából az a szerző, aki bár Szlovákiában él, szlovák állampolgár,
ennek értelmében szlovákiai magyar író, de az adott évben például
csak az Alföldben vagy az Élet és Irodalomban publikált: „A Szlovákiai
magyar szép irodalom 2012 összeállítója egész egyszerűen nem
nézte át […] a legjobb kortárs magyarországi irodalmi lapokat,
hogy azokban publikáltak-e szlovákiai magyar szerzők. Ami azért
is megdöbbentő, mert ebből az derül ki, hogy egyáltalán nincs
képben a kortárs magyar irodalom viszonyait illetően. […] Vajon
a provincializmus és dilettantizmus fogalmait milyen esetekre találták
ki, ha nem az ilyen válogatásra? Mi másról van szó, ha nem szellemi
öngyilkosságról?”14

14

Szlovákiai magyar szép irodalom 2012, szerk. VIDA Gergely, összeáll. NAGY
Erika, Pozsony, Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2012. https://nemethzoltan.
wordpress.com/2013/01/05/nemeth-zoltan-szellemi-ongyilkossag-a-szlovakiaimagyar-szep-irodalom-2012-cimu-kotetben/
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Beszédes tény, hogy csak két magyarországi irodalomtörténész,
kritikus fogadta el a felkérést, és reagált Németh vitacikkére. L. Varga
Péter teoretikus értelemben megerősíti, egyben árnyalja is Németh
álláspontját, felhívja a figyelmet arra, hogy „a szövegek materiálistérbeli pozicionálása legalább annyira fontos, mint az interpretáció és
a hatástörténet, sőt e komponensek igen jelentékeny szerepet játszanak
a művek befogadásában és értelmezésében […]. [A] publikáció helye,
recepciójának tere, de maga a kivitelezés, a materiális környezet
ugyanolyan szerepet játszik a mű értelmezéstörténetében, mint
poétikai-retorikai megalkotottsága. […] [M]indenütt akadnak helyi
hősök és persze olyanok is, akiknek az (élet)műve túlmutat a térségi
léten […]. A válogatásoknak – különösen, ha jelölten regionális
kódolásúak kívánnak lenni – ezt a kettősséget nyilván figyelembe kell
venniük, s ha nem is képesek feloldani, érdemes törekedniük rá.”15
Nagy Csilla pedig a 2012-es antológia anomáliái kapcsán
tendenciáról beszél, rámutat arra, hogy „[a] regionális irodalom
és a regionális értékek sajátosságainak bemutatását (amely […] az
ilyen típusú kiadványok legfontosabb célja lenne) korlátozza egyfajta
provinciális szemlélet; a régión belül megmutatkozó sokféleség,
nyitottság és plurális értékstruktúra helyett az elszigeteltség élménye
válik, ha nem is értékké, de bizonyos értelemben meghatározó
tényezővé. […]. [A] szerkesztők és a kiadó, az írószövetség nincs
tisztában a felelősségével, azzal, hogy elsődleges feladata az értékőrzés
és az önreprezentáció: a szlovákiai magyar irodalom hagyományainak,
pluralitásának, dinamizmusának a lehető leghitelesebb, legmagasabb
színvonalú bemutatása, a szerzők lehető legjobb képviselete.”16

15

16

L. VARGA Péter, Multikulti és kisebbségi kontextusok: kettős kódolás, Irodalmi
Szemle, 2013, 1. https://library.hungaricana.hu/hu/view/IrodalmiSzemle_2013/?
pg=84&layout=s.
NAGY Csilla, Provincializmus, dilettantizmus vs. regionális kánon, Irodalmi
Szemle, 2013, 3, http://irodalmiszemle.sk/2013/03/nagy-csilla-provincializmusdilettantizmus-vs-regionalis-kanon/.
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A fentiek alapján úgy tűnik, mára a szlovákiai magyar szépirodalmi
antológiában való megjelenés egyrészt nem bír valódi hozadékkal,
nem befolyásolja a kánont, de nem is reprezentatív. A szimptóma
tehát az, hogy a 2000 után színre lépő generációk ezt a deficitet érezve
már nem törekszenek a szlovákiai magyar író/alkotóközösségekbe
való betagozódásba. Ez talán a tehetséggondozás kapcsán vethet
fel anomáliákat. Olyan közegben érzik magukat otthonosan, amely
regionálisan nincs kódolva, ugyanakkor generációs és határon átívelő
kapcsolatrendszert ad. Az új nemzedékek számára így válhat kánon,
irodalom és közösség kontextualizáló fogalmává – hogy csak néhány
példát említsek – az R25, a FISZ vagy a JAK, a KULTer, illetve, merem
remélni, bizonyos mértékig az Irodalmi Szemle is.
SUMMARY
The term “anthology culture” is widely used when discussing the dominant
aspects of the self-representation of the literature of the Hungarians in
Slovakia. It originates from the time before and right after the political
transformation when the generational groups of the region used to present
themselves as authors of different anthologies. From the point of view of
both literary sociology and aesthetics, these collections of literary works
showed a true picture of the evolution of literature in the area. On the other
hand, it seems that in the present, an appearance in a Slovak Hungarian
anthology does not have the same outturn, it will not affect the canon and is
not representative anymore. The study aims at the analysis of this symptom.
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ÖNÉRTELMEZÉSI STRATÉGIÁK
ÉS A „KÁNON”
Dusík Anikó
(Comenius Egyetem, Pozsony)

Az alábbiakban a kánon alakulásának, átírásának néhány
– a magyar irodalomban megtapasztalható – jelensége kapcsán
a (feltételezhetően) szlovákiai magyar identitást (részidentitást,
másodidentitást, regionális identitást) is vállaló írók, illetve egyes
alkotásaik egy alapvetően nem geopolitikai kritériumok mentén
megalkotott, elsősorban az oktatás területén egyfajta normativitás
igényével fellépni képes szövegcsoportokban való megjelenésének
esélyeit, illetve résztvételének körülményeit vizsgáljuk. Az oktatásban játszott szerep kiemelését ebben az esetben Turczel Lajos
személyiségének, tanári, irodalomtörténészi és kritikusi feladatvállalásának irányultsága is indokolja.
A huszadik század utolsó évtizedeiben fellángolt kánon-viták,
ha mást nem, azt biztosan nyilvánvalóvá tették, hogy nemcsak
a normatív rendszerek létrehozásának kritériumai jelentenek gondot,
hanem bármely, normaként fellépni kívánó rendszer jogosultsága,
illetve kizárólagosságra vagy dominanciára való törekvése is
megkérdőjelezhető.1 Ennek ellenére, akár könyvtárként tekintünk
1

A kánonnal kapcsolatos állítás háttereként lásd többek között Harold BLOOM,
Kánon západní literatury, (ford. Ladislav NAGY, Martin POKORNÝ, Prostor,
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a rendelkezésünkre álló szövegek összességére, amelyeket csupán
az olvasó szubjektum individuális döntései szerveznek egy, az
esetlegességét vállaló csoportba, akár – egyfajta útmutatást keresve
‒ igényünk van a normák kínálta „bizonyosságra”, ha a szépirodalmi
szövegnek bármiféle közvetítő szerepet szánunk, illetve nem fosztjuk
meg ettől a funkciójától, akkor foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel
is, hogy ennek a szerepnek a betöltése milyen módon valósulhat meg
a legeffektívebben.
Bod Péter 1766-ban (illetve valószínűleg 1767-ben) megjelent,
a magyar irodalom első lexikonának mondott Magyar Athenasa sem
más, mint egy olyan könyvtárjegyzék-kísérlet, amelyet a megőrzés,
és a „tartósítás” szándéka hívott életre. Bod elsősorban az írók neveit
listázza a rendelkezésére álló adatok alapján, s a szövegekre való
utalások csak esetlegesek2, az olvasót megszólító előszó azonban
a 19. században dominánssá lett szövegrendező-elv előrevetülése.
A „Hazádat és Magyar Nemzetedet igazán szerető Kegyes Olvasó!”
megszólítás szellemében Bod már egy olyan szemléletet közvetít,
amelyben az írásbeliség magyarnyelvűsége nemcsak elvárható
lenne, hanem „nemzeti” értelemben értékjelölő szempont is egyben:
„Kedvem ellen esett az hogy ezen Magyar könyvetskében sok Deák
szók és Deák nyelven írott dolgok elegyedtenek”3.

2

3

2000, 63); A magyar irodalom történetei (főszerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály,
Budapest, Gondolat, 2007) kötetszerkesztési elvét; a World Literature Studies
2015/3 Kontúry tvorby a výskum literárneho kánonu (eds. Roman MIKULÁŠ,
Soňa PAŠTEKOVÁ) egyes írásait, főként: BOKA László, Paralelnosť teórií kánonu:
literárnohistorické aspekty, ford. Judit GÖRÖZDI, Gabriela MAGOVÁ (3‒15);
Roman MIKULÁŠ, Kánon ako funkcia v autoreflexii systému literatúry (63‒75)
Balassa Bálintról írva ugyan elmondja, hogy „Gróf Balassa Bálint, nem tsak híres
nevezetes vitéz Ur vólt, hanem nagy tudományu is, és a vers szerzésben is igen
hatalmas, Kinek Énekjei sokszor ki-nyomtattatván, mindeneknek kezekben
forognak” – de ezt követően csupán Tolnai Balog János a költő tiszteletére írt
„deák” versét közli (sőt, annak magyar fordítását is!). – BOD Péter, Magyar
Athenas, 1766, 18‒19., http://mek.oszk.hu/01800/01811/html.
BOD Péter, Magyar Athenas, i. m. s. p.

– 75 –

Dusík Anikó

Toldy Ferenc ‒ a már kimondottan „néhány buzgó irodalomtanár
biztatása, sőt sürgetése”4 hatására ‒ 1864‒1865-ben megjelentetett
A magyar nemzeti irodalom története (A legrégibb időtől a jelenkorig
– Rövid előadásban) című irodalomtörténeti munkájában a tanulók
és tanáraik számára már egy, a nyelvi alapú nemzeti irodalom
koncepcióját szolgáló normát mutat be elsajátítandó mintaként.
A szerző koncepciója értelmében az oktatás során „mindenekfelett
a fejlődési stádiumokra s azok jellemére, az egyszer-másszor előtérbe
lépő szakok- és irányokra, azok okai és főbb képviselőire fordítandó
a nevendékek figyelme.”5 Toldy az Előszóban azt írja, hogy a munka
„első kísérlete öszves irodalomtörténetünk tudományos és rendszeres
kidolgozásának”6. Az elsősorban oktatási célokat szolgálni kívánó
szerző ugyanakkor arra is kitér, hogy „Magát a tárgyat tekintve nem
minden § egyformán fontos, akár az irodalom történeti fejlődése
menetelét, akár a tárgyalt írók művei becsét tekintjük, amelyek
azonban mégsem maradhattak el a kép teljes voltáért.”7 Már itt
feltűnik az a kettősség, amelyik a huszadik századi kánonviták
egyik sarkalatos pontja lesz: a „fontosság” és a „teljes kép” ellentétes
irányokba ható elvárásai.
Toldy irodalomtörténetének a magyar kánon rendezőelvei, normái
és hordozói kialakításában és megnevezésében játszott vitathatatlan
szerepe ellenére már a munka megjelenése idején folyamatban volt
a magyar irodalmi közéletben egy olyan – Kisfaludy Károly Toldy
által hirdetett „fontosságát” átértékelő – folyamat is, amely nemcsak
a Kisfaludy-kép alakulása szempontjából érdekes, hanem legfő-képpen
azért, mert a kánoni pozíció újraértelmezhetőségét a 19. század második
felében alakuló rendszer immanens tulajdonságának láttathatja. Toldy
számára a magyar dráma („drámai költészet”) megalapítója Kisfaludy
4

5
6
7

TOLDY Ferenc, Előszó, egyszersmind bevezetésül = T. F., A magyar nemzeti
irodalom története, 13‒19, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987, 13.
Uő, i. m., 15.
Uő, i. m., 14.
Uő, i. m., 18.
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Károly8, míg Katona József csupán a „Kisebb költők”-et tárgyaló fejezet
élén található, azaz a fontosságelvű rendszer kevésbé jelentős posztján.9
Gyulai Pál 1860-as, akadémiai székfoglalójában viszont – főként
Toldyval vitázva – Katona Bánk bánját már „legjobb tragédiánk”nak nevezi: „Nincs ugyan az úgynevezett klasszikus műveink
gyűjteményébe hivatalosan beiktatva, de a közvélemény klasszikaibb
drámának tartja azoknál, melyek odaiktatvák”10, miközben a korábbi
szöveghelyek alapján az is nyilvánvaló, hogy elsősorban Kisfaludy
pozíciójának relativizálása a cél.
Ha a „fontosság” szempontja alapján nézzük meg azt, milyen helyet
foglal el ez a két szerző (Kisfaludy Károly és Katona József), illetve
„klasszikainak” gondolt műveik az 1960-as években megjelentetett
– a hagyományt az egységes és normatív kánon koncepciója alapján
újragondolt – akadémiai irodalomtörténetben, akkor a Gyulai
(illetve Arany János11) által is preferált „szerepcsere” tanúi vagyunk.
Nemcsak az történik, hogy A nemzeti dráma megteremtése című
fejezet kizárólagos főszereplője Katona, illetve a Bánk bán lesznek,
hanem Kisfaludy leválasztására is sor kerül, drámaírói tevékenysége
tárgyalására pedig A klasszicizmustól a nemzeti romantikáig című
fejezet, „a nemesi kúriák világából kiszakadó” Kisfaludy portréjában
kerül csak sor.12 A teljességre való törekvés igénye, amelyet az 1860as évekhez hasonlóan az 1960-as években is megtapasztalhatunk,
ugyan megakadályozza, hogy a drámaíró Kisfaludy esetleg végleg
8

9
10

11

12

Vö. TOLDY Ferenc, A magyar nemzeti irodalom története, Budapest, Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1987, 230‒231.
Uő, i. m., 232‒233.
GYULAI Pál, Katona József és Bánk bánja = GYULAI Pál, Válogatott művei, sajtó
alá rendezte HERMANN István, szakmailag ellenőrizte NAGY Miklós, 2. köt., 6.
rész, Irodalomtörténeti monográfiák, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1956,
342‒446, http://mek.oszk.hu/04900/04968/04968.pdf
Vö. ARANY János, Bánk-bán tanulmányok (Töredék) = A. J., Összes prózai művei,
Franklin Könyvkiadó. 66–141.
Vö. A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig, szerk. PÁNDI Pál, Budapest,
Akadémiai Kiadó, 1965, 397.
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„lemorzsolódjon”, még ha okkal is, de a szerkesztő által választott
formális megoldás saját koncepciója érvényességét, az így bemutatott
kánon, illetve a kánon normáinak fenntarthatóságát is kérdésessé teszi.
A „fontosság”-ra és a teljességre való törekvés paralell paradigmáinak „ad infinitum” alkalmazását azonban a leginkább
mégis egy prózai ok, az átláthatatlanná és befogadhatatlanná,
feldolgozhatatlanná váló adatmennyiség is akadályozza. Az így
kialakult helyzet kezelésére alkalmas stratégiaként jelennek meg
a huszadik század végén a töredezett kánonok, illetve az egyszerzős
irodalomtörténetekhez való visszatérés koncepciói is. Mert mindezek
ellenére ‒ feltételezhetően tanult – igényünk van arra, hogy ismerjük
azokat a szövegeket, szabályokat, értékeket, amelyek segítségével
egy közösség tagjaivá válunk. A kánon – mondja Jan Assmann – az
(kollektív) identitás túlélési stratégiája.13 A megőrzés és az emlékezés
így a kollektív identitásként megnyilvánuló nemzet az időben való
fennmaradásának biztosítéka. A megőrzés és emlékezés folyamatában
a kánon az a norma, amelyik definiálhatóvá teszi a (nemzeti) közösség
számára, mit tartson szépnek, emelkedettnek, megőrizni valónak,
s teszi ezt oly módon, hogy rámutat azokra a művekre, amelyek
ezeket az értékeket mintaszerűen reprezentálják.14
Assmann az emlékezés és a kultúra kapcsolatára fókuszáló
elméletének a kánon alakulásának itt vizsgált sajátságai szempontjából
kiemelt figyelmet érdemlő területe a kommunikatív emlékezet
fogalma. A kommunikatív emlékezet a közelmúlt eseményeit őrzi,
a kortársi emlékezés a közösség valamennyi tagja számára elérhető
(generációs, körülbelül 40 évet felölelő) jelensége, míg a kánon,
azaz megőrzés szempontjából kulcsszerepűvé váló kulturális
emlékezet hordozói minden esetben a specialisták, az arra felkészített
„szakemberek”.15
13
14

15

Vö. Jan ASSMANN, Kultura a paměť, ford. Martin POKORNÝ, Prostor, 2001, 111.
Vö. Uő i. m., 32, 105; Az emlékezés és a kánon kapcsolatának jellegéről továbbá
lásd Harold BLOOM, Kánon západní literatury, i. m., 47.
Vö. ASSMAN, i. m., 48‒51.
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Ebben az értelemben a kommunikatív emlékezet a Harold
Bloom-i „kánoni jövendölés” megfogalmazásának helyszíne, és
a kulturális emlékezet specialistáinak feladata a jövendölések
megalapozottságának igazolása.16 Ebben az értelemben Kisfaludy
Károly és Katona József Toldy – bár egy „specialista” által, de még
mindig a kommunikatív emlékezet horizontján belül – meghatározott
szerepének, jelentőségének, mintaértékének módosulása a kánoni
jövendölés felülírhatóságának, átírásának is jellemző példája.
Mindezek tudatosítására elsősorban azért van szükségünk, hogy
lehetőleg minél kevesebb torzítással vizsgálhassuk meg azt a kérdést,
vajon az első világháborút lezáró, és ezzel egyidejűleg KözépEurópa térképét újrarajzoló béketárgyalások eredményeként egy
új államba került, és szinte egyik napról a másikra „szlovenszkói”vá lett magyarok „önállóságának” lassan 100 éves kultúrtörténetén
vajon számon kérhető-e a megőrizni való mintákat felmutató saját
‒ fenntartható alapokra visszavezethető ‒ reprezentatív szövegeinek
kollekciója, illetve – ezzel egyidőben – a magyarországi magyar
kánonhoz fűződő kapcsolatának tisztázatlansága?
„A szlovákiai magyar irodalom a maga első-, másod- és
harmadvirágzásból álló folytonosságában – sértődés ne essék!
– tipikusan középszerű irodalom! Nincsenek és nem is voltak József
Attilái, Móricz Zsigmondjai és Illyés Gyulái. A leendő lángész isteni
fáklyája itt még nem gyulladt meg sehol, legfeljebb itt-ott gyulladozni
kezdett”17 – konstatálja Turczel Lajos az 1958-as Írások mérlegen című
tanulmánykötete bevezető írásában. 1958-ban tehát még nincs minta,
nincs mihez igazodni, és talán nincs olyan, a múltban megfogalmazott
jövendölés sem, amelynek érvényességét vizsgálni kellene. Turczel
16

17

Bloom értelmezésében a szerző halálától számított két generációnyi távolságból
válik eldönthetővé a „prófécia” hitelessége. Vö. Harold BLOOM, Kánon západní
literatury, i. m., 536.
TURCZEL Lajos, Kritika és mű (Gondolatok irodalomkritikánk helyzetéről és
perspektíváiról.) = T. L., Írások mérlegen, 7‒13, Bratislava, Szlovákiai Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1958, 10.
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1958-as állításának utólagos igazolásaként, és a háttérben álló okok
magyarázataként is olvasható Csehy Zoltán egy 2011-es, a kisebbségi
kontextus önláttatási stratégiáival foglalkozó tanulmánya, amelyben
a két világháború közötti „szlovenszkói” irodalom lehetőségeit
vizsgálja. A „dilettantizmus intézményes elburjánzása”, „pusztán
a jelenlétet dokumentáló szövegkonglomerátum”, „esztétikai
kritériumok enyhítésének szorgalmazása” és a relevánsnak tekinthető
(mentségeket nem kereső, „kegyetlen”, „kíméletelen”) kritika hiánya18
‒ így jelennek meg a két világháború közötti helyzet jellemzői
a Turczelnél legalább két generációval fiatalabb Csehy írásában is.
Turczel (Fábryt is felidézően) a nullponttól való elrugaszkodás
esélyének eszközét – nem is indokolatlanul – a kritikában keresi. A német
irodalomban, Lessing óta, a mindenkori (értelmiségi és institucionális
jellegű) irodalomkritika közvetítésével érvényesülő elvek alakítják
a kánont19, és ennek a szemléletmódnak a megjelenése tapasztalható az
első átfogó, tankönyvnek szánt irodalomtörténetet író Toldy Ferencnél
is, aki „mind egy bővebb irodalomtörténet nemléte, mind kritikánk
elégtelensége miatt” kényszerül a hiány pótlására, a „főbb írók” és
„jelesebb műveik” „hézagtalan ismeretének”20 biztosítására.
Nézzük hát meg, hogyan látja az irodalom és kritika viszonyát
Turczel az 1950-es évek végén, illetve az 1960-as évek elején.
Kritikusként ő maga is ebben az időszakban a legaktívabb. E téren
való szerepvállalását az 1956-ban írt, és az 1955-ös év „termését”
áttekintő Kritikai utóhang (1955) című írásának befejezése jellemzi:
„Én minden „középszerűsége” és anyagi ellátatlansága ellenére is

18

19

20

CSEHY Zoltán, „Nem jártunk a szavak közé, mert féltünk a szavaktól”.
Antológiaszerkesztési elvek és önláttatási stratégiák kisebbségi kontextusban I.
(1920‒1930) = Nova Posoniensia, szerk. MISAD Katalin, CSEHY Zoltán, 127‒166,
Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület – Kalligram, 2011, 133, 137, 153, 164.
Vö. Roman MIKULÁŠ, Kánon ako funkcia v autoreflexii systému literatúry = World
Literature Studies 2015/3, eds. Roman MIKULÁŠ, Soňa PAŠTEKOVÁ, 63‒75, 66.
TOLDY Ferenc, Előszó, egyszersmind bevezetésül = T. F., A magyar nemzeti
irodalom története, 13‒19, i. m., 14.
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hiszek a szlovákiai magyar irodalomban. Ezért írtam itt róla és ezért
fogom fejlődését szerető figyelemmel kísérni – és tőlem telhetően
elősegíteni – a jövőben is.”21 A „szerető figyelem”, azaz a „pedagógiai
beállítottságú” kritika elengedhetetlensége mellett érvel Turczel
abban az 1963-as hozzászólásában is, amelyben Tőzsér a Hét azévi
14. számában megjelent Egy szemlélet ellen című, a szlovákiai magyar
kulturális közélet állóvizeit felkavaró írására reagál. A kritikán
számonkért múltbeli hiányosságok hárításának szándékától vezérelt
írásban Turczel – mintegy mellékesen – leplezetlen nyersességgel
felskicceli a szlovákia magyar irodalomnak és képviselőinek közös
portréját is: „fejlődésképtelenséggel határos kényelemszeretet”,
„elavult szemléleti betokosodás”, „a művészi tapasztalatlanság és
felkészületlenség permanenssé válása”.22 Így tekintve a helyzetre,
Turczelnek ez az írása egy saját, korábbi szövegében megfogalmazott
hiány okát is magyarázza, ti., hogy „a magyarországi irodalmi
fórumok az itteni magyar irodalom iránt alig mutatnak érdeklődést,
és annak fejlődését kritikákkal csak elenyésző mértékben
segítik.”23
A Magyar Tudományos Akadémia az 1960-as években indított
többkötetes magyar irodalomtörténetének az 1945 utáni irodalommal
foglalkozó egyik – A határon túli magyar irodalom című ‒ „pótkötete”
1982-ben viszont ‒ puszta létével – mintha mégis azt sugallná, hogy
a szlovákiai magyar irodalmon belül is vannak már megerősítésükre,
illetve meghirdetésükre váró „jövendölések” egyes műveket,
alkotókat illetően. Viszont a kötetet szerkesztő Béládi Miklós előszava
egyértelművé teszi, hogy a kiadvány mégsem az „egységes” (tehát
a „fontosság” normatív kritériumait is érvényesítő) magyar irodalom

21
22

23

TURCZEL Lajos, Kritikai utóhang (1955) = T. L., Írások mérlegen, 25‒45, i. m., 45.
Uő, Lemaradottság, sematizmus és utósematizmus = T. L., Írás és szolgálat (Kritikák
1958–1964), 255‒261, Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1965, 258.
Uő, A csehszlovákiai magyar irodalom fejlődési feltételei 1945 előtt és után
(Irodalomtörténeti vázlat) = T. L., Írás és szolgálat (Kritikák 1958–1964), 7‒23, i. m., 22.
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a határon túli szövegeket is mérlegre helyező újragondolásának
igényével íródott. Ambíciója csupán a teljességre való törekvés,
azaz egy olyan magyar nyelvű szövegkonglomerátum bemutatása,
amelyben a bekerülés döntő kritériuma a „határon kívüliség”: „Az
egységes helyett ezért találjuk alkalmasabb kifejezésnek az egyetemes
(kiem. B. M.) szót, mert ennek a jelzőnek jelentése kizárólagosság
nélküli, és valójában azt tartalmazza, ami napjaink tényleges helyzete.”
(Azaz az egyes szövegek közötti kapcsolatok vizsgálatának általános
hiánya. – D. A.) „Az egyetemes magyar irodalom (kiem. B. M.)
elsősorban leíró fogalom, türelmes mellérendelő formában azt közli,
hogy minden egyes részt magába foglal: a nemzeti és nemzetiségi
irodalmak összességét (kiem. D. A.) öleli fel.”24
Ez a koncepció teszi lehetővé, hogy az egyes határon túli irodalmakról szóló fejezeteket az adott kisebbségek irodalomtörténészei
írják, például a (cseh)szlovákiai magyar irodalomról szóló részt
Csanda Sándor, aki Bod Magyar Athenas-át idéző teljességigénnyel,
de Toldy mérlegelő szempontjait leginkább mellőző módon írja meg
áttekintését.25 A szlovákiai magyar irodalom „első klasszikusának” az
„esztéta és irodalomkritikus” Fábry Zoltánt tartja26. Véleménye összecseng Turczelével, aki azonban még egy lépéssel messzebbre is ment:
„Ha valamikor összeállítják a magyar irodalom (kiem. D. A.) haladó
ars poetikáját, Fábrynak ott külön, önálló fejezete lesz.”27
Kulcsár Szabó Ernő 1994-ben kiadott A magyar irodalom
története 1945–1991 című „egyszemélyes” irodalomtörténetében,
amely az egységes magyar irodalom koncepciójának jegyében az

24

25

26
27

BÉLÁDI Miklós, Kisebbségi irodalom – nemzetiségi irodalom = A magyar irodalom
története 1945–1975 IV. A határon túli magyar irodalom, szerk. BÉLÁDI Miklós,
9‒17, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1982, 17.
CSANDA Sándor, A csehszlovákiai magyar irodalom = A magyar irodalom története
1945–1975 IV. A határon túli magyar irodalom, szerk. BÉLÁDI Miklós, i. m., 19‒63.
Uő, i. m., 23.
TURCZEL Lajos, Fábry Zoltán köszöntése (Egy harcos élet seregszemléje a 60.
évfordulón) = T. L., Írások mérlegen, 83‒101, i. m., 86.
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irodalomtudomány területén zajló változásokra is reagál28, azonban
hiába keresnénk Fábry nevét (egyébként a költők közül a Csandánál
külön alcímmel is kiemelt Tőzsér és Cselényi, a prózaíró Duba és
Dobos sem jelennek meg). Jelen van viszont Grendel Lajos, akinek
a nevét már Csanda is említi: „A hetvenes évek prózaírói közül
kitűnik: Kovács Magda, Grendel Lajos, Bereck József.”29 Kulcsár
Szabónál azonban már nem csak a számbeliség hangsúlyozásának
egyik (tetszőleges) tételeként szerepel. A posztmodern és az „új
érzékenység” című kötetzáró fejezetben Az elbeszélés mint szöveg:
újraírás, intertextualitás, megszakítottság című alfejezet az Esterházy
Péter és Nádas Péter műveiben demonstrálódó ún. prózafordulat
„minőségi alakításában” résztvevő szerzők egyikeként említi
Grendelt, Krasznahorkai László és Márton László társaságában.
Kulcsár Szabó – Szirák Péter elemzésére hivatkozva – a Grendel
által az Éleslövészetben (1981), Galeriben (1982), Áttételekben (1985)
kialakított regényforma az Áttételek utáni pályaszakasz alkotásaiban
már megmutatkozó hiányosságaira is figyelmeztet, ti., hogy „Grendel
gondolatilag nem teljesen uralt területeket próbált birtokba venni”30.
Ez a Grendel értékelésben már itt megnyilvánuló kettősség egy
majdani következménye, hogy a 2000-es évek az akadémiához (is)
köthető irodalomtörténetei közül a (fülszöveg szerint) kimondottan
az érettségire készülő diákok kézikönyvének (és „minden érdeklődő
olvasónak”) szánt Gintli-féle Magyar irodalomtörténet említi
Grendelt, míg a magyar irodalmat már „töredezett örökségként”31

28

29
30
31

A célelvűség dilemmái, és a hatástörténet mint rendezőelv. Vö. KULCSÁR SZABÓ
Ernő, Hogyan és mivégre írunk irodalomtörténetet az ezredvégen? Előszó a második
kiadáshoz = K. SZ. E., A magyar irodalom története 1945–1991, Budapest,
Argumentum Kiadó, 1994, 7‒21.
CSANDA Sándor, i. m., 40.
KULCSÁR SZABÓ Ernő, i. m., 183.
SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Előszó = A magyar irodalom történetei A kezdetektől
1800-ig, szerk. JANKOVITS László, ORLOVSZKY Géza, 11‒17, Budapest,
Gondolat Kiadó, 2007, 14.
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bemutató háromkötetes A magyar irodalom történetei nem. Igaz,
a kézikönyv is csupán „egykötetes” szerzőnek láttatja. Éleslövészet
című regénye kapcsán nemcsak a „kisebbségi narratíva felbomlását”
konstatálja (mivel „az elbeszélés nézőpontjainak történeti helyzete
nem jelölhető ki pontosan, és így hiányoznak a történetalakítás
támpontjai”32), hanem egyben a magyar történelmi regény 20. század
végi megújulásában játszott szerepét is hangsúlyozza.33 A szlovákiai
magyar próza képviselői közül a kézikönyv (egy mondat erejéig, Sütő
András – Anyám könnyű álmot ígér – társaságában) megemlíti Duba
Gyulát – Vajúdó parasztvilág (1975) – is, a „második világháború
előtti szociografikus próza” irodalmának örököseként.34
Grendelhez hasonlóan A magyar irodalom történeteiben (1920tól napjainkig, azaz a III. kötetben) Duba sem szerepel, de például
Cselényi vagy Tőzsér nevét is hiába keresnénk. Az önéletrajzi regény
módozatai című fejezetet író Szilágyi Zsófia a „prózafordulat”
irodalmával kapcsolatban ugyan hangsúlyozza a kritikusok
a paradigmaváltásban játszott szerepét35, viszont ezzel egyidejűleg
a kánon „az országhatárokat figyelmen kívül kívül hagyó egysége”
realitását – a recepció perspektívájából – mégis kérdésesnek látja36.
A magyar irodalom történeteinek kötetszerkesztési koncepciójával,
hangsúlyaival, a „fontosság” kérdéseivel kapcsolatban a főszerkesztő,
Szegedy-Maszák Mihály az első kötetet indító Előszava szolgálhat
eligazításként: „Abban, ami megvalósult, tagadhatatlanul érezhető
a visszafelé írt történelem kísértése. Az szerepel e vállalkozásban,
amit a létrehozói a jelen távlatából fontosnak vélnek”, „az kerül
szóba, amit e munka szerzői lényegesnek vélnek a magyar örökség

32
33
34
35

36

Magyar irodalom, szerk. GINTLI Tibor, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2010, 965.
Vö. i. m., 964, 1045.
Vö. i. m., 947.
SZILÁGYI Zsófia, Az önéletrajzi regény módozatai = A magyar irodalom történetei
1920-tól napjainkig, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, 718‒729,
Budapest, Gondolat Kiadó, 2007, 720.
Vö. i. m., 724.
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megőrzése szempontjából. Amiről nem esik szó, azt kevésbé
fontosnak gondoljuk.”37 Így értékelődik fel, kerül más megvilágításba
Juhász R. József (ismételt) említése A poézis új formái és médiumai
című fejezetben, a Magyar Műhely holdudvarához tartozó lokális
művészcsoportok – „felvidéki” – képviselőjeként.38
A magyar irodalom történetei által közvetített fenti kép (norma)
egy lehetséges magyarázataként talán nem érdektelen idézni Csehy
Zoltán (egy másik tanulmányának) az ún. szlovákiai magyar
irodalom énformálási stratégiáival és nyelvhasználatával kapcsolatos
megállapítását, mely a Juhász R. által képviselt vizuális művészet
(illetve a Cselényi-féle avantgárd) „univerzális gesztusrendszerét”,
a művészi megnyilvánulás „univerzális nyelvének” keresését emeli
ki: „lásd például Juhász R. József performanszait, akcióművészeti
megnyilvánulásait, melyek gyakran vagy semennyire, vagy egészen
kevéssé, vagy csak töredezettségükben, provokációs szinten
kötődnek az »irodalmi« nyelvhez”39. Az idézett tanulmányban
Csehy ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy az egyes identitások
énformálási stratégiáinak eszközeként használt nyelv bizonyos
alkotók és művek (pl. György Norbert/Norbert György: Klára)
esetében olyan „szlovmagy” (kollektív) sajátságok terepe, amely egy
összmagyar recepció igényeit nyilván kevésbé képes szolgálni.40
Az ezredforduló sajátsága, a magyar irodalmi kánon töredezett
entitásként való értelmezése és a visszafelé olvasott történelem
kritériumának érvényesítése ugyan az újrarendezés igényét és lehető37

38

39

40

SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Előszó = A magyar irodalom történetei A kezdetektől
1800-ig, szerk. JANKOVITS László, ORLOVSZKY Géza, 11‒17, Budapest,
Gondolat Kiadó, 2007, 13, 14‒15.
SZ. MOLNÁR Szilvia, A poézis új formái és médiumai = A magyar irodalom
történetei 1920-tól napjainkig, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES
András, 649‒660, i. m., 650, 654‒655.
CSEHY Zoltán, Arc, arcrongálás, maszkos játék (Az ún. szlovákiai magyar irodalom
nyelveiről – vázlat) = Nova Posoniensia VI., szerk. MISAD Katalin, CSEHY Zoltán,
166‒190, Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2016, 169‒170.
Uő, i. m., 174‒175.
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ségeit hirdetik, de az ún. szlovákiai magyar irodalom szempontjából
körvonalazódó kép – úgy tűnik – korántsem kedvező. Fontossága
(ha tételesen kérnénk számon) egy összmagyar norma szempontjából
továbbra is esetleges. „Szlovmagy” kontextusban viszont az esetenként
továbbra is a „regionális esztétika hatókörében rekedt”41, esetenként
„ideológiai” elvárásokat (is) kiszolgáló szövegeivel szemben (jogosan)
fellépő kritika relativizálásának szándéka (is) jellemzi. Bemutatására
így továbbra is leginkább (Bod Pétert felidézően) A cseh/szlovákiai
magyar irodalom lexikona 1918‒200442 alkalmas.
RESUMÉ
Štúdia sleduje problémy, resp. možnosti začlenenia maďarsky písanej
literatúry na Slovensku do „univerzálneho” kánonu maďarskej literatúry.
V úvode sa text vracia k prvému známemu pokusu (Bod Péter: Magyar
Athenas) o načrtnutie komplexnejšieho obrazu literárneho diania (dielo
vzniklo na konci 18. storočia), resp. ku koncepcii Ferenca Toldyho, autora
prvých dejín maďarskej literatúry z druhej polovice 19. storočia. Dôraz sa
však kladie najmä na špecifiká postojov v šesťdesiatych rokoch 20. storočia,
a tiež na zmeny paradigmy v období na prelome dvoch tisícročí, akceptujúc
aj špecifiká pohľadu Lajosa Turczela (ako kritika) na tvorbu maďarsky
píšucich autorov na Slovensku.
Teoretický rámec štúdie vymedzujú tézy Harolda Blooma o charaktere
kánonu tzv. západnej literatúry, a pohľad Jana Assmanna na vplyv a úlohu
kánonu pri formovaní kolektívnej pamäti.

41
42

Uő, i. m., 171.
A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918–2004 (Második javított, bővített
kiadás), szerk. FÓNOD Zoltán, Pozsony, Madách-Posonium, 2004.
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REND- ÉS KALANDMOTÍVUMOK
MÁRAI SÁNDOR REGÉNYEIBEN
Mellár Dávid
(Comenius Egyetem, Pozsony)

„A Márai-mű mindig dualitás, polaritás, feszültségét a legtöbbször
valóban konzekvensen megélt, végiggondolt ellentétek adják. Márait
legtöbb művében egy dolog izgatja, a harmónia és a diszharmónia
kettőse, a Rend és a Kaland viszonya. A Rend és a Kaland variációit,
alternatíváit, értelmét írja meg változó hangsúlyú műveiben”1
– kezdi Nagy Sz. Péter A Kalandtól a Rendig című írását, mely Márai
tizennégy, 1945 előtt írt művét elemzi. Dolgozatomban Nagy Sz.
gondolatmenetét viszem tovább és alkalmazom Márai Vendégjáték
Bolzanóban, a Béke Ithakában, valamint csak érintőlegesen a Szindbád
hazamegy és az Ítélet Canudosban című regényeire fókuszálva,
példákkal támasztva alá, hogy miképp jelennek meg az elemzett
művekben a rend és a kaland motívumai. Dolgozatomban többek
közt olyan kérdésekre keresek válaszokat, hogy mit is takar pontosan
rend és kaland, lázadás és béke fogalma Márainál, illetve hogy miként
folytat párbeszédet vagy érintkezik a négy regény egymással.
Bár Márai műveiben számtalanszor a kaland és a rend a maga
leplezetlen formájában jelenik meg, mégis számos példát találhatunk
1

NAGY Sz. Péter, A Kalandtól a Rendig. A polgárfeletti polgár mítosza = „Este
nyolckor születtem…”, szerk. LŐRINCZY Huba, CZETTER Ibolya, Szombathely,
Bár-könyvek, 2000, 111.
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arra is, hogy motívumaik a szövegek mélystruktúrájába, stílusába
vagy épp szerkezetébe szövődnek bele. Tehát a regényekben
olykor kimondva, néha viszont kimondatlanul ábrázolódik a rend
feloldódása a kalandban, esetleg épp fordítva, a kaland végzi
be szerepét egy (ideiglenes) rendnek nevezhető állapotban.
Mindemellett legalább annyiszor szimbolizálódik is a két fogalom,
illetve életérzés a regényekben: „a Rend inkarnációja lehet a család,
a házasság, a polgári rend, egy misztikus, fiktív rend, és végül már
egyszerűen csak a fennálló társadalmi rend. A Kaland mozgástere
a tudatalatti, a magány, a szerelem, a zendülés, az ösztön és az
erőszak.”2 Bármilyen formában is jelenjen meg Márainál a rend és/
vagy a kaland, azok minden esetben mozgásban vannak, lét(helyzet)ük csak időlegesen fenntartható. Lényegük Márainál a folytonos
változásban és átalakulásban keresendő.
A KALAND HANGULATA
„Kevés írónak sikerült a nyelvi megformálás művészévé válnia.
Márai a ritka kivételek egyike, s ez még olyan félig sikerült könyvében
is érzékelhető, mint a Vendégjáték Bolzanóban”3 – írja SzegedyMaszák Mihály. De a Vendégjáték hangjának jelentősége már
a Márai-korabeli visszhangból is tisztán kihallható: „Nem ismerek
még egy magyar regényt, amelynek ennyire lényeges eleme lenne
a hang”4 – állapítja meg Komor András a Nyugatban. Ugyanakkor már
Komor is felveti Mozart Don Giovannijának és Márai „operájának”
hasonlóságait, s nem is csak a megszólalás, de a regényszerkezet,
az alakok megformálása tekintetében is. Vajon véletlen-e – teszi
2
3

4

Uo., 111.
SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Szerep és mű = Mennyből az angyal, szerk.
POMOGÁTS Béla, Bp., Nap Kiadó, 2008, 390.
KOMOR András, Vendégjáték Bolzanóban = Mennyből az angyal, szerk.
POMOGÁTS Béla, Bp., Nap kiadó, 2008, 135.
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fel a kérdést Komor –, hogy „a szerzetes Balbi félig bohóc, félig
rezonőr szerepében Leporello mosolyát, a gróf beszéd közben egyre
magasodó alakja mögött a Komtur árnyékát érezzük, s hogy a döntő,
a legsúlyosabb jelenet nála is maskarában s álarcok mögött játszódik?
Mert regénye, rokokó fogadódíszletével, kulcslyukon leskelődő női
kórusával, nagy énekszámaival, szabályos opera.”5 E tekintetben talán
az sem elhanyagolható tény, hogy Márai később Egy úr Velencéből
címen (mely egyben a regény első fejezetének címe is) kétfelvonásos
verses játékká dolgozza át regényét az emigrációban. Sőt Farkas Ferenc
1979-ben operát komponál a verses játékból, melynek bemutatójára
már csak Márai halála után, 1991-ben kerülhet sor.
Márainál a kaland „nem látványos, nem a külső történésekben
zajlik, és nem törekszik hódításra. Az énnek önmaga legveszélyesebb
ellenfeléül elgondolt »én«-nel vívja meg a harcát, hogy a feltételezett
igazi én végre megteremtődjék.”6 De – folytatja Fried István – „ez
a küzdelem nagy valószínűséggel befejezhetetlen”.7 Ezt látjuk többek
közt a Márai teremtette Casanova alakjában is, aki a bolzanói
vendégjáték másnapján újra útnak indul; Szindbád belül – a nyelven
keresztül – lejátszódó kalandozásaiban; a canudosiak önmegismerő,
belső utazásaikban; vagy Ulyssesben, aki sem utazásai során, sem az
otthont jelentő Ithakában nem talál önmagára, csak halála után tud
kiteljesedni megfoghatatlanul, végrendelete által.
A Vendégjátékban a hangsúly a szerelem, a kaland erotikumáról
Casanován keresztül áthelyeződik a csábítás művészetére. A gróf arra
kéri Giacomot, hogy vigyen végbe egy kalandot, vagyis: csábítson.
Azt már Kassák is megállapította, hogy a mű tárgyát képező
kalandnak és csábításnak egyik „legfeltűnőbb sajátossága, hogy
teljesen erotikamentes”.8 Ez adódhat a regény esszéisztikus jellégéből,
5
6
7
8

Uo., 136–137.
FRIED István, Író esőköpenyben, Bp., Helikon Kiadó, 2007, 155.
Uo., 155.
KASSÁK Lajos, Márai Sándor = Mennyből az angyal, szerk. POMOGÁTS Béla,
Bp., Nap kiadó, 2008, 173.
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ami egyúttal indokolhatja a mű cselekményhiányos szerkezetét is.
De utalhat Casanovának arra a jellemvonására is, amely emlékiratai
nyomán jellemezte a nagy szeretőt: mégpedig a kalandra készülés
fontosságára. Az öltözködés, a fodrász, a kaland részleteinek és
hangulatának megteremtése és kigondolása sokszor jóval több időt
vett igénybe, mint maga a légyott és az aktus. Vagyis a csábítás nem
a másikkal való találkozáskor kezdődik. Casanova egész nap (sőt,
már napokkal előtte) a kalandra készül mind fejben, mind testileg.
Talán ebből indulhatott ki Márai is, hogy a röpke vendégjáték elé egy
hosszan kitartott felvezetőt írt. Így a Franciskával való találkozás,
a (meg nem történt) kaland maga csak minden előzményével együtt
– a kellékek beszerzését, a fodrászt, az öltözködést, a kalandról való
elmélkedést is beleértve – értelmezhető kalandnak Márainál.
„Különös szerelem a Márai által megbeszélt szerelem – írja Kassák.
– A testek közelsége nem gyújt érzéki tüzet, […] inkább csak szólni
lehet felőle, semmint a valóság testi formájában élvezni.”9 Kassák
szavaiból is kitűnik, hogy Márai nem egy valódi (szerelmes) kalandot
ír le regényében, hanem a cselekményt nélkülözve és egyben az
esszéhez közelítve az író inkább „magával a szerelemmel viaskodik”.10
„A Márai-regények nem a cselekmény szintjén zajlanak, hanem
a reflexiókén.”11 Sőt, Nagy Sz. ennél is tovább megy: „a Márai-regény
alapeleme tulajdonképpen nem is a reflexió, hanem a hangulat”,12
mert Márainál sok esetben az „értelmező, minősítő, a formából áradó
atmoszférára kell figyelnünk”.13
Nagy Sz. Péter Márai stílusát és megszólalásának hangját vizsgálva
írja: a Vendégjátékban „hangulatról van szó, tehát formai elemekkel
elért atmoszféráról, amely átértelmezi, reflektálja a cselekményt és

9
10
11
12
13

Uo., 173.
Uo., 173.
NAGY Sz., i. m., 117.
Uo., 117.
Uo., 118.
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a jellemet”.14 Márai ebben a művében „a majdnem […] felelőtlen
lélekrajz helyébe a lírát, a »hang«-ot ülteti. S mindezt azért, hogy
Casanova tenorban szólhasson. Tere az opera kitüntetett színpada.”15
Ezt az operavonalat viszi tovább Győrffy Miklós elemzése is: „Ahogy
Giacomo játszik – írja Győrffy –, úgy játszik Márai is.”16 Amíg
Casanova női ruhát ölt magára, és a maga stílusában eljátssza a gróf
által megkomponált kalandot, addig Márai „Casanova jelmezébe
bújik, […] rájátszik Mozart Don Giovannijára, és ennek a közegnek
a hangszerelésében szólaltja meg témáit”.17
Természetesen merőben eltérő a mindenkori Casanova és
Don Juan alakja, ahogy arra például Mészáros András is felhívja
a figyelmet: Casanova „mindennapokat felforgató jellege: az, hogy
a zsarnokságot provokálja. A provokáció nemcsak a Casanovaszimbólumot, hanem a Don Juan-szimbólumot is jellemzi az
európai kultúrában. Ez közös bennük. Csaknem minden másban
azonban elválnak egymástól.”18 A provokáció, a társadalom és
a zsarnokság bírálata a Márai-életmű egyik központi problémája.
Ezért feltételezhetjük, hogy a két hős megegyező jellemvonása,
a provokáció szimbólumaként való működésük vezette arra Márait,
hogy mindkét alak kultúr- és társadalomtörténeti jelentőségére
utaljon valamiképp művével.19 Amíg Casanova jellemének egyes
sajátosságain keresztül íródik a regénybe, addig Don Juan inkább
csak áttételesen, a Mozart által megzenésített csábítón keresztül kerül
14
15
16
17
18

19

Uo., 119.
Uo., 119.
GYŐRFFY Miklós, Magyar elbeszélő szólamok, Pozsony, Kalligram, 2004, 178.
Uo., 178.
MÉSZÁROS András, Márai Casanova-képe a Vendégjáték Bolzanóban c. művében
= M. A., Mozgó halhatatlanság, Pozsony, Kalligram, 2006, 130.
SZABÓ Tünde a Válás Budán szerelmi háromszögének problematikáját A
házasság paradoxona című tanulmányában többek közt a Don Juan-mítosz felől
is értelmezi. (vö. SZABÓ Tünde, A házasság paradoxona = SZ. T., A szerelem
emlékezete. Három Márai-regény, Orosz Irodalom és Irodalomkutatás ELTE
Doktori Program, Budapest, 2010.)
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be Márai művébe. Nem is annyira magára Don Juanra koncentrálva,
hanem annak megszólal(tat)ására: a kalandról, a szerelemről való
beszéd mikéntjére. Vagyis (mivel operáról van szó) minden kiejtett
hangra, a beszéd dallamára, a szöveg ritmusára helyeződik a hangsúly.
Ez jelenik meg Márainál, akinek regényében a zenei aláfestést
többek közt a változatos szóbőség a vissza-visszatérő és ismétlődő
szókapcsolatok, hangulatfestő szavak és egyedi szóképek helyettesítik.
Mozart Don Juanjának zeneiségét és a hang kiemelt szerepét szem
előtt tartva Márainál a csábítás, a kaland magában a megszólalásban,
annak stílusában és az ebből fakadó nyelvi gyönyörökben rejlik
– a mondatszövésben, a hasonlatokban, metaforákban, a ritmikus
futamok visszatérésében, egyszóval magába a nyelv ízébe és
zeneiségébe kódolódva. „A zene pótolhatja a beszédet”20 – írja Márai,
s hasonlóan fogalmaz Kierkegaard is: „Don Juant nem látni kell,
hanem hallani.”21
A Szindbádban – a Vendégjátékhoz hasonlóan – a kalandot nem
a történet cselekmény(esség)e rejti magában. A kaland fogalmának
gyakori megjelenését és Márai sajátos kalandértelmezését már Kassák
is felfedezi az író műveiben: „Írásaiban feltűnően sokszor használja
a kaland szót”,22 ami Márai esetében „nem egyszerű irodalmi fogás,
nem a mese cselekményhiányát akarja vele leplezni, hanem valóban
ott, ahol ő kalandot mond, jelen is van a kaland, ha nem is a szó
cselekvés értelmében”.23 Ezt a Márai-kalandot Kassák abban látja,
hogy Márai „alakjai nem a saját véletlenül alakuló életüket élik,
hanem az író alapgondolatát, vagy alapérzését szolgálják. […] S hiába
is védekeznének ellene, mindannyiszor belesodródnak a kalandba,
mert hiszen alkotójuk életeleme is a kaland. Nem a társadalmi,

20

21
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MÁRAI Sándor, Napló. 1958–1967, Bp., Akadémiai Kiadó – Helikon Kiadó, 1992,
255.
Søren KIERKEGAARD, Mozart Don Juanja, Bp., Európa Könyvkiadó, 1993, 108.
KASSÁK, i. m., 170.
Uo., 170.
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hanem az egyén rejtett lelki kalandjai.”24 Sőt Kassák szerint nemcsak
a regényalakok, de maga az olvasó is „áldozatául eshet” a Márai
teremtette kalandnak, ha „Márai lírai áradásában, mint valami
langyos, illatos fürdőben”25 alámerül: „részesévé válnak a kalandnak,
[…] amely a stílus »furcsaságaiban«, szellemes paradoxiájában jut
kifejezésre”.26
Ez a lírai áradás és stílusbravúr jelenik meg a Szindbádban is. Ugyan
mi mást nevezhetnénk kalandnak a műben, ha nem a regény olvasása
során folytonosan felizzó és eleven nyelvi kalandozást, amelyen
egyszerre áthallatszik az éjszakázásba és kocsmázásba belefáradt
utazó hangja is. Ez a megfáradt hang, mely az öreg Szindbád hajdani
barangolásokban és borozásokban gazdag kalandos életét engedi
sejtetni, miközben mégsem ez a fajta kaland kerül a visszaemlékezés
fókuszába, hanem a kaland közben megtapasztalt magyar valóság
hangulata és ennek nyelvbe foglalása: vagyis maga az irodalom. Ezért
vezet a kaland egy mitikus keleti kalandor személyétől annak nevén
keresztül, Krúdy hús-vér alakján és Márai stílusán át a nyelvig. Ez
a nyelvbe rögzült és nyelvtől függő lét(hang) az igazi kaland Márai
Szindbádjában. Ez a nyelv lebegtet, lüktet, burjánzik, és mindezt
a kaland teljes átélése érdekében: „a hang élt, zengett valahol Szindbád
lelkében. Ezt a hangot hallotta minden őse, de nem tudták szavakkal
kifejezni, s ezért borba, kalandba és zenébe ölték e hang kérdéseit.”27
„Szindbád […] e hang hallatára, elment a világ idegen területeire,
elment az irodalomba, körülbelül úgy, ahogy báró Mednyánszky
Cézár vándorolt ki Ausztráliába”,28 de „Szindbád számára az irodalom
volt a külföld, a betű volt Ausztrália, a vad kaland, kengurukkal és
bumerángos bennszülöttekkel”.29
24
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Uo., 170.
Uo., 171.
Uo., 171.
MÁRAI Sándor, Szindbád hazamegy, Bp., Helikon, 2006, 79–80.
Uo., 80.
Uo., 80.
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Összegzésképp elmondható, hogy a regényforma szabályainak
áthágásával és újragondolásával (a cselekmény nélkülözésével,
illetve annak minimalizálásával) Márai lázadás- és kalandmotívuma
a forma, a megszólalás terén is érvényesül, új hangot keresve
(és meg is teremtve azt) sajátos rend- és kalandértelmezésének
megnyilvánulására. „Ebben a műfajokat lebontó tevékenységben
kereshető munkásságának fejlődéstörténeti jelentősége”30 – írja
Szegedy-Maszák is. Ugyanakkor később, emigrációban írt, (nagyrészt)
példázatos regényei már jobban közelítenek a regény olyan klasszikus
műfaji sajátosságaihoz, mint a cselekményesség és a párbeszédek
szerepének felerősödése, többek közt az olyan formailag letisztultabb
műveiben, mint a Béke Ithakában vagy az Ítélet Canudosban. Hogy
mindez mennyire következménye az emigrálásnak, a hazától való
elszakadásnak, azt sejteti Márainak az az emigráció utáni naplókban
folytonosan visszatérő gondolata, hogy a hazától távol a nyelvben
találta meg az otthonosság érzetét. Akárcsak Ulysses a Békében,
Márai is a megszólalásban, a nyelvben talál otthonra és békére:31
„akármiről kezdünk is beszélni: a szavakon át mindig felbukkan
atyám emléke. Mert most már örökké itthon van. […] Ő, a nagy
hazátlan, így talált örökös hazát.”32 Talán később ezért nem törekedett
már formai bravúrokra. A nyelvben és a megszólalásban már nem
a kalandot, hanem egyre jobban a rendet és a biztonságérzetet
kereste: „Külföldön formátlanná vált szerzői életének adott keretet
a naplóírás. Rendet a rendetlenségben.”33
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SZEGEDY-MASZÁK, Műfajok átértelmezése = „Este nyolckor születtem…”, szerk.
LŐRINCZY Huba, CZETTER Ibolya, Szombathely, Bár-könyvek, 2000, 47.
Márai emigrációs évei alatt Ulysses álnéven olvasott fel a Szabad Európa Rádió
Vasárnapi Krónika című sorozatában. Ezeket a felolvasásokat később szándékában
állt kötetben is publikálni, de erre csak halála után került sor. Lásd: MÁRAI
Sándor, Fedőneve: Ulysses, Bp., Helikon Kiadó, 2014.
MÁRAI Sándor, Béke Ithakában, Bp., Helikon Kiadó, 2003, 271.
BOD Péter, Márai nem alkuszik. Az emigráns és a naplók, Hévíz, XXVI. évf.,
2018/1, 84–85.

– 94 –

REND- ÉS KALANDMOTÍVUMOK MÁRAI SÁNDOR REGÉNYEIBEN

EMIGRÁCIÓS STÍLUSVÁLTÁS
„Nem bírom a hangját, öklendezem tőle: ezt a dallamos Máraihangot, amely vége felé – két, három év előtt! – igazán kintornaszerű
volt már, nyekergően dallamos. Gyűlölöm ezt a hangot. S a műfajt,
mely belőle következik… Ha lesz még valami, más lesz és
másként”34 – írja Márai A nővér megjelenésekor naplójában. Vagyis
a formai letisztulás, nemcsak az előbb említett emigráció kiváltotta
biztonságérzet hiányának tudható be, hanem tudatos és szándékolt
írói stílusváltásnak. Kitűnik a bejegyzésből, hogy a hang és a műfaj
mennyire szorosan összefüggnek Márainál is, ezért ha hangváltásról
beszélünk, egyszerre kell beszélnünk (a regényen belül végbemenő)
műfaji és szerkezeti elmozdulásról is. Hogy mennyire volt képes
levetkőzni Márai a jól megszokott (szinte az íróval egybeforrt) hangot,
arra válaszként idézem Bod Péter tanulmányának egy passzusát:
„Az élethosszig tartó emigrációja alatt született regényei bizonyítják
– a San Gennaro vére kivételével talán mind –, hogy képes volt
új pályára állítani nagyprózáit, és stilárisan messze került attól
a »dallamos Márai-hangtól«, amelyet mindenestül meghaladni
kívánt.”35
Márai a Vendégjátékban és a Szindbádban központi pozíciót
betöltő hang helyébe a példázatosságot ülteti későbbi regényeiben.
„A magyar epikának ezt a nagyon rangos és főként a hatvanas években
virágzó vonulatát – írja Grendel – a Márai-művek nyitják és zárják le:
nevezetesen a Béke Ithakában és az Erősítő.”36 Márai „az önkényuralmi
rendszerek természetrajzát írta meg így vagy úgy az Ítélet Canudosban,
a Rómában történt valami, az Erősítő, és a már említett San Gennaro
vére című regényeiben”37 – állapítja meg Bod is. A Békét akár
34
35
36
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MÁRAI Sándor, A teljes napló 1946, Bp., Helikon Kiadó, 2007, 70.
BOD, i. m., 82.
GRENDEL Lajos, A modern magyar irodalom története, Pozsony, Kalligram, 2010,
263.
BOD, i. m., 84.

– 95 –

Mellár Dávid

a hazátlanság, a pozitív értelemben vett nagy kaland modelljének
is tekinthetjük, vele szemben a San Gennarót pedig ugyanezen
emigrációs lét problematikájának keserűen és kissé dühödt iróniával
megfestett ábrájának. A példázatos jelleg tekintetében Krasznahorkai
is úgy véli, hogy „míg az Ítélet Canudosban a társadalom absztrakt
modelljét, úgy a Rómában történt valami (1971) a történelem
modelljét igyekszik megrajzolni”.38
A korábban számos művén eluralkodó monológformát és
a színpadias állóképszerűséget 48 utáni műveiben Márai
párbeszédekkel és burjánzóbb cselekménnyel gazdagítja. „Hogy
a cselekmény, a történet mennyire száműzhetetlen az epikából, arra
a Béke Ithakában a legjobb példa”39 – írja Krasznahorkai László
a Béke szerkezetéről. A műben Ulyssesről megképződő többoldalú
és már önmagukban kalandos történeteket rejtő visszaemlékezések
társulnak Télemakhos és Télegonos különböző irányú és célú
kalandos utazásaival. A kaland megjelenése így kettős a Békében:
gondolatilag is kibontakozik Ulysses jellemének leírásán keresztül,
ugyanakkor a cselekmény szintjén is tetten érhető. Az Ítéletben
a cselekmény epikai funkcióját átveszik a kötet második felében
egymásnak feszülő párbeszédek. Szabó Ádám Márai egyik kéziratából
idéz: „»a párbeszéd: cselekmény. A többi csak önmutogatás.«”40 Ezt
a gondolatmenetet olvashatjuk bővebben kifejtve Márai naplójában
is: „a szavak ebben a drámaian cselekményes időben elvesztették
»elbeszélő« jellegüket. A szó, amely csak előad és elbeszél, nem hat
többé. […] Ma a szó csak akkor hatóerő – a diplomáciában, mint
a regényben –, ha cselekedet.”41 Ugyanakkor az utóbbiak csak
Márai írói elképzelései és gondolatai, melyeket nem minden
38
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KRASZNAHORKAI László, Egy későkamaszkori dolgozat Márai Sándor
emigrációs pályájáról (II.), Jelenkor, XXXIV. évf., 1991/5, 455.
Uo., 457.
SZABÓ Ádám, Az út Canudosba, 2000. Irodalmi és társadalmi havilap, 19
(2007/10), 75.
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esetben tartott szem előtt, vagy épp megvalósításuk nem mindig
járt sikerrel. Legalábbis ezt kell feltételeznünk, ugyanis 1980-ban
Az igazi folytatásaként megírt Judit…és az utóhangot Márai két
nagymonológra osztja fel, melyekben a dialógushelyzet (akárcsak az
A gyertyák csonkig égnekben, vagy a Válás Budánban) csak ürügy.
Az viszont mindenképp megállapítható, hogy Márai emigrációban
írt műveiben (talán tényleg csak a Bod által is kiemelt San Gennaro
vére képez kivételt) a hangulat, a dallam, vagyis a stílbravúrok és
a megszólalásra eső hangerő lecsendesítésével előtérbe kerül
a feszesebb szerkesztés és a gazdaságosság elve. A Béke és az Ítélet
szerkezete mellett ez jellemzi az Erősítőt is, amelynek „fegyelmezett,
pontos, szenvtelen, tömör stílusa, mondatainak szikár, de eleven
szerkezete, a szóhasználat választékossága, és e stílusnak sodró
lendületet adó irónia Márai jobb pillanatait idézi”.42
A KALAND ÉS A REND BEVÉGEZHETETLEN KÖRFORGÁSA
A következőkben a Békében és az Ítéletben megképződő kalandés rendmotívumok párhuzamaira, illetve körforgására térek ki, mert
a szóban forgó művekben vagy a kaland fejeződik be, vagy a lázadás
ér véget a rend(szer) (újbóli) megteremtődésével.
Bár a Békében mindenki saját tapasztalatai alapján nyilatkozik
Ulyssesről (például nem mellékes Kalypso megállapítása, hogy
Ulysses ember volt), de meghatározni és lényegét megragadni
senkinek sem sikerül, mivel Ulysses „amiként minden kötöttségből,
függésből és bizonyosságból, úgy kicsúszik minden erőfeszítés
hálójából is, mely lényegének meghatározására törekszik. Mert ő
az örök nyugtalanság, akinek »hazája: a Változás«.”43 Mégis talán
Hermész és Kirké beszélgetéséből derülnek ki olyan központi
vonások Ulysses identitásának mélystruktúrájáról, amelyek Ulysses
42
43

KRASZNAHORKAI, i. m., 453.
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(és az általa szimbolizált léthelyzet) lényegi kettősége felé mutatnak.
A regény főhőse egyszerre volt „az utolsó ember, akinek társaságában
az istenek még közvetlenül avatkozhattak az élőlények sorsába”,44 de ő
volt az is, aki mintegy életével és személyiségével rúgta fel az eddigi,
istenektől függő létet. Ulyssesnek köszönhető, hogy isten és ember
új szerződést kötnek, amely szerint ezentúl „a születés és a halál két
sarkcsillaga között az ember, ez a fellázadt teremtmény, a jövőben
szabadon rendelkezik sorsával”.45
„Ulysses még a kalandban él”46 – tudjuk meg ugyancsak Kirké
és Hermész beszélgetése során. Sőt, Ulysses maga a szimbolizált
és misztifikált Kaland. Azonban Ulysses egyszerre volt realista és
leleményes, a logosznak nemcsak magasztalója, hanem folytonos (ki)használója is, ezért tudja, „hogy önmagánál csak a Kaland csábítása
erősebb, amelynek nem tud ellenállni”.47 Ezt a végeérhetetlen Kalandot
éli tovább fiain keresztül is, egészen halála pillanatáig, amikor a rend
az istenek és az ő személyes akaratával kezdetét veszi. Télegonos
leküzdhetetlen, mimetikus vágya a portyázására és kalandozásra,
melynek köszönhetően ő is, akárcsak apja, számtalan nővel hál, rabol,
öl és bolyong a világban: „a Rend félelmes kalandja helyett inkább
a Rendetlenség térfogatába”48 menekül, hiszen azt érzi otthonosnak.
De Télemakhos is áldozatául esik az Ulysses által képviselt kalandnak.
Neki kell befejeznie apja félbehagyott kalandjait, beváltania ígéreteit,
mert hiába hitte „Ulysses a kalandot a létezés legfőbb értelmének
és tartalmának”,49 az (összes?) kaland maradéktalan megélését
és végrehajtását megkísérlő vállalkozása „állandóan túlhaladta
személyisége határait”.50 Ennek köszönhette Télemakhos, hogy
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MÁRAI, Béke Ithakában, i. m., 269.
Uo., 219.
Uo., 211.
KRASZNAHORKAI, i. m., 457.
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utazásai során (mely egyszerre volt menekülés apja elől és keresése
annak) úgy érezte „mintha nem is ember és személyiség”51 lenne,
hanem csak apja „testének egyik szerve, mely különvált lényétől és
[…] végrehajtja a világban a gazda akaratát”.52 Miközben a fiú szinte
a tárgyiasulásig veszíti saját identitását, hiszen Nausikaa úgy néz rá,
„mint egy tetszetős tárgyra, melyet a távoli kedves ajándékba küldött”.53
Nincs szabad akarata, nem tehet mást, később Kalypsónak is törleszti
apja tartozását. Mindenesetre Télemakhos gyanakodik, és felteszi
a kérdést, vajon apja „értett hozzá, hogy akaratát kihelyezze az időbe
és térbe, túl személyiségén…?”54 Ez a misztikus vonal tér vissza később
a regény végén Ulysses végakaratával, melynek szinte kinyilatkoztatás
jellege van. Amikor Télegonos ledöfi apját, Ulysses „úgy beszélt,
mint aki tudatában van az isteni rendeltetésnek, de ismeri személyes
erejét is. Úgy szólt, mint aki tudja, hogy szavának életen túli ereje
van.”55 Amiképp Télemakhos még Ulysses életében apja testének egy
különvált szerveként létezik, úgy tartja rabságban Ulysses halála után
is legközelebbi hozzátartozóit a bennük csörgedező vérrel, és él tovább
bennük saját rendelkezése által: „az ő vérét hallgatom nyugtalan
szívemben bugyogni én is… – mondja Télegonos – a vért, melyet
kiontottam. Így aztán minden és mindenki a helyén van: atyám él
a vérünkben. És mi élünk az ő ravasz és szenvedélyes vére akaratából.”56
Márai Ulyssesnek ezzel a rendelkezésével (amely szerint: Télemakhos
vegye el Kirkét, és az istennővel közös, félisten fiuk, Télegonos
pedig az ő volt feleségével, Pénelopével kössön házasságot) és az
apagyilkossággal megidézi Oidipusz mítoszát, akinek történetére
utalás is történik a műben Kalypso és Télemakhos beszélgetése
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során.57 Márai szétszálazza a mítoszt, és ezzel együtt rendet is teremt
Freud kedvelt mítoszának komplexusos vágyai közt: feloldhatóvá
teszi a gyilkosság bűntudatát. Mivel Télegonos ugyan megöli apját,
de később nem ő hál saját anyjával, Kirkével, hanem Ulysses másik
fia, Télemakhos, így feloldozza a fiút az apagyilkosság bűntudata alól,
amely tett hasonlóképp öntudatlan volt, mint Oidipuszé.58
„Az emberiség belakott a kalanddal”59 – jelenti ki Hermész.
Legalábbis az Ulysses-féle kalanddal, ám miközben Télemakhos
Nestort faggatja apjáról, kiderül, hogy Ulysses kalandja (a világban
folytonosan zsákmány után járkáló, magányos tigris kalandja60) csak
egy a sok közül. „A kalandnak sok alakja van, nem csak az, amit
mi, királyi emberek ismerünk”:61 „a pálma is tud olyan kalandosan
élni, mint a tigrisek és párducok. […] A nappal, az esővel, a széllel
viaskodik. […] Nem mozdul. De nagy erővel él”62 – világosítja fel
Nestor a fiút. Másfajta kaland az Ítélet 19. század végi kalandja is,
amely a társadalomnak, de főleg a hatalomnak azokkal a törekvéseivel
szemben határozza meg önmagát, melyeknek célja: a személyiséget
a tömeg által feloldani, és abba maradéktalanul beolvasztani.
A konfliktus a rendszer stratégiája ellen küzdő canudosiak
lázadásában (a társadalomból és a megkötöttségekből való kivonulás
kalandjában) és annak leverésében csúcsosodik ki. Vagyis, miután
a Békében kiderült, hogy nemcsak a világban zsákmány után
kalandozó/kutató Ulysses/tigris-féle kaland létezik, hanem létezik
az ugyancsak allegorikus értelemben vett nappal, esővel és széllel
57
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= Mérleg és eszmecsere Márairól, szerk. CZETTER Ibolya, Bp., Nemzeti
Tankönyvkiadó, 2013.)
MÁRAI, Béke Ithakában, i. m., 211.
Vö. uo., 85.
Uo., 84.
Uo., 85.
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viaskodó pálma kalandja is, addig az Ítéletben már magának
a pálmának pálmaként való továbblétezése kérdőjeleződik meg
– kihangsúlyozva az identitás fenyegetettségének problémáját.
A Béke például a Vendégjátékhoz képest (érintettük ezzel
kapcsolatban a Casanova-regényt) egyáltalán nem erotikamentes,
már ami a szerelmi kalandot illeti. A regény minden fejezetébe
beszivárog a testiség és az erotikus vágyak, a szerelmi kaland húsvér megtapasztalása (ezek közül a legártatlanabb emlék Pénelopé
egyéjszakása Hermésszel – mely kép a hűséget fogadó, férjére
várakozó-vágyakozó Pénelopé alakjának mitikus szimbólumát kezdi
ki). Télemakhos említett kalandjai mellett Télegonos még bolyongásai
(és Helénától való menekülése – ebben a jelenetben a mitológiában
a gyönyör és a szépség egyik jelképeként értelmezett Szép Heléna
alakja az idő múlásán keresztül Márai iróniájának célpontja
lesz) előtt fiatalon is belekóstol a kaland ízébe, amikor Skyllával
elveszíti szüzességét. Ahogy fülledt erotikával átjáratott az Ítélet
első felében összegzett és bemutatott „alvilági színjáték”63 „utolsó
jelenete”64 is: a koszos, csont és bőr, szinte elállatiasodott („egy
lárva”65) és eltárgyiasult („hulladék volt, nyersanyag”66) canudosi nő
(„Kreatúra”67) megfürdése. Ez az erotika a test hozzáférhetetlenségén
és elrejtettségén keresztül, kizárólag csak hallás által érzékelhető és
befogadható aktusként rajzolódik ki egy, a hadi színtérből adódóan,
nő- és erotikamentes férfivilágban, amelyben már maga a tiszta víz is
a vágy elérhetetlen tárgyaként jelenik meg, akár egy „bibliai csod[a]”.68
Ez a kettős vágykép talán a következőkben látható (hallható!)
a legtisztábban: „Hallani lehetett, amint megcsobban a víz.
Ugyanakkor a nő felnyögött: és ez a nyögés egyszerre volt kéjes sóhajtás
63
64
65
66
67
68

MÁRAI Sándor, Ítélet Canudosban, Bp., Helikon Kiadó, 2008, 99.
Uo., 99.
Uo., 103.
Uo., 103.
Uo., 99.
Uo., 101.
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és fojtott sikoltás, mint mikor az orgazmus pillanatában megszólal
a test. A tompa nyögés olyan testies volt – igen, szemérmetlen –,
hogy hallatára többen, a bakák és a tisztek, indulatosan, önfeledten
krákogni kezdettek.”69 Kiderül, hogy mind az elállatiasodott, koszos
canudosi nő, mind a civilizált rendszer mosdatlan katonái számára
a tiszta víz képezi legfőbb vágyukat, mely csak a magát a rendszeren
kívül meghatározó és Canudost megjárt nő számára válik (kettős
értelemben vett) megtisztulásként elérhetővé, várhatóan másnap
bekövetkező halála előtt.
A rend és a kaland állandóan körbejárandó léthelyzeteknek
és újraírandó problémakörnek bizonyultak a Márai-életműben.
Az Egy polgár vallomásai mindhárom részében, a Zendülőkben,
a Féltékenyekben és a Sértődöttekben folytonosan (szinte ciklikusan)
felbomló, majd újra visszaálló rend tekintetében érdemes összeolvasni
a Békét az Ítélettel annak érdekében, hogy lássuk az emigráció utáni
életművet is átjáró rend- és kalandmotívum állandó hullámzását. Az
előbbiben az Ulysses halálával, vagyis a kaland(ozás) beteljesedésével
megteremtődik a rend: „A nagy kaland, a világ teremtésének kalandja
véget ért. […] Sajnos, most következik a Rend”70 – világosítja fel
Hermész Kirkét. Ez az Ulysses sorsán keresztül megképződött új
rend bomlik majd fel ismét az Ítéletben a fennálló rend(szer) elleni
lázadással. A szerződés, mely a Békében még az istenek és emberek
között kötetett a rendre való törekvésként, az az Ítéletben már ember
és ember közt íródott, amelyet a canudosiak a társadalomból való
kivonulásukkal felrúgnak: Canudos nem más, mint „amikor az
emberek kilépnek […] a megegyezésből. […] Mindenből, ami az
emberek között…megegyezés.”71 Ezt a lázadást leverve újra visszaáll
a hatalom által kiharcolt „rend”. De milyen rend? És meddig? Rend
ez egyáltalán, vagy csak rendszer? Teszi fel a kérdéseket művében
Márai. Mindig és mindenhol lesznek, akik lázadnak a rendszer ellen,
69
70
71

Uo., 103.
MÁRAI, Béke Ithakában, i. m., 220.
MÁRAI, Ítélet Canudosban, i. m., 117.
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mint a canudosiak (vagy mint Ulysses): „Holnapra tíz Canudos lesz
Brazíliában. És holnapután száz”72 máshol a világban, mert amit egy
adott uralkodói hatalomban „úgy neveznek, hogy rend. De nem az.
Csak rendszer”,73 amiben „az ember belülről kiszárad, már nem az,
aki volt…”,74 mert „hasonlítani kell a többiekhez”.75 Tehát az Ulysses
sorsával kivívott függetlenség, az egyén szabadsága kérdőjeleződik
meg újra az Ítéletben, a nő canudosi tapasztalatain alapuló
állítással, amely szerint a rendszer elleni lázadás során kialakult egy
másfaja, rendszer nélküli, „eleven rend”76 Canudos zárt világában:
„másképp, mint odakünn, a világban… De nagy rend volt.”77
Krasznahorkai is hasonlóképp összegzi az Ítélet tanulságát: a marsall
és a nő dialógusában „a Rendszer és a Rend allegorikus párharcát
kell látnunk, mert Canudos nem pusztán vallásos fanatikusok
csordájának vad és hisztérikus lázadása volt, mondatja Márai a Nővel,
hanem kísérlete és egyben realizálása annak »az eleven rendnek«,
mely az író történelemfilozófiai gondolatainak központi kategóriája.
Canudos a »kilépést« jelenti minden megegyezésből, az időből,
a társadalomból, az államból, a Kalandot, a Lázadást a Rendszer ellen,
mely fölemészti az élet energiáit, mely halálra ítéli az emberi törekvést
a világegyetemben.”78 Vagyis, „végső soron: Canudos a személyiség
megőrzésének egyetlen módja és tere”.79
Ebben az állandó körforgásban és párhuzamosságban áll Márai
rend- és kalandfelfogásának és motívumrendszerének kettős
szerkezete. A személyiség megőrzésének érdekében mind Casanovának, Ulyssesnek vagy a canudosiaknak lázadniuk kell
a rend(szer) ellen, mely ellenállás vagy megvalósul tetten érhető
72
73
74
75
76
77
78
79

Uo., 95
Uo., 150.
Uo., 159.
Uo., 159.
Uo., 150.
Uo., 136.
KRASZNAHORKAI, i. m., 455.
Uo., 455.
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kalandként is a művekben (lásd Béke), vagy nem (lásd Vendégjáték),
de a rejtett, belső kaland minden esetben felsejlik valamiképp
a dolgozatban elemzett művekben. Amíg formai és szerkezeti értelemben a Szindbádban és a Vendégjátékban lejátszódó (és megszólaló!)
nyelvi futamok és stílbravúrok a regényműfaj szabályainak felrúgásával
a kaland egyszerre megfogható és megfoghatatlan, formabontó
érzését fejezték ki, addig a Béke és az Ítélet alapos és a hagyományos
regényformára rájátszó szerkezetükön és nyelvi gazdaságosságukon
inkább a rend(ezettség) hangulata üt át, miközben a történetek maguk
a kaland és a lázadás megkerülhetetlenségéről szólnak. Ez által (és
ezt továbbgondolva) igazolódnak a (dolgozatunk első mondataiként
idézett) Nagy Sz. által – Márai 1945 előtti műveiben – kimutatott
dualitás- és polaritásmotívumok, illetve így válik meghatározóvá
a Rend és a Kaland viszonya a Béke és az Ítélet értelmezése során is.
SUMMARY
In the oeuvre of Sándor Márai there are many novels which are based on
the duality, polarity or contrary of Conformity and Adventure. The study
investigates these two motives (in their symbolic meaning as well) in the
novels Vendégjáték Bolzanóban (Casanova in Bolzano), Béke Ithakában
(Peace in Ithaca) and explicitly touches the novels Ítélet Canudosban
(Verdict in Canudos) and Szindbád Hazamegy (Sindbad goes home). The
Adventure and the Conformity are often concretely visible in the narrative
of his novels, but these two motives also can be hidden in the structure
or in the rhetoric style of the texts. For example the Béke Ithakában has
a framed structure with lots of action, in contrast of the pulsing tone of speech
in the Vendégjáték Bolzanóban, which is full of rhythmical repetitions of
synonyms and metaphors, though the narrative thread of the novel is thin,
and contains just few acts. The aim of my thesis is to answer the question:
How do the variations of Conformity and Adventure „communicate” with
each other in the novels and beetwen the novels as well.
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A MÚLTFELTÁRÁS VITÁI AZ IRODALMI
SZEMLÉBEN – KÉT PÉLDA
Mészáros Veronika
(Comenius Egyetem, Pozsony)

A KÖZÖS AKOL BŰZE, AVAGY HAGYOMÁNYÁTÉRTELMEZÉS
ÉS REKANONIZÁCIÓ
„A kánon kettős természetű: kijelöl, tájékoztat, fogódzót nyújt,
ugyanakkor korlátoz, elzár”1 – fogalmazott Sánta Szilárd Kánonok és
a szlovákiai magyar irodalom című tanulmányában.
A rendszerváltás utáni években Grendel Lajos szerint kollektív
elfojtás, valamint ebből kifolyólag cinkos hallgatás jellemezte a szlovákiai magyar irodalmat.2 Az Irodalmi Szemle 1992. évi 4. számában
Remény és félelem címmel indított disputában is felmerült a szlovákiai
magyar irodalmi hagyományok felülvizsgálásának kérdése. Turczel
Lajos felhívta a figyelmet arra, hogy égetően szükséges az 1919-től
1989-ig nyúló szellemi élet átértékelése.3

1

2
3

SÁNTA Szilárd, Kánonok és a szlovákiai magyar irodalom = Disputák kötött.
Tanulmányok, esszék, kritikák a kortárs (szlovákiai) magyar irodalomról, szerk. H.
NAGY Péter. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2004, 30.
Vö. GRENDEL Lajos, Peres ügyeink. Irodalmi Szemle, 34 (1991 /11), 1167–1168.
Vö. Remény és félelem között (Disputa az Irodalmi Szemlében), Irodalmi Szemle 35
(1992/4), 339–354.
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„Lehet, hogy a közös akol meleg, de az is igaz, hogy kellemetlen
illatok lengik körül – állította Grendel Lajos Peres ügyeink című
vitazárójában. – Nem kevés kollégánk érzi jól magát ebben az akolban,
s odázná el a szellőztetést egyszer s mindenkorra.”4 Grendel vallotta,
hogy a szlovákiai magyar kisebbség fennmaradásának feltétele
a szellemi értékek teremtése. Nyíltan megkérdőjelezte a Csemadok
és a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának akkori tevékenységét.
Úgy vélte, eredeti rendeltetésük ellenére egyik szervezet sem
irányult kellőképpen a szlovákiai magyar szellemi értékek felé.
Egyedül a legkisebb írószövetséget, a Független Írók Klubját tartotta
értékorientált intézménynek.5
Pomogáts Béla magyarországi kritikus, irodalomtörténész szerint
a huszadik századi kisebbségi magyar irodalmak Janus-arcúak
voltak. Ily módon a szlovákiai magyar irodalom szerepköre sem
merült ki az irodalmi és kulturális élet irányításában: „a nemzeti élet
egyetlen otthona, műhelye és megnyilvánulása”6 kellett, hogy legyen.
A politikai és az irodalmi élet összefonódásának következményeképp
az ezredforduló idején bizonytalanná vált az irodalmi értékrend. Az
áldatlan koalíció hatására egymással szembeforduló vagy éppenséggel
egymásról tudomást sem vevő irodalmi kánonok alakultak ki.
Pomogátsnak meggyőződése volt, hogy egy megalapozott és nem
állandó szellemi perpatvarok célkeresztjében elhelyezkedő irodalmi
kánon jótékonyan hatott volna a nemzeti közösség – értve ezt egyaránt
a magyarországi és a kisebbségi magyarság – kulturális tudatára,
történelmi önismeretére, valamint önazonosságának alakulására.7
Sánta Szilárd elmélete az irodalom és a kánon viszonyáról
alapjaiban tért el Pomogátsétól. Sánta úgy vélte, ha az irodalom

4
5
6

7

GRENDEL Lajos, i. m., 1167.
Vö. Remény és félelem között, i. m., 339–354.
POMOGÁTS Béla, Megőrzendő hagyományok – I. rész, Irodalmi Szemle 49
(2006/7), 8.
Uo., 8.
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fennállását önmaga menekülésének kudarca, pontosabban a kudarc
elbeszélése biztosította, akkor a kánon folytonosságának titka
a kánonnal való ellenszegülésben rejtőzhet.8
MÁRAI HAZAMEGY
Pomogáts szerint az írókat két módon lehet eltávolítani
a kanonizációs rendszerből, amelyben korábban mindenki által
elismert, jogos helyük volt: felejtéssel és rágalommal. Rámutatott,
hogy a huszadik század második felében ez volt a legtöbb író
osztályrésze. Meglátása szerint ennek oka a politikai pártosság és
elfogultság, valamint az irodalomkritikusok ismerethiánya lehetett.9
Az 1966-ban a Magyar Tudományos Akadémia gondozásában
megjelent A magyar irodalom története című könyv, ismertebb nevén
„spenót” hatodik kötete külön fejezetekben tárgyalta kevésbé jelentős
írók műveit, ugyanakkor néhány lapon intézte el Márai Sándor
munkásságát.10 1989 környékén az irodalmi tudatban és értékrendben
végbement, kanonizációs rendszerváltás – a Sánta által felvázolt
kánonnal való ellenszegülés – következményeképp az emigrációs
irodalom is befogadást nyert az irodalmi kánonba. Így többek között
a kommunizmus idején tiltólistára került, s az irodalmi köztudatból
is jórészt száműzött szerző is „hazatérhetett”.
Márai neve sokak számára a szlovákiai magyar irodalmi
körökben sem csengett ismerősen. Az Irodalmi Szemlében először
1970-ben, Rákos Péter írásában (Lírai őrjárat, 1970/6.) bukkant fel,
aki anekdotaszerű visszaemlékezéseivel köszöntötte a hetvenéves
írót születésnapja alkalmából. Ezután már csak a rendszerváltást

8
9

10

Vö. SÁNTA Szilárd, i. m., 34.
Vö. POMOGÁTS Béla, Megőrzendő hagyományok – II. rész, Irodalmi Szemle 49
(2006/8) 4–12.
Vö. Uő, Megőrzendő hagyományok – I. rész, Irodalmi Szemle 19 (2006/7), 8–16.
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követően, 1991-ben szerepelt újra a folyóiratban. A Szemle XXXIV.
évfolyamának negyedik számában leközölték a – 1990 decemberében
a Független Magyar Kezdeményezés által létesített – Márai Sándor
Alapítvány Kassán megrendezett tudományos konferenciáján
elhangzott előadások szövegét. „Márai Sándorral szemben igen nagy
az adósságunk”11 – ismerte el az Irodalmi Szemle szerkesztősége
a konferencia-előadásokat felvezető előszóban. Abban a reményben
publikálták a szövegeket, hogy általuk majd sikerül felkelteni az
olvasók érdeklődését az elfeledett szerző életműve iránt. A konferencia
előadói Ferenczi László, Kulcsár Szabó Ernő, Németh G. Béla, Rákos
Péter, valamint Zeman László voltak.
A továbbiakban Pokstaller Lívia foglalkozott a kassai szerzővel
az Irodalmi Szemle hasábjain megjelent A magyar polgári irodalom
hagyományai (1991/5) című tanulmányában, valamint Máraitovábbírások (1991/10) című esszénovellájában. A Márai-téma ezután
egy időre lecsendesült, s csak az ezredfordulón látszott újra feléledni.
Az Irodalmi Szemle Márai Sándor századik születésnapja alkalmából
2000-ben ünnepi számot adott ki, amelyben a szerző személyével és
munkásságával foglalkozó tanulmányokat, esszéket közölt, valamint
válogatott részleteket Márai műveiből.
Szeberényi Zoltán Egy tudatos író különös világa című
dolgozatában rávilágított, hogy Márai alakja két olvasói generáció
tudatából hiányzott. Az író személye és művei négy évtizeden át voltak
kirekesztve a magyar kultúrából, s Márai lényegében csak halála után
foglalhatta el méltó helyét a magyar irodalomban.12 Napló Márai 2000
című esszéjében Németh Zoltán is szemléltette a problémát: „Márai.
Az, aki csak név volt sokáig. Mivel megfosztottak műveitől, csak egy
távoli, ismeretlen világ fedőneve volt. Azé a világé, amelyből semmit

11

12

A Márai Sándor Alapítvány tudományos konferenciája, Irodalmi Szemle 34
(1991/4), 357.
Vö. SZEBERÉNYI Zoltán, Egy tudatos író különös világa (Jubileumi tallózás Márai
Sándor műhelyében), Irodalmi Szemle 43 (2000/3–4), 4.

– 108 –

A MÚLTFELTÁRÁS VITÁI AZ IRODALMI SZEMLÉBEN – KÉT PÉLDA

sem kaphattam. Nemzedékek jártak így Máraival, sután emlegették
a nevet, amely nem állt össze szöveggé.”13
Fábry Zoltán Üresjárat című, csak 1991-ben publikált
naplójában több alkalommal is szerepelt Márai neve. A stószi író
viszonya Máraihoz meglehetősen kettős volt: szinte noteszenként
megváltoztatta a véleményét róla. Úgy tűnt, nemcsak Máraival, de
önmagával is viaskodott. Gyakran összehasonlította magát a kassai
származású emigrált íróval. „A különbség Márai és köztem: a háború,
a hadi élmény, annak harapása és patetikája. Ez a felborzoltság,
a felborzoltságnak a pátosza hiányzik belőle” – írta Fábry.14 Úgy vélte,
Máraiból hiányzott az életre-halálra szóló rizikóvállalás. Töredelmesen
beismert irigységében sokszor túlzásokra ragadtatta magát: „»Menjen
a kutyákhoz!« – ordítottam egyszer Máraira. Micsoda anatémahang
volt ez! Mintha ezzel kirekesztettem volna az emberek közösségéből.
És te, az anatémakiáltó, nem mentél a kutyákhoz. Hol voltál? (...) Te
meg ott voltál az emberek között, hallgattak téged, velük voltál végig,
a börtönig, és most idegen vagy, süket vagy, néma vagy.”15
Márai „fajtáját” a kor szociális parancsa elől megszökött generáció
legveszedelmesebb típusának tartotta.16 Néhány oldallal később
viszont már tisztelettel adózott neki, amiért egész életében az emberi
hang képviselője volt. „Márai, aki írhatott, akkor mindig kimondotta
a döntő szót helyettem is. És ez jó volt és sok volt és társ volt és
segítség volt, és ezt nem lehet elfeledni.”17 Fábry a lelki társának
nevezte Márait, noha korábban elítélte az író Csutora című regényét,
mert kifogásolta, hogy az emberi problémák helyett egy kutyáról

13
14

15
16

17

NÉMETH Zoltán, Napló Márai 2000, Irodalmi Szemle 43 (2000/3–4.), 16.
FÁBRY Zoltán, Üresjárat 1945–1948. Napló a jogfosztottság éveiből. XIV. Notesz
(1947), Budapest–Pozsony, Regio–Madách–Kalligram, 1991, 159–161.
Uo., 159.
Uő, Összegyűjtött írásai XII., vál. FÓNOD Zoltán, Pozsony, Madách-Posonium
Könyv- és Lapkiadó Kft., 2001. 92.
Uő, XVI. Notesz (1947), i. m., 172.
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írt.18 XVII. noteszében azonban újra felidézte ellenszenvének okait:
„Emlékezz Máraira: Mi az, ami engem különbbé tesz? Az, hogy én
védek valamit.”19
Nem ő volt az egyedüli, aki Máraihoz viszonyította munkásságát.
Grendel Lajos az Irodalmi Szemle 1992-es kerekasztal-beszélgetésében
állította szembe a két szerzőt. Grendel szerint a huszadik századi
magyar irodalom történetében két írói jellem vonult végig:
a messianisztikus író, amilyen Fábry Zoltán is volt, valamint az
esztéta, mint például Márai Sándor. Úgy vélte, a messianisztikus,
tehát a küldetéses írónak semmi köze nem volt az irodalomhoz, ezért
saját bevallása szerint Márai magatartásával tudott azonosulni.20
Duba Gyula 2004-ben Máraival – Ég és Föld között című esszéjében
szintén párhuzamot vont Fábry és Márai között. „Társításuk nem
véletlen – írta Duba. – Mindketten a romantikus tizenkilencedik
század neveltjei, ideáinak folytatói. Lírikus »széplelkek«, mitizálásra
és esztétizálásra hajlamosak, akiket a könyörtelen 20. század kemény
realizmusra kényszerített.”21
Márai Sándor megkésett fogadtatása óta sokat változott az
irodalmi helyzet. A kassai szerző irodalmi-művészi jelentőségét
Turczel Lajos Szlovákiai magyar irodalmi triptichon Márai Sándorról
című tanulmányában foglalta össze 1994-ben. Turczel véleménye
szerint Márai nemcsak saját kora, hanem az egész eddigi magyar
nyelvű irodalom kiemelkedő prózaírói, valamint a huszadik századi
magyar széppróza legaktívabb fejlesztői és kiteljesítői közé tartozott.
„Dús és rugalmas stílusadottságával csodálatraméltó. Rendkívüli
stíluskultuszával, gyakori »stílusorgiáival« viszont még az igényes

18

19
20
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Vö. PETŐVÁRI Ákos, Fábry Zoltán humanizmusa (PhD-értekezés), Miskolc,
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2007, 32.
FÁBRY Zoltán, XVII. Notesz (1947), i. m., 177.
Vö. Folyóirat a lőporos hordón (Az Irodalmi Szemle kerekasztala), Irodalmi Szemle
35 (1992/4), 417–418.
DUBA Gyula, Máraival – Ég és Föld között, Irodalmi Szemle 47 (2004/2), 32.
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olvasók közül is sokat elriasztott”22 – fogalmazott Turczel. Rávilágított,
hogy Márai egyike volt azoknak, akik a korabeli magyar prózát az
európai fejlődéshez igazították. Legnagyobb ihletői Marcel Proust
és Thomas Mann voltak. Az ő hatásuknak köszönhetően vált Márai
a belső monológ egyik magyar kialakítójává, valamint a magyar
esszéregény és esszénovella meghonosítójává.23
A korábban tiltólistára száműzött író ma már visszavonhatatlanul
része a központi magyar, valamint a szlovákiai magyar irodalmi
hagyománynak, s a kánon legmagasabb pontján foglal helyet.
KOMPILÁCIÓ ÉS KONFRONTÁCIÓ
„Irodalmi élet elképzelhetetlen viták és polémiák nélkül”24 – írta
vitaindítójában az Irodalmi Szemle főszerkesztője, Grendel Lajos.
Úgy vélte, sok a tisztázatlan és vitatható értékszempont a szlovákiai
magyar irodalom múltjának kutatásában, s hogy fontos felrázni
az irodalmi közvéleményt, amely a régi rendszer idején elszokott
a vitáktól. A Csanda–Fónod–Turczel hármas olykor személyeskedésig
fajuló disputája is ezzel a céllal kapott helyet a lapban.
A Fónod Zoltán Kőtábláink (1990) című kötetéről írt, A filológia
alkonya című kritikáját Csanda Gábor egy, a filológus erényeit és
feladatát felvázoló Dobossy László-idézettel indította. Szembeállította
Dobossy filológus-ideálját az általa plágiummal vádolt Fónod
személyével, aki legújabb kötetében a két háború közötti csehszlovákiai
magyar irodalom irodalomtörténeti jellegű összefoglalására tett
kísérletet. Kritikusa, Csanda Gábor szerint a Kőtábláink nem
más, mint két és félszáz oldalnyi, korábban már önálló kötetekben

22

23
24

TURCZEL Lajos, Szlovákiai magyar irodalmi triptichon Márai Sándorról, Irodalmi
Szemle 37 (1994/11), 36–43.
Uo.
GRENDEL Lajos vitaindítója, Irodalmi Szemle 34 (1991/5), 543.
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megjelent, főként más szerzők (név szerint Kemény Gábor, Turczel
Lajos, Csanda Sándor és Arató Endre) írásaiból „összetákolt” mű. Az
említett művön belül Csanda főként a Kisebbségi szerepkörben című
tanulmányra fókuszált, amely megjelent a Kőtábláink előzményének
tekinthető Tegnapi önismeret (1986) című kötetben is.
Csanda az írás filológiai pontatlanságait kifogásolta: rámutatott
a jegyzetapparátus hiányosságaira, majd példákkal is alátámasztotta
Fónod „baklövéseit”. Csanda szerint a szerző sok esetben nem tüntette
fel az általa felhasznált művek megjelenésének helyét és idejét, valamint
olyan formában hivatkozott egyes tanulmányokra, amilyenben azok
sosem léteztek (pl. egy írás csak gyűjteményeskötetben jelent meg,
Fónod azonban önálló kiadványként utalt rá). A kritikus végül több
oldalon keresztül szemléltette az általa kifogásolt szövegrészeket
és idézeteket, összevetette az alapművek hivatkozásait Fónodéval,
s kimutatta azok teljes egyezését.25
„Annyi nyeglegég, sértő rosszindulat van ebben az alagsori
filológiában, hogy a méltó válasz az lenne, ha nincs válasz”26
– fogalmazott Fónod Egy gyanúsítás környéke című válaszában.
Meggyőződése volt, hogy Csandát egyedül a hitelrontás szándéka
vezérelte. Kijelentette, hogy a releváns kritika vagy (ellen)vélemény
ellen semmi kifogása, a gyanúsítást azonban megalázónak tartotta.
Munkája védelmében hozzátette, hogy a Kisebbségi szerepkörben
című írás egy olyan dolgozat bevezetője, mely a két világháború
közötti csehszlovákiai magyar irodalom korszakolását, hossz- és
keresztmetszetét volt hivatott bemutatni. Állítása szerint a kisebbségi
történelem tényeivel nem akart felfedezni, sem új tényeket
felsorakoztatni, csupán a téma felvezetésére használta fel őket.
Munkája során olyan összegző jellegű, monografikus feldolgozásokra
támaszkodott, amelyek az általa kutatott témában megkerülhetetlen
alapműveknek számítottak. „A Kisebbségi szerepkörben című vázlat

25
26

Vö. CSANDA Gábor, A filológia alkonya, Irodalmi Szemle 34 (1991/5), 543–553.
FÓNOD Zoltán, Egy gyanúsítás és környéke, Irodalmi Szemle 34 (1991/5), 554–559.
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tehát nem vállalkozott többre – írta Fónod –, mint a feltárt és
megismert igazságok ismétlésére.”27
A filológia akonya című kritikát rendkívül manipulatívnak
tartotta, csakúgy, mint szerzőjét, aki – meggyőződése szerint
– minden eszközt bevetett annak érdekében, hogy rábizonyítsa
a szakmai illetéktelenséget. Csanda kutatásait megbízhatatlan
filológiai „mélyfúrások”-nak nevezte. Saját védelmére statisztikai
adatokat sorakoztatott fel: ötven oldalon százötven jegyzetet használt,
és mindössze öt esetben felejtette el megjelölni az oldalszámot. Azzal
érvelt, hogy ezek a hibák pedig még a tanulmány első megjelenéséből
„öröklődtek”.
Kigúnyolta Csandát, amiért az – véleménye szerint teljesen
feleslegesen – próbálta védeni az apja becsületét. Azt állította,
a néhai Csanda Sándor ismerte a Tegnapi önismeret című kötetet,
sőt dicsérte is azt. „Ezért sem tudom, hogy minősítsem az »utód«
érzékenységét” – vallotta Fónod. Érthetetlen módon hízelgőnek
találta Csanda megjegyzését, miszerint az ő korábbi szövegei évek
múltán, több átjavítás után sem lettek jobbak vagy érthetőbbek.
Kinevette kritikusát, s megkérdőjelezte annak értelmi képességeit,
mondván: az érthetetlenségnek nem biztos, hogy a szerző az oka.
Felrótta Csandának, hogy alaptalan vádaskodása során figyelemre sem
méltatta műve újításait, noha a kötetbe olyan szerzőket is beválogatott,
akikről sokáig hallgatott az irodalmi köztudat (mint például Mécs
László, Márai Sándor, Szenes Piroska, Neubauer Pál stb.). „Ez már
nem érdekelte az ügyeletes »filológust«” – ironizált a sértett szerző.
A kialakult vitához csatlakozó harmadik fél Turczel Lajos volt,
akit – a kompilálással megkárosított szerzők egyikeként – közvetlen
érintettsége késztette felszólalásra. A kompiláció szentesítése című
vitairatában megerősítette, hogy a Csanda Gábor által inkriminált
szövegrészek nagy részében nem „irodalmi sablonokról” volt
szó, mint ahogy Fónod állította, hanem tudatos átvételekről és

27

Uo., 554.
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kisajátításokról. Megjegyezte, hogy Fónod irodalomtörténeti
pályafutása során kezdettől fogva nagy számban fordultak elő
kompilált és/vagy plagizált szövegek. A fő károsultaknak Csanda
Sándort és saját magát tartotta. Rámutatott, hogy Fónod egy korábbi,
1982-es Körvonalak című könyvének indító írása sem volt más, mint
„primitív adatszemezgetés” a Két kor mezsgyéjénből (Turczel, 1967),
valamint az Első nemzedékből (Csanda, 1968).28
A legnagyobb méretű, ravaszul manipulált kompilációt azonban
Turczel szerint az 1984-es Üzenet – A csehszlovákiai magyar irodalom
a két világháború között című művében követte el a szerző. Turczel
felsorolta Fónod az Irodalmi Szemlében 1984 és 1991 között hét
folytatásban közölt dolgozatának pontos fejezeteit, amelyeket
véleménye szerint a szerző gátlástalanul kisajátított, majd szóról szóra
vagy saját elmondású formában tálalt. A Két kor mezsgyéjén című
munkáját ért illetéktelenségről így vallott: „Elképesztő dolog, hogy
Fónod már ezt az első kompilációját szintézisnek érezte és szánta,
pedig a két háború közti korszakunkról vajmi keveset tudott, és az
irodalmi, publicisztikai és tudományos forrásokat csak a könyveimből
ismerte meg.”29
Az „őskompiláció” kapcsán megjegyezte, hogy a Két kor
mezsgyéjén második kiadásának létrejöttében Fónodnak, mint
a Madách Kiadó akkori főszerkesztőjének nagy szerepe volt, mert
vállalta a változatlan szövegű kiadást annak ellenére, hogy a kiadó
egyik szuperlektora számos szövegrészt kifogásolt és kihagyásra
javasolt. Turczel erős gyanúval élt, hogy Fónod – saját bátor tettéért
cserébe – az ő könyvének kisajátításával jutalmazta meg magát.
Hozzátette, hogy a tárgyalt téma viszonylatában Fónod máig nem
végzett említést érdemlő önálló kutatást. Meglátása szerint a sok
helyről „összeszerzett és agyonmanipulált idegen anyagokban”
már Fónod sem tudott eligazodni. Érthetetlennek tartotta, hogy
28

29

Vö. TURCZEL Lajos, A kompiláció szentesítése, Irodalmi Szemle 34 (1991/6),
646–657.
Uo., 647.
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a Madách Kiadó elfogadta az „összevissza foltozott kéziratot”, melyből
a kompilált szövegrészek eltávolításával nagy valószínűséggel alig
maradt volna valami.30
Csanda Gábor Ameddig a lanka nyúl című rövid válaszában
összegezte Fónod vádjait, az őt érintő, sértő megjegyzéseket azonban
nem kommentálta. Határozottan cáfolta Fónod kijelentését, miszerint
apja, Csanda Sándor bármilyen formában is dicsérte volna Fónod
műveit. Ismételten rávilágított arra a tényre, hogy az összevagdosott
szövegek okozta (alany-állítmány) egyeztetéshiány is egyértelműen
igazolta a kompilációt. Fónod politikusokat is megszégyenítő kitérő
válaszait gúnyosan vette tudomásul: „Én azt írom, hogy a Kőtábláink
nélkülözi Gottwald, Lenin, Husák, Plevza, Andropov... stb. filológiai
megállapításait. Tettem tehát három pontot is. Fónod válasza: egyetlen
Lenin-idézet sem maradt ki. Ez is válasz.”31
Helyzet van, feleim! (Kelletlen sorok Turczel Lajosnak, „kompiláció”
-ügyben) című írásában Fónod Zoltán utoljára szólt hozzá az Irodalmi
Szemlében zajló disputához. Csanda vitamodorát minősíthetetlennek
találta, vele a továbbiakban nem kívánt foglalkozni. Mondandóját
egyedül Turczel Lajosnak címezte, aki – Fónod szerint a totális
megsemmisítés célzatával íródott – A kompiláció szentesítése című
értekezésében nem a legfrissebb Fónod-kötetet (Kőtábláink) taglalta,
hanem egy „nyolc éve vajúdó kézirat” ügyét vette elő. Fontosnak
tartotta megemlíteni, hogy a szóban forgó kézirat kivételével sosem
került összetűzésbe Turczel Lajossal.
Úgy vélte, Turczel, akinek írását nyilvánvalóan áthatotta az
elfogultság és a gyűlölet, jóval többet köszönhet neki a Két kor
mezsgyéjén második kiadásának megjelentetésénél. Fónod elmondása
szerint a hatvanas években az Új Szó rovatvezetőjeként kieszközölte
a publikációs zárlat feloldását az 1956-os események után az Új
Szóból kitiltott szerzők (mint például Duba Gyula, Rácz Olivér,
Turczel Lajos stb.) számára, majd a hetvenes években a Madách
30
31

Vö. uo.
CSANDA Gábor, Ameddig a lanka nyúl, Irodalmi Szemle 34 (1991/6), 658–661.
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Kiadó igazgatójaként védelmébe vette Turczel kiadói tanácsbeli
tagságát: „Mindezt az őt megillető tiszteletből, magától értetődő
emberi tisztességből tettem.”32
Valószínűnek tartotta, hogy tettét az irigység motiválta,
hiszen mindenki Turczeltől várta, hogy megírja a hőn áhított
irodalomtörténeti összefoglalót, amire végül nem került sor. Fónod
Zoltán megpróbálkozott a feladattal, azzal érvelve, hogy kísérletét nem
tiltja a törvény, még ha a konkurencia ellenzi is azt. Csak mellékesen
– és nem kevésbé szerényen – jegyezte meg, hogy a Tegnapi önismeret
című kötetet (a Kőtábláink előzményét) Madách-díjjal tüntették ki.33
Fónod Üzenet. A csehszlovákiai magyar irodalom 1918–1945 című
terjedelmes irodalomtörténeti munkájának kéziratát 1984 és 1991
között háromszor nyújtotta be a Madách Kiadóhoz. Az első változat
egyik lektora Turczel Lajos volt, aki – a másik lektorhoz hasonlóan
– negatív véleményt mondott a műről. 1988-ban a javított kézirat
ismételt beadásánál már Fónod kieszközölte, hogy ne Turczel
lektorálja azt. Elmondása szerint Turczel nem is tudott a második
változatról, míg Duba Gyula, az akkori főszerkesztő – Fónod kérése
ellenére – kiadta neki a kéziratot olvasásra.34
Évek távlatából a szerző felháborodását fejezte ki, ugyanakkkor
a legújabb kötetéről írt Turczel-kritikában a kérdéses műből vett,
felsorakoztatott idézetek és részletek felhasználását is botrányosnak
tartotta. A személyét ért múltbéli és jelenkori sérelmek alapján
törvénysértéssel vádolta Turczelt, amiért az tudatosan, az ő engedélye
és beleegyezése nélkül, „manipulált formában” felhasználta
a kéziratot, amely a nyilvánosság előtt még ismeretlen volt. „A kézirat
kiragadott szemelvényeit személyi jogaim súlyos megsértésére,
hitelrontásra használta fel – vélte Fónod. – Az Irodalmi Szemle
szerkesztősége pedig ehhez a cselekedetéhez készségesen asszisztált.”
32

33
34

FÓNOD Zoltán, Helyzet van, feleim! (Kelletlen sorok Turczel Lajosnak,
„kompiláció”-ügyben), Irodalmi Szemle 34 (1991/11), 1149–1158.
Vö. uo.
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A Szerzői Jog és a Polgári Törvénykönyv passzusaira hivatkozva
bírósági perrel fenyegette a szerkesztőséget, valamint Turczel Lajost,
amennyiben visszaélésük és jogsértésük miatt nem kerül sor nyilvános
bocsánatkérésre a szerkesztőségtől és az említett szerzőtől.35
Fónod hozzátette, hogy nem állt szándékában senkit megrövidíteni
vagy megsérteni, még kevésbé kisajátítani, s lábjegyzetei százai is
tanúsíthatják ártatlanságát. Végül felszólította kiadóját és kötete
véleményezőit, hogy keljenek a védelmére az elfajulni látszó vitában.
Turczel Lajos szerint Fónod taktikája, védekezés helyett támadás,
nevetséges ellenerőlködés volt. A legfelháborítóbbnak Fónodnak azt
a kijelentését tartotta, hogy az mindenkor kényesen ügyelt a szerzői
jogok betartására. „Még az ötvenes évek szigorúan kötelező marxista
citatológiája idején sem volt nálunk olyan maximalista idézgető,
mint ő”36 – emlékezett vissza Turczel, aki már az „őskompiláció”
felfedezése után a Szlovákiai Írók Szövetségének magyar szekciója elé
akarta vinni az ügyet. Megjegyezte, hogy a Fábry-összes megírását,
valamint az értékesebb, szlovákiai magyar folyóiratok anyagából
összeállított antológia kiadását is ő vetette fel a Madách Kiadóban,
ám Fónod végül mindkét feladatot saját magának osztotta ki a Turczel
szerint arra érdemesebb és alkalmasabb Csanda Sándor helyett.
Korábbi jó viszonyunk teljes megromlását Turczel szerint
Fónod plagizációs kísérletei okozták. Az összeollózott szöveg első
változatát olvasva azt javasolta a szerzőnek, hogy semmisítse meg
a kéziratot, mert az erkölcsileg diszkvalifikálná őt. Ehelyett Fónod
„a négy évig tartó »átdolgozást«, majd annak foltozgatását választotta”,
ez a döntése vezetett a kialakult vitához. Turczel a jogsértés vádját
alaptalannak tartotta. Úgy vélte, a tényleges jogsértést Fónod követte
el a kompilálással és plagizálással, s egyáltalán nem bánta meg, hogy
rámutatott erre a hamisságra.37
35
36
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Vö. FÓNOD Zoltán, i. m., 1149–1158.
TURCZEL Lajos, Válasz Fónod Zoltánnak, Irodalmi Szemle 34 (1991/11), 1159–
1166.
Uo.
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A disputa három évvel később, az Irodalomtörténeti Közlemények
című magyarországi folyóirat felületén folytatódott tovább. Fónod
sokat vitatott és változtatott kézirata a csehszlovákiai magyar
irodalom alakulásáról 1993-ban végül könyvformát kapott: Üzenet.
A csehszlovákiai magyar irodalom 1918–1945 címmel jelentette meg
a budapesti Akadémiai Kiadó. A kötetről írt kritikájában Berkes
Tamás összefoglalta a vitát, ugyanakkor fel is melegítette azt.
Rámutatott, hogy a szerző legújabb, minden eddiginél átfogóbb
igényű könyvével ugyanaz a probléma, mint a Kőtábláinkkal:
kompiláció. Berkes szerint a mű megítélését tovább nehezítette
az a körülmény, hogy kéziratát a pozsonyi Madách Kiadó három
alkalommal is visszautasította. A sokadik átdolgozás után lépett közbe
a budapesti Akadémiai Kiadó, bár Berkes számára nem volt egészen
világos, hogy az anyagi gondokkal küzdő, magyarországi tudományos
műhely miért éppen Fónod munkáját tartotta közlésre érdemesnek.
„A szöveg ugyanis hemzseg a suta megfogalmazásoktól és a hamisan
csengő politikai műszavaktól (»cseh burzsoázia«, »osztálykorlátai«
stb.) – írta Berkes. – Kifejezetten bántó, hogy a »haladó szellemű«
kitétel szinte minden második oldalon felbukkan (ám a szókapcsolat
közelebbi tartalma mindvégig homályban marad).”38 A könyv
stílusában az egykori szocialista újságírás „bikkfanyelvének” hatását
vélte felfedezni.39
Megítélése szerint a történeti körülményeket is számba vevő
áttekintés meglehetősen elnagyoltra sikeredett, s inkább vázlatszerű,
ismeretterjesztő szöveg lett. Emellett a sajtó- és tudománytörténet
bemutatását is hiányosnak és különösen szerénynek tartotta. A kötet
belső arányait tekintve megállapította, hogy túlságosan nagy arányban
szerepeltek benne a korszak jelentéktelen, említésre is alig méltó költői,
ugyanakkor Fónod felületesen foglalkozott a színvonalas szerzőkkel

38

39

BERKES Tamás, Fónod Zoltán: Üzenet. A csehszlovákiai magyar irodalom 1918–
1945, Irodalomtörténeti Közlemények 98 (1994/4), 582–584.
Uo.
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és műveikkel. Bírálatát ezekkel a sorokkal zárta: „Végül is nemcsak
az a paradox, ahogy Fónod könyve elkészült és megjelent, hanem az
általa betöltött szerep is: összefoglaló jellegénél fogva ugyan hiányt
pótol, s vélhetőleg tankönyvként fogják használni, ám ennek ellenére
nem kínál lényegesnek mondható tudományos eredményeket (...).”40
Fónod Zoltán Egy kritika színe és visszája című válaszában
felelősségre vonta Berkest, amiért az nem a frissen megjelent kötettel
foglalkozott, hanem – Fónod szavajárásával élve – a személyi
hitelrontás szándékával egy négy évvel azelőtti vitát elevenített
fel, ráadásul egyoldalúan. Sérelmezte továbbá, hogy az írásban szó
sem esik az ő negyvenéves irodalomkritikusi múltjáról, a hét önálló
kötetéről, valamint az irodalomszervezésben és hagyományápolásban
betöltött szerepéről. Úgy vélte, Berkes számára egy dolog volt fontos:
kiterjeszteni a korábbi vádak érvényességét az Üzenet című kötetre
is. „Berkes Tamás láthatóan nemcsak a kisebbségi irodalmat nem
ismeri, hanem arra sincs »érkezése«, hogy a kötet anyagát, szerkezetét,
módszerét stb. mérlegre tegye, megismerje (...)” – állította Fónod.41
Véleménye szerint Berkes nem vette figyelembe azt a tényt, hogy
az Üzenet című kötettel szemben még egyetlen megjelent kritika sem
említett plágiumot vagy kompilációt. Példaként a Nyomkereső című
tankönyv szerzőit, Tóth Lászlót és Bodnár Gyulát hozta fel, akik
Berkeshez hasonlóan negatív véleménnyel voltak a könyvről, s csak
a „másodlagosságot” és az „erudíció hiányát” rótták fel Fónodnak. Úgy
gondolta, pozitív véleményezői – Pomogáts Béla, Szeberényi Zoltán,
valamint a Népszabadságban és az Élet és Irodalomban a kötetről
megjelent kritikák – sora elegendő bizonyíték arra, hogy az Akadémiai
Kiadó „nem követett el főben járó bűnt” azzal, hogy a munkát
közlésre érdemesnek tartotta. „Egy dolgot határozottan állíthatok
– írta végezetül –, az Üzenet című kötet lehet csapnivalóan rossz

40
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Uo., 584.
Vö. FÓNOD Zoltán, Egy kritika színe és visszája, Irodalomtörténeti Közlemények
99 (1995/2), 214–216.
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(talán ezért is fogyott el hat hónap alatt!), ennek ellenére az emberi
tisztességgel nem illik kufárkodni. A másokéval semmiképpen!”42
Szeberényi Zoltán az Irodalmi Szemle Árgus című rovatában
Egy korszak irodalmi öröksége című írásában ismertette az Üzenetet.
Részletesen tárgyalta annak felépítését – a körülötte zajló plágiumvitát
egyáltalán nem említve – kitért a mű pozitív vonásaira, de Fónod
melléfogásait sem hagyta szó – olykor magyarázat – nélkül. Azon
kevesek egyike volt a Fónod-művet minősítők sorában, akik úgy
vélték, a szerző vállalkozása a maga minőségében úttörő volt. Úgy
vélte, a megkérdőjelezhető részek és esetleges hiányosságok ellenére is
elérte az előszóban kitűzött célját: megalkotta a két világháború közötti
csehszlovákiai magyar irodalom irodalomtörténeti összefoglalóját.43
SUMMARY
The change of regime in 1989 offered new perspectives for the Hungarian
literature in Slovakia, too, but it also caused disagreements between
the conservative older generation of writers and the younger ones who
welcomed the changes. After the revolution there was a need to reevaluate
the literary traditions and the Hungarian literary canon in Slovakia. The long
forgotten authors like Sándor Márai also got a place in the renewed literary
canon around the millenium. This study is dealing with the reception of the
outcast, emigrant writer in the Hungarian literature in Slovakia, portrays the
difficulties of the compilation of the literary history, and also provides an
objective summary of the Hungarian literary polemics in the ‘90s in Slovakia
which led to the pluralisation of the Hungarian literature in Slovakia.
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Vö. SZEBERÉNYI Zoltán, Egy korszak irodalmi öröksége, Irodalmi Szemle 37
(1994/3), 87–90.

– 120 –

ÍRÁSOK MÉRLEGEN

KIEGÉSZÍTÉSEK – NEM CSAK
HÉRAKLEITOSZHOZ
(Cselényi László költészete és a hazai avantgárd zene
kontextusa – Ladislav Kupkovič példája)
Csehy Zoltán
(Comenius Egyetem, Pozsony)

A nyolcvanéves Cselényi Lászlónak, szeretettel

Amikor Turczel Lajos 1958-ban kiadta a Nyolcak néven
elhíresült nemzedéki költői csoportosulás antológiáját,1 aligha
látszottak azok az erővonalak, melyek Cselényi László költészetét
később meghatározták. Ez a magyarországi poétikai újításokhoz
képest meglehetősen konzervatív antológia már a maga korában is
inkább a hazai közeg poétikai szegénységi bizonyítványa, mintsem
komolyan vehető irodalmi fegyvertény, mondhatni az új, paraszti
sorból felemelkedő szocialista értelmiségi költőideál profiljának
kultúrideológiai, kultúrpedagógiai lecsapódása volt. Noha a sematikus irodalom dömpingje után még így is üdítően hathatott
a „valóságirodalomtól” helyenként elrugaszkodó esztéticizmusa,
a benne megképződött legkarakteresebb hangok is belekövültek
az Illyés Gyula és Juhász Ferenc nevével fémjelezhető tendenciák
1

Fiatal szlovákiai magyar költők, szerk. TURCZEL Lajos, Bratislava, Szlovákiai
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958.
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utánzásába. A kötet legjobbjai, Tőzsér Árpád, Cselényi László és Zs.
Nagy Lajos nem egyszer alkotói válságtüneteket produkálva keresték
a kitörés lehetőségeit Az önálló hangért való küzdelemben alighanem
a több évig elhallgató Cselényi László jutott a legmesszebbre,
noha kísérleti költészetének súlyát és jelentőségét máig kevesen
érzékelik. Az „önálló hang” illúziója Cselényinél különösen paradox:
hiszen szövegeiben másokat is megszólaltat, sőt, a hagyományt
folytonos szövegelésnek képzeli, melyet hol szólamokra szálaz, hol
a maga szimultán mivoltában kínál fel, gyakran talált szövegekkel
dolgozik, vagy radikális montázsokat alkot. Petőcz András Végtelen
hömpölygés című írásában a Cselényi-féle ijesztően dinamikus
monumentalitást így oldja barátságosabbá, miközben a korabeli és
a későbbi Cselényi-kötetek működési elvét és dinamikáját is
érzékelteti: „Cselényi tulajdonképpen egyetlen hatalmas verset ír
már évek óta, a Duna-verset, a közép-európai verset, a Dunánál élő
közép-európai költő egyetlen hatalmas költeményét, ezt állítja össze
mondatonként, versszakonként, szövegdarabokként, állítja egybe és
szedi szét, bővíti és formálja újra és újra.”2
Írásom ezúttal a Kiegészítések Hérakleitoszhoz3 című kötet
értelmezéslehetőségeihez kínál adalékokat, illetve azokat az
alapstratégiákat vázolja fel, melyek meghatározzák a későbbi
montázs-kötetek, verspartitúrák karakterét, illetve meghatározzák
a szövegszerkesztés és szólamszálazás formális, illetve logikai
struktúráit. Petőcz András meglátásához visszakanyarodva
ugyanakkor kijelenthető, hogy aki Cselényi bármelyik, Krétakor
utáni kötetéről ír, az lényegében minden Cselényi-kötetről ír, hiszen
folytonosan a megcélzott egyetlen, egész életen át írt, formált,
alakított, önműködő algoritmusokra csatlakoztatott, öngerjesztő
költemény illúziójáról beszél.

2

3

PETŐCZ András, Végtelen hömpölygés = Escorial avagy a CS-tartomány, szerk.
POMOGÁTS Béla, Pozsony, Dunaszerdahely, Madách, Lilium Aurum, 2002, 135.
CSELÉNYI László, Kiegészítések Hérakleitoszhoz, Pozsony, Madách, 1988.
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A Kiegészítések Hérakleitoszhoz Cselényi László költői pályájának
egyik jelentős fordulópontja: nem is annyira esztétikai értelemben,
sokkal inkább az életmű kritikai megítélése szempontjából.
Kétségtelen, hogy Cselényi avantgárd törekvései, melyeket eredendően
határozott meg a lineáris olvasat zenei polifóniával való helyettesítése,
az aleatória zenepoétikai elvének szöveggeneráló elvvé nemesítése
és a posztromantikus vagy a késő modern szubjektumfelfogás teljes
ignorálása a szövegkohézió strukturalista aspektusainak előtérbe
tolásával. A nonszekvenciális szövegszerveződés nem egy kötetében
uralkodóvá válik, miközben a montázsolás posztmodern szelepeket
nyit meg a szövegek testén, s a motívumkombinatorika a zenei
megfontolások mellett szinte egyfajta szövegtömbökből épülő opart kompozíciókat hív létre. A saját és idegen közti viszony radikális
átalakítása, illetve a zenei komponálás irodalmi antitradicionalizmusa
kezdettől problematikussá tette az életmű egyes részeit.
Tőzsér Árpád születésnapi köszöntőjében tökéletes pontossággal
fogalmaz, amikor az 1990-ben megjelent A megíratlan költemény
című Cselényi-művet követő variánstengert jellemzi. Pontosan észleli,
hogy a költőt „a befejezett költemény előtti »piszkozatok« költészete,
az ún. szövegelőttes (az avant-texte) poézise érdekelte, azaz az ő írói
aktivitásának a felmutatásához hiába keresnénk a kész műveket, az ő
szövegeinek az elsődleges jelentése az írásfolyamat, a szövegszervezés
dinamikájának a megnyilvánítása.”4 Ehhez a látlelethez mindössze
annyit tehetnénk hozzá, hogy a folyamat már korábban megindul,
a „részeredmények” sokasága kívánkozhat említésre a Krétakor5
zárlatától kezdődően. A Kiegészítések Hérakleitoszhoz című kötet
viszont az első, melyben ez a szemlélet végérvényesen diadalra jut.
Már a fülszöveg is jelzi a váltást: a szerkesztő, Zalabai Zsigmond
4

5

TŐZSÉR Árpád, Hipertext à la Cselényi, Irodalmi Szemle, 2008/7.Online: http://
irodalmiszemle.sk/2008/07/to%C2%ADzser-ar%C2%ADpad-hipertext-a-lacselenyi-lasz%C2%ADlo/ (Letöltve: 2018. 3. 3.)
CSELÉNYI László, Krétakor avagy Lehetőségek egy elképzelt szöveghez, Bratislava,
Madách, 1978.
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Eliot egyik gondolatát idézi, mely az „újfajta írás” építő karakteréről,
a múlt költői újraértelmezéséről, a világirodalmi hagyomány
„egyidejűségéről” szól. Amit A megíratlan költemény teoretikus
háttérként és variabilis szövegkonglomerátumként felkínál, az az
1988-as verskötet pozíciójából már nem jelent poétikai újdonságot.
Ne feledjük, hogy a Kiegészítések Hérakleitoszhoz 1988-ban,
közvetlenül a rendszerváltás előtti évben jelent meg: recepciója pedig
abba a kisebbségi kultúrtörténeti fázisba esik, amikor megkezdődik
az irodalom, s ezen belül a szlovákiai magyar irodalom átértékelése is.
A „szocialista realizmus” kánonjának költői közt Tőzsér Árpád mellett
Cselényi Lászlónak is kiemelt helye volt. Kettejük életműve mintegy
egymást kiegészítő energiákat mozgósított a helyi kritikaírásban is.
Az Irodalmi Szemle 1990. januári számának 7x1x7 című kritikai
rovatában hét kritikus hét-hét mondatban méltatta a kötetet.6 Talán
Csanda Gábor közelített a kötethez a legnyitottabban: pontos képet
rajzol a hagyományos irodalmi elváráshorizont élménycentrikus,
posztromantikus egység- és kohéziókultuszáról, s még akkor is elismeri
a Cselényi által megjelenített hagyománytörténés polifóniájának
provokatív erejét, ha az opuszt „középszerű” verskötetnek, a polifón
szövegépítkezést pedig kihagyott lehetőségnek tartja.7 Hajtman Béla
egyik metaforája a katedrális „felhangolatlan orgonájához” hasonlítja
a kötetet: s ezzel öntudatlanul is felhívja a figyelmet Cselényi több
alapvető poétikai gesztusára, pl. a disszonancia aktív szerepére, illetve
a Cage-féle „preparált” hangszertestek kísérleti hangzásvilágára.8
Hizsnyai Zoltán egy speciális „iskolatelevízió” ismeretterjesztő
parádéját véli felfedezni a kötetben, és teljes joggal pellengérezi
ki azokat a hagyományos versszövegeket, melyek Cselényi első
korszakának romantikus vagy épphogy elkötelezett korszakát idézik.9
6

7
8
9

7x1x7. Cselényi László: Kiegészítések Hérakleitoszhoz, Irodalmi Szemle, 33 (1990/1),
86–88.
Uo., 86.
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D. Kovács József szinte öngerjesztő, a szerzői ént uraló skizofrén
extázisról beszél: a tértágítás komikumba fulladó heroizmusáról.10
Cs. Liszka Györgyi a vendégszövegek, a montázsalapanyagok
florilégiumaként kezeli a könyvet,11 Berényi József szintén öntudatlanul, komikus színezettel tapint rá az aleatória lényegére, amikor
könyvhalomba nyúló költő a tetszőlegesen kiválasztott könyveiről
elmélkedik: a hagyomány pontosan ilyen logikátlanul működik,
s a szövegek közti kapcsolatok befogadásfüggőek.12 H. Tóth Ildikó
„begerjedt holofonról” beszél, és a véletlenszerűség agresszív
terméketlenségét emeli ki.13 A kötet költői stratégiái elhibázottak,
poétikai hozadéka csekély, legalábbis mind a hét kritika szerint.
Ugyanakkor szimptomatikusnak mondható az a fajta kritikai
narratíva, mely érzéketlennek mutatkozik Cselényi változó poétikája
iránt, s nem számol a kötet kontextuális holdudvarával, azzal
a szövegen túli zenei energiával, mely ezeket a munkákat egésszé
szervezi. A megíratlan költemény című opusz szólamszálazásai és
szövegtömb-konstellációi például nem műalkotásként definiálják és
mutatják fel önmagukat, hanem szövegpartitúraként, szövegelőtti
szövegként, Tőzsér szavával élve „avant-texte”-ként, pontosan úgy,
ahogy Boulez, Stockhausen, Xenakis vagy Berio „strukturalista”
zeneműveiben megszokhattuk: az irányított „véletlen” az interpretáció,
a partitúrhasználat során válik vagy válhat potenciális műalkotássá.
A tipográfiailag kiemelt szólamok egybecsúsznak, a geometriaiszimmetrikus szerkezetek tömbjeiben több szövegvilág kavarog:
a hagyományosan romantikus lírai én teljes kikapcsolása játszódik le.
A költő maximum csak ceremóniamestere az olvasói kreativitásnak:
a szöveg mozgását, torzulását, a szövegek szimultán káoszát tárja
elénk, a véletlen működését és befolyásolhatóságát emeli költészete
tárgyává, miközben magát az alkotást demisztifikálja. Nem ír, hanem
10
11
12
13

Uo., 87.
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komponál: a megszólalás alapanyagait készíti elő. A fenn nevezett
zeneszerzők metodológiájának poétikai alkalmazhatóságáról már
korábban írtam.14
Munkámban arra fókuszálnék, hogy ezek a zenepoétikai
megoldások miként működtek az 1970-es, illetve 1980-as évek
Csehszlovákiájában. A Cselényi-korpusz e tekintetben több ponton
is kötődik Ladislav Kupkovič (Kupkovič László) munkásságához,
aki egy ideig a neves szlovákiai magyar ifjúsági táncegyüttes, az
Ifjú szivek karmestere volt (1959–1960), melyben a fiatal Cselényi
is táncolt: Kupkovič avantgárd zeneművei nagyjából ugyanolyan
értetlenséggel találkoztak, mint Cselényi szövegei.15 A kísérletező
Kupkovič a posztweberni szerializmus, a modernizált dodekafónia
nyomvonalán indult, s a stockhauseni zenepoétika variabilitáseszményén át jutott el az aleatória különféle válfajaihoz, illetve az
önálló grafikus zenei lejegyzés sajátos technikáihoz. Ha például
A megíratlan költemény térszerkezetét vissza is tudjuk vezetni Boulez
(Harmadik zongoraszonáta), illetve Bartók (V. vonósnégyes), esetleg
Hindemith (Oda-vissza c. kamaraoperája) szimmetria-koncepcióira
és tükörszerkezeteire, a tükörszerkezet tömbjeinek végleges
elrendeződéséhez feltételezhetően Kupkovič több zeneműve is
hozzájárulhatott. Ilyen pl. az 1962-ben komponált Osemhran samoty,
nudy a strachu (A magány, az unalom és a félelem oktaérede) című

14

15

CSEHY Zoltán, Nyulak kővel kivert fogsora. Cselényi László Elvetélt szivárvány
című művének zenei olvasata = On the Road. Zwischen Kulturen Unterwegs, ed.
ÁGOSTON Zénó Bernárd, Márta CSIRE, Andrea SEIDLER, Wien, Berlin, Lit
Verlag, 2009, 93–106. Illetve: CSEHY Zoltán, „Minek zene minek fog minek oboa”.
Vázlatos eszmefuttatás Cselényi László költészetének zenei értelmezhetőségéről = A
Cs-tartomány – pro és kontra. Cselényi László költészete kritikák és értelmezések
tükrében, szerk. KÖVESDI Károly, Pozsony, Madách–Posonium, 2009, 233–256.
A legjobb Kupkovič-portrét és értelmezéseket Ľubomír Chalupka írta, jelen
dolgozat zenei része is elsősorban az ő eredményeit hasznosítja: Ľubomír
CHALUPKA, Slovenská hudobná avantgarda, Bratislava, FiF UK, Katedra
hudobnej vedy, 2011, 169–188.
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munkája.16 A nyolc soros szövegtömbök az okatéder különféle lapjait
idézik Cselényinél is: mintha minden sor egy-egy körülhatárolt,
egymáshoz kapcsolódó, ugyanakkor mindig más fénytörésben
látszó vagy takarásban maradó él vagy lap lenne. Kupkovič nyolc
ritmikai értelemben és intervallum tekintetében differenciált, ez
bizonyos időkereten belül, ugyanakkor együtt felhangzó sor mozgó
variabilitására alapozza a művet. Pontosan úgy, ahogy Cselényi e mű
esetében egymásnak ereszti nyolcsoros szövegtömbjeit. Kupkovič
ugyanakkor a tizenkétfokúság elvét is megőrizte, pontosan rögzített
egységekkel dolgozott, de az egységek felhasználását rábízta az előadóra.
Minden „él” kezdetekor és végén hosszabb tónus szerepel, hogy
a két statikus akkordnyolcas közti szimmetrikus megfelelés érezhető
maradhasson, s ezt a szimmetriát tölti ki a hangzás változatossága.
Külön érdekesség, ahogy a zeneszerző később az aleatória előadói és
szerzői korlátait is érzékelni kezdte: az aleatória szerzői korlátozása,
vagyis irányítása alapvetően határozza meg a műalkotás létrejöttének
tényét, sikerét vagy sikertelenségét.17 Cselényi költeménye az 1/1-es
pozíciótól jut el a 4/4-es szövegtömbig (valamennyi tömb 4 darab
nyolc soros, tipográfiailag jelölt szimultán hangzó szólamokból áll),
majd ugyanez a szimmetria tükörként visszafelé is lejátszódik, a 4/4-től
az 1/1-ig. A belső, narratív szólamvezetés mellett a tükörszerkezetek
játéka is képez egy hipernarratívát. A szabályozott szerkezetek
lehetővé teszik az egyes „élek”, illetve tömbök közti átjárást, a szövegek
kirajzolódását önmaguk potenciális tükörképeiben, ugyanakkor
a tabuláris olvasás lehetősége révén a labirintusként működő szöveg
hirtelen leegyszerűsödhet, és elemeiben „kihangosíthatóvá” válhat.
A Cselényi-anyag mint konstelláció funkcionál, melybe belelátható
a műalkotás, de önmaga inkább csak partitúraként vagy algoritmusként
funkcionál az aktív olvasói szöveggenerálás számára. A vizualitás

16

17

A mű elemzéséhez lásd: Ľubomír CHALUPKA, Osemhran samoty, nudy a strachu,
Hudobný život 33 (2001/11), 13–16.
Ladislav KUPKOVIČ, Aleatorika, Slovenská hudba 10 (1966/8), 343–347.
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szempontjából is érdekes lehet Kupkovič Ozveny (Visszhangok,
1965) című munkája, mely 16 diapozitív segítségével rögzítette az
egyes egységek hangzáseffektusainak stabil paramétereit. Cselényi
nem egy, tipográfiai kiemelésekkel „irányított” bázisszövege a 16:16
alapú szimmetriára épül. A szólamszálazás tipográfiai irányítására,
illetve a lineáris olvasás felszámolhatóságára álljon itt az 1/1-es tömb
első két egysége:
feküdtem és egyszerre csak
pattog szikrázik most a hó
itt állok a férfikor
VALAMIKOR AZT MONDTÁK: ISMERD
MEG MAGADAT EZ NAIVSÁG
harminc esztendős dzsungel-éden
millió téli tündér
határtalan tények remény
nyugalom fogott el tény
táncot lejt szórja gyöngyeit
múló habok dúló zajok
ÖNISMERET: HALÁL FELEJTSD EL
MAGADAT ÉS TÜKREIDET
köröttem feszült végtelen
kincses-dús január
nem más mint az elemi
Négy szólam hangzik fel szimultán módon: ha a tipográfiailag
azonos egységeket olvassuk össze, erősebb kohéziójú, vagy gyakran
„hagyományos” szövegeket kapunk. Cselényi rendszerint saját
korábbi szövegeit önidézetekként generálja újra, s nem egyszer él
a tudatos, ironikus deformáció gesztusával (pl. az „itt állok a férfikor
harminc esztendős dzsungel-éden” az ősszövegben úgy hangzott: „itt
állok a férfikor harminc esztendős dzsungelében”, és később A képzelet
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aritmiái című versben majd így fog visszatérni: „itt állok a férfikor
62 esztendős dzsungelében”, ahogy a „köröttem feszült végtelen”
ugyanebben a versben már „fölöttem feszült félelem” formában éled
újjá). A metamorfózis már a költemény végén is elhangzik, az 1/1-es
tömb szimmetrikus párjában szerepel pl. ez a strófa:
személyiségem a világ
hogy bírom majd ki nélküled
itt állok a férfikor
IDŐTÁGÍTÓ TECHNIKÁJÁT
A RÓZSA LÉNYEGE EGY ÉPPEN
ötvenesztendős dzsungelében
átokra nyitja számat
tények s nem dolgok összessége
A fenn idézett második szövegtömb bizonyos elemei szintén
visszatérnek, sőt az egyik szólamból átcsapnak a másikba:
múló habok dúló zajok
ELTAKAR SEMMI NEM BESZÉL
KÖRÖTTEM FESZÜLT VÉGTELEN
Ez a modifikáló zeneiség, a szöveg materiális építményeinek
lebontása és félreolvasása vagy átalakulása a szöveghagyományozódás
mechanizmusait önreflexív módon képezi le, s Cselényi versét erősen
önironikus alkotásbölcseleti dimenzióval látja el. A szaggatott és
megidézett epikum erős jelenléte itt is érzékelhető: nem pusztán
a megidézett mítoszok, egy örményországi utazás emlékei, illetve
a dunai árvíz-riportok szociografikus elemei sejtetik ezt, hanem maga
a szövegátörökítés dinamikája is, a szöveg modifikációinak története
is kirajzolódik elénk. Ezt a metapoétikus gesztust leképezi a versbe
beleszőtt folyamatos zeneelméleti fejtegetés is, mely a vándordallamok
metamorfózisairól szól Bartók és Kodály konkrét és Luciano Berio
áttételes megidézésével. A könyv „epikus gravitációja” különösen erős:
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A megíratlan költemény című opusszal szimmetrikus Hőskor avagy
Az ember teremtése című montázs egy tükörszimmetriás olvasatban
ezt még jobban kiemeli. A Hőskor sumér és hawaii teremtésmítoszok
(ez utóbbiban a nyolcas számnak szimbolikus jelentése van)
bizarr egybehangzásán alapszik, melyekhez olykor tudományos
kommentár is társul (az ősharmóniáról elmélkedő Várkonyi Nándor
szövegétől kezdve a Mitológiai ABC című kézikönyvből származó
idézetekig). A szövegtömbök zeneisége különösen izgalmas: a hawaii
mítosz repetitív, anaforás szerkezete és a sumér elbeszéléstechnika
párhuzamosságaihoz képest a disszonáns kommentárok jelzik
a távolságtartás igényét, a visszahozhatatlan aranykor, az ősharmónia
kiáltó hiányából fakadó modern létszorongatottságot. A mítosz
nem lehet evidens világkép többé, ahogy Cselényi felfogásában
a klasszikus költészet is csak a világértelmezést sugalló naivitás egyik
formájaként létezik, miután az öntudatlan harmónia szükségszerűen
felszámolódott, és a líra elvesztette mítoszteremtő képességét.
A montázs szaggatottsága és a hiány folyamatos érzékeltetése az
elbeszélhetetlenségre figyelmeztet. A kötet epicentrumába helyezett
B. B. B. B. című Bach és Bartók ihletésében fogant diptichonban
erőteljessé válnak ugyanezek a kérdésfelvetések. Míg Bach el tudja
érni, hogy „egy kar lesz a világ”, és minden ellenállás ellenére
megingathatatlan világértelmezésének univerzumában szembesül
szorongásaival, Bartók már az elveszett harmóniák nosztalgiával
fertőződik meg, és felfeszül a reménytelenségre: „Sirassátok csak
emberek barbár világ harmóniáját keressétek Megrepedt a világunk
hogy rakom össze újra hogy rakom össze újra keressük együtt az
elbitangolt édent”.
E mitologikus montázsversek archeológiájához hasonló zenei
montázsstruktúrát működtet Michel Butor A velencei Szent Márk
leírása című, Igor Sztravinszkij nyolcvanadik születésnapjára írt
művében: a székesegyház tereit, freskóit, feliratait, szimbolikáját
a turistaáradat montázszserűen megidézett hangjaiban, a polifón
hangkáosz kellős közepén látványként feltárulkozó kultúrtörténet
disszonánssá válásában ragadja meg Sztravinszkij zenei technikáit
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megidézve.18 Köznapi fecsegések, tudós magyarázatok, aprólékos
leírások, bibliai és egyéb idézetek egybemontázsolt tömkelege áll
össze szimbolikus térré, gondolati építménnyé.
Kupkovič Písmená (Betűk, 1967) című, nyolc énekesre írt
kompozíciója szinte futurista fonikus költemény, a nyelv akusztikus
alapegységeinek analízise, Ligeti György Aventures és Luciano
Berio Circles című munkáinak távoli rokona. A Cselényi-szövegek
mikrostrukturális játékainak, módosulásinak számos helyét
találhatjuk meg. A jávorfa-leány című balladafordítását kísérő
szómágia kifejezetten kombinatorikus szerkezete több szófüzéréből
áll, mely noha kommentár jellegű fordításként is értelmezhető19,
elsősorban hangulati-akusztikus-zenei élmény. Pl. a szelindek szó
az alábbi, önmagába visszatérő láncolatot adja: szelindek-fekete
/ pilóta-szelindek / vinnyogó szelindek / színarany szelindek /
szelindek-fekete. A gerinc pedig a következő füzért rajzolja ki:
szivárvány-gerinc/ liliom-gerinc / gerinc-fuvola / citera-gerinc. Ez
a fordításkommentár jellegű szöveggenerálás számos vers esetében
működik: a Galilei elvtárs című szöveg pl. Ladislav Novomeský
és Milan Rúfus versszövegeinek magyar fordításfoszlányaira írt
„kantáta”.
Kupkovič az 1960-as évektől Stockhausen nyomán nagyobb
hangsúlyt helyez a montázs és az ún. mixázs jelenlétére: itt az
önújraértelmezéstől, az önmontázsolástól sem riad vissza, s egyegy új kompozíciója nem egyszer kommentár, kiegészítés vagy
restrukturálás lesz. Morceau de genre (1968) című művében
a klasszikus, tonális hagyomány gesztusrendszeréhez nyúl, pl. Edward
Elgar egyik banális motívumát előre feljátszott, repetitív módon
hasznosítja, miközben a zenészek „kommentárokat” játszanak
18

19

Michel BUTOR, A velencei Szent Márk leírása, ford. RÉZ Pál, Budapest, Európa,
1986.
CSEHY Zoltán, História, montázs, fordítás. Cselényi László „kommentált”
fordításai, Nova Posoniensia V., Pozsony, Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2015,
158–174.
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hozzá, amit különféle happeningek „zavarnak meg”. Ez a szöveg
és kommentár viszony alapvetően demonstrálódik a Kiegészítések
Hérakleitoszhoz című kötet alapkoncepciójában is. Maga a cím is erre
a sajátos „műfajiságra” utal. A Kiegészítések Hérakleitoszhoz a kötet
A kezdet és az egész című szövegének alcíme. Cselényi a történetiség
históriává alakulását mítosz és logosz kettőségében és dinamikájában
láttatja: Hérakleitosz „töredékessége” így lesz egyszerre a kulturális
emlékezet rekonstruálhatatlanságának és a költői, szerkesztői vagy
műfordítói munka reménytelenségének alapmetaforája is.
Tükörpiramis szerkezetű költeményről van szó, a szokásos 1–4 :
4–1 konstelláció áll fenn itt is. Itt jegyezném meg, hogy a kötet
kétszer nyolc, azaz tizenhat kompozícióból áll, melyek fele a fenti
tagolást vagy annak csonkolt esetleg kiegészített variánsát követi.
A kötetkompozíció szempontjából érdemes számolni a tengelyes és/
vagy középpont szerint tömb- és versszimmetriákkal is.
A kezdet és az egész c. szövegkonglomerátum tömbjeinek nyolcasai
a montázsolt szöveget paradox módon rímekkel fűzik egybe. Egy
példa:
		

1/1 Hullámzik a dolgok kara körbe kering
minden saját természete szerint
1/2 Létezésünk roppant kulccsomója
		
mintha külön gondolkodása volna
1/3 Ha minden kérdező kivánna
		
minden létező füstté válna
1/4 Ezer kérdés ezer miért de
		
minden viszály által jön létre

A strófa tehát elsődlegesen megrímelt, hagyományos költemény
illúzióját kelti, miközben a szövegfoszlányok lineáris olvasatban
nem adnak ki minden ponton koherens szöveget. A kurzivált
sorok Hérakleitosz-töredékek Hamvas Béla fordításában. Cselényi
kommentárjai a „kezdet” őstöredékeihez teremti meg az „egész”
illúzióját, miközben radikális geometriai-matematikai szövegsza– 132 –
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bászata permanensen felhívja a figyelmet a koncepció eredendő
kudarcára, az ún. „fausti” ember tudásfelhalmozásának csődjére.
A Szilágyi és Hajmási történetét elmesélő Széphistória című
montázs a históriás ének két párhuzamos szövegtestből áll: az egyik
a széphistória szlovák változatának modern magyar fordítása, a másik
egy kommentár jellegű szövegmontázs alapvetően szintén az 1–4 :
4–1 konstelláció jegyében elrendezve. Ezek a kommentárok részint
történelmi traumákat idéznek (a török kori viszályok hangsúlyosan
vannak jelen, pl.: „Már Szeged alól menekül / a csatatéren a török
/ Temette Werbőczy pedig / ekkor az átkozott gyaur”), részint
szociografikus riportok foszlányai („az asszony bérelszámoló /
a férfi üzemgondnok”) részint irodalomtörténeti mozaikokként (pl.:
„Turi Dani a falu felől / szép menyecskék bámultak utána/ a karcsú
kis testek úgy emelték / a faleveleket mint a napernyőt”) vonnak be
idegen szólamokat és hangokat a vezérköltemény hangzásvilágába.
Míg az első szöveg koherensen hagyományos „műfordítás”, a másik
labirintusszerűen szervezett konglomerátum, melynek téglái tetszés
szerint áthelyezhetők, de a konstrukció maga megbonthatatlan,
ahogy az irányított aleatória esetében. A hatalmas idézetdömping
kollázsolása s montázsolása Kupkovič munkáiban is előtérbe kerül:
1967-ben a darmstadti szemináriumokon ismeri meg Stockhausen
Ensemble című alkotását, mely önidézetek és allúziók szövedéke,
s melyben az án hangja belevész a szimultán megképződő és akcióba
lendült hangok univerzumába. 1968-ban a szomolányi zenei
szemináriumon mutatta be Profily (Profilok) című kompozícióját
(az előadáson a Csehszlovákiában vendégeskedő Stockhausen is
részt vett), melybe a saját hangja mellett még három más zeneszerző
alkotásait is beépítette (P. Koloman munkái közt eleve több is a Kollázs
címet viselte), méghozzá polifón összhangzásként, a zene korábban
elhanyagolt térbeliségének lehetőségeit kiaknázva. A zenészek
a szomolányi kastély különféle pontjain játszottak, a közönség pedig
a saját belátása szerint járt-kelt, illetve hallgatott bele a neki tetsző
alkotásba, miközben akarva-akaratlanul semmit sem hallott tisztán,
illetve amit hallott, az egy speciális, egyedi összhangzás volt. Cselényi
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Széphistória című alkotásának miniatűr, „strófikus” zenekarait,
hangszeres játékosait is egy ilyen elvarázsolt kastély terében
érdemes elképzelni, ahol a befogadó szabadon mozog, és a szövegek
provokatív agressziójában megalkotja a maga számára a műalkotást,
s így tulajdonképpen önmaga számára teremt teljesen individuális
élményt. A tipográfiai tér érzékelése a vers befogadása szempontjából
sem mellékes, még ha sok jelentőséget nem szokás tulajdonítani neki.
Ez a sajnálatos mellőzöttség ennek ellenére sugallja, hogy Cselényi
szövegtömjeinek olvasásakor vagy megszólaltatásakor nagymértékben
kell számolni mind a vizualitással, mind a szimmetriák és tükrök
torzító, sarkító vagy épp öntükröző jellegével. Kupkovič1971-ben, egy
évvel a disszidálása után komponált Klanginvasion für die Stadt Bonn
című művében a szomolányi projektet egy várostérkép virtuális terébe
álmodta: kb. 150 zenész játszott 12 órán át. Ilyen „klanginvasion”
effektusokkal tölti meg kötete tereit Cselényi is, és sokszor
a tipográfiai gesztusokkal ki is jelöli a szöveg potenciális mozgását az
olvasó kezébe adott különleges térképen. A Präparierte Texte címen
ismert, 1968-tól datálandó számozott kompozíciók még közelebb
állnak Cselényi montázstechnikájának világához (Brahms-, Mozart-,
Beethoven-, Bach-elementumok keverednek a kompozíciókba vagy
közvetlenül vagy elektroakusztikus áthangolásban).
Kupkovič élete későbbi szakaszában megtagadta avantgárd
munkásságát, egyenesen eltévelyedésről és atonális terrorról beszélt,
és egy meglehetősen kétes értékű eklektikus, a giccsel és a triviális
örömzenéléssel határos pszeudoposztmodern stílust20 alakított ki az
„új egyszerűség” jegyében, melynek parodisztikus éle meglehetősen
tompára, neoklasszicista karaktere pedig erőtlenre sikeredett.21
Cselényi László viszont permanensen ragaszkodott elveihez, és
azóta is – ahogy Borcsa János írja – „kihagyásos és töredékes mondatai
s mondattöredékei egy nominális stílus boltozata alatt nyelvileg
20

21

Postmodern Music, Postmodern Tought, ed. Judy LOCHHEAD, Joseph AUNER,
New York, London, Routledge, 2002, 78.
Ladislav KUPKOVIČ, Hudba dneška, Slovenská hudba 17 (1992/2-3), 289.
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teremtik meg az élet-összefüggések sokrétű hálóját”.22 A Kupkovič
nevével fémjelzett zenei irányvonal esztétikájának szépirodalmi,
főként költői hasznosítására kevés példa akad a magyar költészetben:
a montázs, az önidézet és a folyamatosan mozgásban tartott korrekció
a szövegmozgás aleatorikus játékait juttatja érvényre, és ami egészen
különleges, hogy a szövegtengerben feloldja, időnként megsemmisíti,
majd újrateremti a költői ént, hiszen, ahogy Csontos János érzékelte,
„a montázs szintjén működő szerkesztés tudatossága túlmutat
a megformálás stílusszeszélyein”.23 A Kiegészítések Hérakleitoszhoz
című kötet poétikája nehezen érthető a korszak zenei kontextusa nélkül:
az avantgárd zene kanonizálódásának és muzealizálódásának idején
talán nagyobb esély van arra is, hogy Cselényi zenei alapfogantatású
költészete is felkerüljön a megfelelő irodalomtörténeti polcra.
SUMMARY
This study is dealing with the connections and influences between the
avantgard music of Ladislav Kupkovič (1936–2016) and the poetry of László
Cselényi. Kupkovič was a dominant personality of Slovak avantgarde music
using the similar techniques to Stockhausen, Ligeti, Cage and Berio. The
author examines the compositional aspects, the aleatorical structures and
self-represation strategies of the poems from the Cselényi’s collection called
Supplements to Heraclitus and published in 1988 and reveals clear nexus
and connection with the musical ideas of Kupkovič in the special forms and
poetical transformations of the montage, collage, mixage, remix, chance
music and aleatory.

22
23

BORCSA János, „Aki e verseket mind ellenírta” = Escorial, i. m., 97.
CSONTOS János, A megíratlan költemény = Escorial, i. m., 132.
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A SAJÁT KERT
Tendenciák, attitűdök, beszédmódok
Németh Zoltán kritikusi tevékenységében
Nagy Csilla
(NKFI Hivatal, Budapest)

„A hely, ahol vagyunk, a kert: változékony, sokarcú, sosem igazán
rendezett, nem olyan nyitott, mint az utca, és nem olyan otthonos,
mint a ház, nem teljesen privát, de nem is közös.”1 – Babarczy Eszter
A ház, a kert, az utca című írásában a kritikai tevékenység folyamatát
és szegmenseit allegorizálja: a kritikát olyan tevékenységként gondolja
el, amely a filozófiai (vagy fogalmazzunk úgy: általánosan elméleti)
kérdésfelvetéseket a határozottan körülírható, körülrajzolható
„házzal” azonosítja; a szinte közérthető moralizáló olvasatot (azaz
általában az etikai és tartalmi kérdésfelvetéseket) a mindenki által
használt köztérrel, az „utcával” kapcsolja össze. A kert pedig az a hely,
ahonnan mindkettőre rálátni, ahonnan mindkettőbe van átjárás, ahol
a beszivárgó információk alapján mégiscsak létrejöhet egy saját ítélet
a világról – a saját kert az egyéni, adott esetben szubjektív kritikai
hang, módszertan és beszédmód létesülésének a jelképe.2 A kritikus

1

2

BABARCZY Eszter, A ház, a kert, az utca = Uő, A ház, a kert, az utca, Bp., JAK–
Balassi, 1996, 18.
Ua.
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választhat az említett helyszínek között, eldöntheti, hogy bölcseleti/
elméleti, moralizáló vagy szubjektív kritikát ír. Vagy dönthet úgy,
hogy nem választ az eltérő szempontok és kérdésfelvetések között,
hanem azokat (mint a kertből a házba, onnan az utcára, majd vissza
mozgó telektulajdonos) együttesen működteti, attól függően, az adott
szöveg milyen arányokat kíván meg.
Áttekintve a mintegy két évtizedes pályát, úgy látszik, Németh
Zoltán bátran használja a területet, amely rendelkezésre áll,
esetében a kritika műfaja nem választható el az irodalomtörténeti
és –elméleti érdeklődésétől, attitűdje provokatív, nyelvhasználata
széles spektrumon mozog, és bár meghatározhatjuk az érdeklődési
körét, mégis legfeljebb időszakosan kötelezi el magát egy-egy téma,
szempontrendszer, elméleti iskola vagy nyelvhasználat mellett. Ilyen
értelemben autonóm kritikusnak tekinthető: a témaválasztását,
koncepcióit, és gyakran értelmezői nyelvének kialakítását is egyfajta
önkényesség jellemzi, azonban az autonómia a tradíciókhoz, és az
irodalmon kívüli tényezőkhöz való viszonyulást is jelöli. Németh
irodalomtörténészként, kritikusként is úgy igyekszik meghatározni
a saját álláspontját, hogy az se a rendelkezésre álló hagyományokkal,
se az irodalom szociológiai, politikai vagy ideológiai kontextusaival
ne legyen függő viszonyban. Ez persze nem azt jelenti, hogy az
említett témák nem foglalkoztatják – épp ellenkezőleg, azáltal tudja
magát a konvencionális értelmezési stratégiáktól függetleníteni, hogy
azokra képes rákérdezni, képes azokat kritika tárgyává tenni.
Az egyik, Németh által felülvizsgált kontextus a regionális
irodalom feltételrendszere, az ún. szlovákiai magyar irodalom (és
irodalomtudomány) kérdése. (Gondolhatunk itt A bevégezhetetlen
feladat: Bevezetés a „szlovákiai magyar” irodalom olvasásába
című, 2005-ös kötet tanulságaira.3) A kérdés azért is érdekes,
mert Németh pályájának indulása egybeesett az ún. szlovákiai

3

NÉMETH Zoltán, A bevégezhetetlen feladat: Bevezetés a „szlovákiai magyar”
irodalom olvasásába, Dunaszerdahely, Nap, 2005.
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magyar irodalomtudomány megújulásával, egy, a kilencvenes
évek magyarországi „kritika-vitájával” párhuzamos folyamattal,
amelyet gyakran a régi, rendszerváltás előtt induló, és az új,
a rendszerváltás idején megszólaló kritikusgeneráció konfliktusaként
azonosítanak. A fő kérdések között szerepelt a kritika tárgya,
eszköztára, az irodalomelmélet kritikai felhasználásának lehetőségei.
Azaz a magyar irodalomkritika két nagy tradíciója, a nyugatos és
a lukácsi beszédmód mellett kialakuló, új, „tudományos kritikaként”
emlegetett irányzat létjogosultsága. Az akkori „fiatalok”, akik
a kilencvenes években kezdték a pályájukat, mára a szlovákiai magyar
kritika meghatározó alakjai. Mások mellett Csehy Zoltán, Keserű
József, Benyovszky Krisztián, H. Nagy Péter, Polgár Anikó, Bárczi
Zsófia, Beke Zsolt, Csanda Gábor, Mizser Attila vagy épp Németh
Zoltán olyan szempontrendszert vállaltak fel írásaikban, amely
szerint – a ’60-as, ’70-es, ’80-as évek szlovákiai magyar gyakorlatával
szemben – az irodalmi szöveg értékelése nem a regionális tematika
megjelenésének, vagy a régióhoz kötődő poétikai hagyományok
működtetésének a függvénye; hanem éppenséggel a magyarországi,
illetve az összmagyar irodalom trendjei és korszerűség-fogalma
mentén alakul. Az említett szerzők önálló írásaikban, tudományos
tanácskozások keretében (például a Somorjai disputákon) a tudományos igényű szakkritika létjogosultsága mellett érveltek. Kritikusi
gyakorlatukat olyan metodika jellemezte, amelyre a szövegek
szoros olvasása mellett az aktuális irodalomelméleti irányzatok
(elsősorban a hermeneutika, a recepcióesztétika és a dekonstrukció)
szempontrendszerének termékeny alkalmazása volt jellemző. Az
új kritikus-generáció több tagja magyarországi egyetemen szerzett
doktori fokozatot, vagy legalábbis a magyarországi elméleti iskolák
kurzusain szocializálódott, és ez mind a szövegválasztást, mind
a szövegekkel való bánásmódot, a kritikai munkákban tükröződő
kanonikus struktúrákat áthatotta, illetve máig áthatja. Ez jelentős
mértékben átrendezte a szlovákiai magyar irodalmi kánont, kiemelt
olyan beszédmódokat, amelyek a késő-, illetve a posztmodern
kategóriái felől termékenynek mutatkoztak, és elejtett olyan szerzőket,
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amelyek munkássága a modernség előtti paradigmákat idézte fel.
Másrészt hangsúlyozottan egyéni értelmezői nyelvek és stratégiák
kialakítását tette lehetővé, és ezzel együtt szükségszerűvé.
Azóta úgy tűnik, hogy a kvázi új kritikusgeneráció tagjai közül
az egyik legkövetkezetesebb, és legkidolgozottabb kritikai programot
Németh Zoltán valósította, valósítja meg. Míg a legtöbbjüknél
fokozatosan alábbhagyott a kritika iránti érdeklődés, pontosabban,
közülük többen már nem írnak rendszeresen kritikákat (nagyobb
lélegzetvételű műfajokban alkotnak), addig Németh a kritikai
beszédmód több változatát is kipróbálta, próbálja folyamatosan.
Vannak azonban tendenciák, amelyek alapvetően jellemzik a megközelítésmódját: a regionális helyett a globális, a nemzetközi, az
összmagyar, a kortárs magyar érdekli; a tradíció helyett a modern,
a posztmodern, az új, a még újabb; a kanonikus pozíciók helyett
a megkérdőjelezhetetlen teljesítmény; tematika helyett poétika;
irodalomelmélet és kultúratudomány. A pálya eddigi alakulásában
négy műfaji kategóriát lehet elkülöníteni. Németh két klasszikus
szerkezetű monográfiát írt, mindkettő szerzői pályakép. A Talamon
Alfonzról és Parti Nagy Lajosról szóló könyvek összefüggő korpuszok, amelyek fejezetei szorosan kapcsolódnak egymáshoz,
előre- és visszautalások, értelmező megjegyzések segítik az olvasást.
Tartalmilag azonban mindkettő inkább „poétikai” monográfiának
tekinthető, amennyiben a két alkotó beszédmódjának alakulástörténetét vázolja, és eközben olvasási metódusokat javasol. A mottó
ezt az eljárást mindkét kötet esetében előrevetíti, Parti Nagynál
a „nyelvhús”, Talamonnál pedig a „szövegorgia” szerepel kiemelt
terminusként. Tematikus vagy korszakmonográfiái egy-egy témakör
köré rendezett szaktanulmányokat gyűjtenek egybe. A bevezető
tanulmány rendszerint a téma hazai és nemzetközi kontextusait
összegzi. A további, egymáshoz lazán, sőt időnként érintőlegesen
kapcsolódó fejezetek a bevezetésből kibomló résztémákat vizsgálják,
és legtöbbször szerkezeti és módszertani változatosság jellemző
rájuk. Ilyen a Tőzsér Árpád költészetéről szóló könyv, A posztmodern
magyar irodalom hármas stratégiája, vagy az Álnév és maszk.
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(Tudományos kritika, „critisism”) A terjedelmes, egy-egy műre,
vagy alkotóra, esetleg irányzatra fókuszáló írások gondolatmenetét
és érvrendszerét jelentősen meghatározzák az irodalomelméleti
meglátások (illetve újabban a kultúratudományi elméletek). Ez a műfaji
keret teret ad az elemzések számára, lehetőség nyílik bennük a szoros
olvasásra, esetleg példatárak vagy összefoglaló névsorok közlésére.
A kritika nyelve sok esetben metanyelvként működik, és maga
is felmutatja azt a jelenséget, amit éppen tematizál. Ezek az írások
folyóiratokban és a szerző önálló, vegyes műfajú írásokat tartalmazó
gyűjteményes köteteiben kapnak helyet. Azonban gyakran
előrevetítik a későbbi tematikus monográfiák problematikáját,
projektszerűen hatnak – a szerzőt egy-egy elmélet egy időre, kvázi,
lefoglalja, eluralkodik a nyelvezetén és terminológiáján is, és nem
ritkán a költészetében is nyomot hagy. Az életmű vizsgálható lenne
a tudományos kritikák metanyelve felől is.
A rövidkritika – „zsurnálkritika”, napi- vagy hetilap és online kritika
a gyors halál vagy a gyors mennybemenetel műfaja, amely bár nem
nélkülözi az elméleti jártasságot, a kortárs irányzatok csak implicit
módon vannak jelen. A kritika célja itt az, hogy világos és egyértelmű,
szakszerű értékelő kijelentéseket fogalmazzon meg. Németh attitűdje
jelzi, hogy egyes irodalmi alkotások nyelvi és esztétikai teljesítménye
között van különbség, és a rövidkritika tétje az, hogy megtalálja
a „jó” irodalom definiálására alkalmas kritériumokat. Ezen a helyen
mind a négy műfaj áttekintésére nem vállalkozom, csak az utolsó két
kategóriával foglalkozom. Egy-egy példával érzékeltetem, milyen
mechanizmusok szerint működik Németh tudományos kritikája,
milyen alapelvek mentén valósul meg a rövidkritikája.

*

Németh második tanulmánykötete, a mintegy két évtizede,
2000-ben megjelent Olvasáserotika4 egyfajta autentikus válaszként
értelmezhető a szlovákiai magyar kritika átrendeződésére, valamint
4

NÉMETH Zoltán, Olvasáserotika, Pozsony, Kalligram, 2000.
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a szerzői autonómiára is. Az előszó a szövegkorpuszt érzéki, materiális
létezőként gondolja el, és valójában egy topológiai játék, amely arra
mutat rá, mi történik, mi történhet a szöveggel, ha úgy bánnak
vele, ahogy a testtel: „Az olvasás: a hús sima mozgása a papír felett,
a szövegben. Erotikus munkapadra feszített szövegek haldokolnak
ájultan, de a halált sosem érhetik el.”5 Az olvasó és a szöveg intim
viszonyának feltételezése abban az értelemben nem újszerű, hogy
ismert minták előzményként szolgálhattak: Roland Barthes-nál
a szöveg öröme, a szövegvágy motívuma; Siegfried J. Schmidt-nél
pedig az irodalmi erotika fogalma6 hasonló viszonyrendszerben
gondolja el az olvasó és a szöveg viszonyát, ahogy Némethnél
a profi olvasó (azaz a kritikus) és a szöveg kapcsolata megjelenik.
A három bekezdésnyi íráshoz 12 lábjegyzet tartozik, amelyek
intertextusokat jelölnek, teoretikus, esszéisztikus és szépirodalmi
szövegek kontextusát is felidézik. Baudrillard, Deleuze, Simmel,
Barthes, Žižek, de Sade marki, a Görög gondolkodók című antológia,
Csehy Zoltán Hárman az ágyban című fordításkötete, a Testhatárok és
énhatárok című tanulmánykötet egyaránt szerepel a felsorolásban. Az
előszó így mutatványszövegnek tűnik, amely egyszerre viszi színre az
olvasáserotikának nevezett interpretációs és alkotói stratégiát. A kötet
írásai közül leginkább a Csehy Zoltán 1998-as, Csehy Zoltán alagyái,
danái, elegy-belegy iramatai című verseskötetéről szóló, intertextusok
és metareflexiók gazdag hálózatát működtető kritika valósítja meg
a szövegben való feloldódás, vagy a szöveg inkorporálásának
a gesztusát. Csehy kötete allúziók és intertextusok széles skáláját
mozgatja, emellett rendkívül plasztikus és erősen érzéki, vizuális
nyelvet használ. Ebből következik, hogy „a játéktérbe a metapozícióit
feladó értelmezői szöveg maga is belecsúszik. Együtt mozog az
5
6

Uo., 9.
Siegfried J. SCHMIDT: „Értelmezés – szent tehén vagy szükségszerűség?”, Helikon,
1989/1. 91–113. Vö. KESERŰ József, Az olvasás: akt tusa: Németh Zoltán:
Olvasáserotika. Esszék, kritikák, tanulmányok – az élvezet szövegei, Új forrás,
2004/7. http://www.jamk.hu/ujforras/0407_13.htm. (A letöltés ideje: 2017. 11. 20.)

– 141 –

Nagy Csilla

értelmezett szöveggel, összemosódik vele.”7 Németh metaszövege
a saját textuális hálójába vendégszövegként épít be számos
irodalomelméleti belátást (Foucault, Rorty, Baudrillard, Lacan stb.),
és ugyanígy elhelyezi a Csehy-kötet egyes szöveghelyeit. Ezáltal
a kritika önnön működésével, egyfajta metareflexió formájában mutat
rá a kritika tárgyául szolgáló szöveg működésére, stiláris jegyeire, így
mind a kötetre, mind a róla szóló értelmező írásra igaz az, hogy „[a]
mérhetetlenül terjeszkedő allúziók elmossák a szövegek határait, az
eredetre vonatkozó kérdés szétfolyik, mint a tengerbe öntött tinta.”8
Németh az előszót a kötet megjelenése után továbbírja, egyrészt
A perverzió méltósága című, 2002-es verseskötetben9, másrészt
a Korunk 2001. augusztusi, Normalitás és perverzió tematikájú
számában az Olvasáserotika: a perverzió mint olvasási technika címen
megjelent szövegben feltűnnek a kötet előszavának fragmentumai10.
A szöveg paratextusnak tűnik, az egyes bekezdések sorszámozva
vannak, mintha maguk is egy nagyobb korpusz jegyzetei lennének,
vagy pedig egy számunkra ismeretlen tárgycsoport leirataiként
kellene értelmeznünk őket. Vagy akár – némi anakronizmussal
– az életmű további alakulásának lábjegyzeteiként is olvashatjuk
a perverzió, a normalitás és a szövegvágy tematikáját körülíró cikket,
hiszen Németh Zoltán elméleti és szépírói érdeklődése az elmúlt
évtizedekben nem felszámolta, hanem voltaképp elmélyítette, egyre
árnyaltabb módon gondolta újra a testpoétika, a biopoétika és
a poszthumán létezés kérdéseit.
Németh Zoltán rövidkritikáinak sajátos csoportját képezi a Penge,
amely eredetileg az Új Szó hasábjain jelent meg, heti rendszerességgel,
egy-egy könyvről, 2009-ben pedig összegyűjtve, egy terjedelmes
előszóval, kötetben is helyet kapott. Speciális hetilapkritikáról van szó:
7
8
9
10

KESERŰ József, i. m.
NÉMETH Zoltán, A szöveg vágya = Uő, Olvasáserotika, 96.
NÉMETH Zoltán, A perverzió méltósága, Pozsony, Kalligram, 2002.
NÉMETH Zoltán, Olvasáserotika: a perverzió mint olvasási technika, Korunk,
2001/augusztus. http://korunk.org/?q=node/6673 (A letöltés ideje: 2017. 11. 20.)
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a tömör, 1-2000 leütés terjedelmű írások mellett az újságban 1 és 10
közötti pontszám is szerepel. Ez jól érzékelteti, hogy a Penge a kritika
szó eredeti, görög jelentését, az „ítélet” és a „megítélés” mozzanatát
helyezi előtérbe. A rovat esetében már a válogatás is egyfajta
kanonikus struktúrát jelöl. Németh vagy azért ír valamiről, mert
a könyv fontos, vagy mert a könyv kapcsán valaminek a deklarálása
fontos. A koncepció érdekessége, hogy nagyban épít a kritikus
tekintélyére. A pontszámok és a tömör, karakteres megállapítások
(akár dicsérnek, akár bírálnak), amelyek legtöbbször nélkülözik az
érvelés kifejtését, csak akkor érvényesek és érdekesek, csak akkor
rendelkeznek kanonizáló funkcióval, ha a kritika szerzőjének
tekintélye van. Ha ő maga, eddigi munkássága, eredményei alapján
megkérdőjelezhetetlen. És ezért érdekes a véleménye.
A Penge-könyv előszavában olvasható: „[…] az »őszinteség«
igényével semmire sem megyünk, ha az irodalomkritika színvonala
hagy kívánnivalót maga után. A dilettáns irodalomkritikus
éppúgy része az irodalmi játéktérnek, mint a dilettáns szépíró. Az
irodalomkritikában ezek szerint az »őszinteség« igényét nyugodt
szívvel elvethetjük, s helyébe a felkészültség és korrektség fogalmait
kellene helyeznünk? Először határozott igennel válaszolhatnánk,
másodszorra azonban talán úgy lehetne módosítani ezt az igent,
hogy az »őszinteség« csak a felkészültség és korrektség mellett válhat
értékessé. Minden más esetben az irodalomkritika inkább csak
karikatúrája lesz önmagának.”11
A szöveghely a kritikus szakmaiságát, hozzáértését helyezi
a szubjektív meglátások elé; és elveti azt a mítoszt, mely szerint
minden művel kapcsolatos megállapítás azonos funkcióban és
jelentőséggel kezelhető. A rovat sikerét jelzi, hogy a koncepció
sokáig tovább működött, Németh után további neves kritikusok
folytatták azonos címmel a sorozatot (Csehy Zoltán, Zólya Andrea
Csilla, Radics Viktória). Paradox módon, bár napilapban jött létre
a Penge, eredetileg a kritika funkciói közül a válogatás, az ítélet és
11

NÉMETH Zoltán, Penge, Fülek, Plectrum, 2009, 10.
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a tekintélyelv szempontja volt a leghangsúlyosabb. Később azonban
a rovat megváltozott, feltehetőleg az Új Szó szerkesztőségének
koncepcionális döntése alapján. Szépírók, illetve a kortárs magyar
irodalomra kevéssé fogékony szerzők kezdték el írni a Pengét
(Szászi Zoltán, Ayhan Gökhan és Sántha Szilárd), amely így
veszített kanonizáló és normatív funkciójából, és a hagyományos
értelemben vett, olvasóbarát, orientáló napilapkritikává alakult, és
voltaképp a pontozás is súlytalan. (A Penge megváltozott „ajánló”
funkciójához már igazodik a jelenlegi rovatszerző, Vida Gergely költő,
irodalomtörténész, szerkesztő az a döntése is, amely szerint saját
szerkesztésű kötetet is ajánlott az olvasók figyelmébe, természetesen
a pontszám mellőzésével.)
A hely, ahol vagyunk, a kert. Mindenkinek a sajátja. Erről a pontról
nemcsak a kritika változatai látszódnak, hanem valamelyest az ún.
szlovákiai magyar irodalomkritika utóbbi évtizedének alakulását is
érzékeljük – amelynek feltárása egy másik tanulmány tárgya lehet.
SUMMARY
In Zoltán Németh’s literary creation, it is hard to separate the genre of
critique from his interest in literary history and theory. His attitude is
provocative, he uses a broad spectrum of language and while we can clearly
define his point of interest, the topics, the set of criteria, the theoretical
schools or the language usage in his works are periodically changing and
reoccurring. Through some practical examples, the study focuses on the
critical genres used by the author, especially aiming on the distinctiveness of
his professional critiques and the literary column Penge.
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(ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, Budapest)

Faludy György az 1938–1946-os, világháború alatti első
emigrációjában vált újságíróvá. Korábban csupán csiszolt esszéket,
kiérlelt kritikákat publikált irodalmi folyóiratokban. Először 1941–
46 közötti amerikai tartózkodása idején helyezkedett el újságok
szerkesztőségeiben, a Detroiti Magyarságnál és a Harc!-nál, így csak
ekkortól írt rendszeresen cikkeket.
1946 áprilisában hazatérve, a Magyar Szociáldemokrata Párt
alkalmazásába kerülő költő útja – a Képes Hét hasábjain keresztül
– egyenesen vezetett a Népszava szerkesztőségébe, ahol 1947-től
az irodalmi rovatot vezette. Az 1947. augusztus 2-a és 1950. július
7-e közötti mintegy három évben 229 szignált cikke jelent meg
a Népszavában. Ezek 32%-a alá kiírta nevét, 45%-át monogramjával
jegyezte, 22%-ban azonban az y.y. szignót alkalmazta. Erről
ő maga is megfeledkezett, később azt állítva, sosem használt álnevet,1
azonban az írások témája és stílusa mellett megkeresésemre maga
is megerősítette ezen cikkek szerzőségét.2 Két 1949-es publicisztika
1
2

FALUDY György szóbeli tájékoztatása a szerzőnek.
„A y.y. jelzés az enyém volt kizárólagosan.”: FALUDY György szóbeli tájékoztatása
Csiszár Gábornak, [Bp.], 2003. jún. 16.
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ehhez hasonló szignálása (y-y, -y-) csupán valószínűsíti Faludy
szerzőségét. Ezek mellett bizonyosan számos, főként kulturális cikk
is az ő alkotása, de mivel beazonosításuk megkérdőjelezhető, illetve
sosem vállalta ezeket föl, ismertetésüktől ezúttal eltekintek.
A szignált írások évek szerinti megoszlása nagyjából arányos,
annál nagyobb a különbség a választott témában. Ha az 1947–1948as és az 1949–1950-es éveket összevetjük, szembeszökő a riportok
csökkenése (17-ről 5-re), a kritikák növekedése (25-ről 85-re). Míg
1947-es cikkeinek mindössze 4%-a könyvbírálat, addig 1950-re ez
az arány 42%-ra nő, a filmkritikáké pedig a semmiről kúszik 18%ra. Érthető, hogy a centenárium miatt, főként 1949-re sűrűsödnek
történelmi, a szabadságharcot megidéző cikkei, melyek egyikét
a pozsonyi Új Szó is leközölte.3
Az 1947 és 1950 közötti periódus a fordulat időszaka: a háború utáni lelkes újjáépítés közben a kommunisták előretörése,
a koncepciós perek kezdete, az MSZDP bekebelezése, végül a nyílt
diktatúra kiépülése jellemezte. Kifejező az első és az utolsó Faludyírás címe, azaz miként jutott el a Jó remények, bizakodás. Hangulatkép
a sportcsarnoki gyűlésről címtől A klerikális reakció fasiszta
aknamunkája a két világháború között-ig.4
Bár Faludy előszeretettel állította be magát ideológiák bilincsét
soha el nem tűrő, saját szabadságát kivívó, lázadó vagabondként,
valójában – kortársaihoz hasonlóan – ő is megkötötte a maga
kompromisszumait. Nehéz azonban utólag megállapítani, meddig
tartott az önkéntes, forradalmári lelkesedés, és mikortól vezette
tollát a kényszer. 1947-es művei alapvetően máig beemelhetők az írói
életműbe, a kultusz rombolása nélkül. Ugyan ezek is osztályharctól,
valamint az úri Magyarország elleni kirohanásoktól roskadoznak,
így legtöbbjüket később nem vállalta volna föl a Faludyra jellemző
átírás nélkül, ugyanakkor 1947-ben még több alkalommal szót emelt,
vagyis szót emelhetett a kommunista kultúrpolitika ellen. Viccelődött,
3
4

FALUDY György, Petőfi a magyar urakról, Új Szó, 1949. júl. 30., 9.
F. Gy., Nszava, 1947. aug. 2., 7.; Faludy György, Nszava, 1950. júl. 7., 6.
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hogy az új történelemkönyvekben „az árpádházi királyok szinte
megrovásban részesülnek, mert nem tartották magukat a marxizmus
elveihez”.5 Írt „az elméletek kényszerzubbonya” ellen, a mindenkitől
megkövetelt szocialista realizmus, illetve Lukács György esztétikája
ellen, melynek megvalósulása szerinte a bizánci vagy a klasszicista
irodalom sematikus merevségével járna.6
A határt így 1948-ra tenném, amikor a munkáspártok uniójával
hirtelen Rákosi pártlapjának alkalmazottjává vált. A pócspetri
plébános tárgyalásáról tudósított, s míg az előző évben még a svábok
indokolatlan kitelepítésén kesergett, ekkor már „megérdemelt
kitelepítés”-ről7 írt, hisz a svábok „fajtája ezt a népet megsemmisíteni
összefogott”.8 1948-tól folyamatosak a Sztálint dicsőítő kitételek, mint
például „valahányszor a Sztálint játszó színész szelíd és megfontolt
hangját halljuk – az antik istenek jutnak eszünkbe”.9 1949-ben Rákosi
beszédeit és „szeretetteljes vonásait”10 magasztalta, „szabotőröktől,
imperialista ügynököktől, trockista banditáiktól és az emberiség

5
6

7
8
9
10

FALUDY György, Az új magyar tankönyv, Nszava, 1947. dec. 7., 9.
„VÉGÜL IDE TARTOZIK az elméletek kényszerzubbonya, köztük »a belső
és külső valóságot ábrázoló szocialista realizmus«-é, melyet éppen most
szeretnének kötelezővé tenni regényíróink számára. A tapasztalat mutatja,
hogy a francia iskoladrámát merev szabályai tették tönkre, Petőfi utáni líránkat
Lisznyaiék kötelező népiessége fojtotta meg és az életet tükröző irodalom
minden sematizálást elutasít. Például igen jól el tudjuk képzelni, hogy valaki,
átértékelve az értékeket, nem a szocialista realizmus, hanem Voltaire, Swift vagy
France modorában fessen képét a mai társadalomról. Ezt annál inkább
leszögezhetjük, mert mi magunk véletlenül a szocialista realizmus hívei vagyunk,
de távol állunk tőle, hogy irodalmunkat bizáncivá kívánnók merevíteni. Ezért
nem kötjük az általunk igen nagyra becsült Lukács György elvtársunk karójához
ebünket, pláne a más ebét.”: FALUDY György, A regény, a dráma és a közönség,
Nszava, 1947. szept. 14., 6.
FALUDY György, Ismeretlen világ a Duna karjában, Nszava, 1948. máj. 9., 12.
Uő, Egy emléktábla és ami mögötte van, Nszava, 1948. ápr. 7., 5.
Uő, A harmadik csapás, Nszava, 1948. okt. 9., 4.
Uő, Világifjúsági találkozó, Nszava, 1950. febr. 22., 6.
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söpredékétől”11 való megtisztításról, „a burzsoáziával szövetkezett
szociáldemokrata jobboldaliak”12 megalkuvásáról írt. Király István és
Szabolcsi Miklós tankönyvét azért bírálta, mert nem vettek át eleget
Révai szemléletéből.13 1950-es írásai mai szemmel vállalhatatlanok,
oly kitételeket tartalmaznak, mint az „ilyen hatalmas a sztálini
sztratégia, ilyen legyőzhetetlen a béketábor katonai főereje és
szemefénye, a Szovjet Hadsereg; mert ilyen diadalmas a Bolsevik
Párt”,14 s még a Szovjetunió 1939-es külpolitikáját is megdicsérte.
Faludy ezeket utólag azzal indokolta, hogy őt megvédelmezendő
szerkesztője, Horváth Zoltán írta bele cikkeibe a vállalhatatlan
frázisokat15 – ám ezek olyan nagy számban olvashatók, gyakran az
egész íráson következetesen végigvezetve, ráadásul Horváth 1949.
júliusi letartóztatása után még egy éven át megjelenve, hogy ez az
állítás mindenképpen megcáfolandó.
Hozzáteszem: a megtörés Faludy lírai pályáján is kimutatható.
A mai verseskötetek az 1949-től letartóztatásáig tartó másfél évből
négy, egyként antisztálinista versét közlik. Ezeket azonban csak 1957től publikálta, miközben következetesen elhallgatta és megtagadta
az olyan – a Népszavában 1949 januárjától valóban megjelent –
verseit, mint a Rajk bandája elleni Nyolc szörnyeteg, az 1950. áprilisi
Felszabadulás és a Május 1., valamint a Mao-Ce Tung és Dimitrov
munkásságához kötődő fordításait.
A cikkeknek természetesen van kor- és társadalomtörténeti
jelentőségük. Vitába kell szállnunk Faludy ekkori szavaival, melyek
szerint „a kései olvasó, aki 1947-es ujságjainkat lapozgatja, azt se fogja
kiböngészhetni: túl a nagy célokon, hogyan éltünk tulajdonképpen,
miről beszélgettünk, mi fájt nekünk.”16 Fontosabb, és költőknél az
11
12
13
14
15
16

Uő, Történetek Dzserzsinszkij életéről, Nszava, 1949. júl. 2., 4.
Uő, Harcosok májusi diadalútja, Nszava, 1949. máj. 1., 9.
Uő, Magyar könyvek, Nszava, 1949. szept. 15., 4.
Uő, Sztálingrádi csata. II. rész, Nszava, 1950. febr. 15., 4.
Uő, Pokolbeli napjaim után, Bp., Magyar Világ, 2000, 85–86.
Uő, Országunk kicsiny mása, Nszava, 1947. nov. 16., 11.
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újságcikkek összegyűjtésének gyakori oka, hogy motívumtörténetet
tárhassunk föl a megjelent publicisztikából. Ez természetesen
Faludynál is lehetséges. Kedvelt, pályáját végig kísérő motívumai,
ikonikus szereplői a vizsgált korpuszban is föllelhetőek. E cikkekben
is visszatér Marcus Aurelius alakja, a reneszánsz humanisták, Heine,
Ady, fölbukkan Arius és Athanazius vitája, Ábd-er-Rahman, Rabelais,
Erasmus vagy Anatole France. Az atombombáról, atomerőről 1947ben, 48-ban, 49-ben és 50-ben egyaránt írt, a legelső cikk17 kiválóan
egészíti ki az ekkortól négy évtizeden át folytonosan visszatérő, atomtémájú verseit.
Számos korábbi költeményének-kötetének motívumát is megismételte. Cikket írt a költőt mindig is foglalkoztató – Villon-és
Heine-átköltéseihez is kapcsolható – irodalmi misztifikációról,
hamisításról és pastiche-ról.18 1938-ban megjelent, József Attila
sírjára versét prózába is átültette.19 1945-ben megismételte, az
első változatában már 1943-ban publikált20 Budapest ostromára
című versének képét, a barbár mocsarakra Aquincumból áttekintő
Hadrianus császár alakjával.21 Reneszánsz iránti – pályáját végig
kísérő – vonzalma oly frappáns sorokat szült, mint az olasz reneszánsz
novellákban „a mindennél élesebb reggeli fényben pókhasú férjek
feleségük tarkanadrágos és pimasz szeretőjét kergetik a kertben,
almafák és szójátékok között”.22 Máskor évekkel, évtizedekkel később
verssé formált képeit előlegezték meg a cikkekben megtalálható
fölvetései. Ilyenek a recski Október 6. címmel Csány László haláláról
17

18
19
20
21
22

Y. Y., Az atómbomba születésnapjára, Nszava, 1947. aug. 7., 4.; a továbbiak:
FALUDY György, Bronzkori leletek [A lajosmizsei földeken része], Nszava, 1948.
ápr. 18., 15.; FALUDY György, „Először rabbá, aztán koldussá”. Néhány vonás
Mindszenty portréjához, Nszava, 1949. jan. 4., 4.; FALUDY György, Becsületbíróság,
Népszava, 1950. ápr. 13., 6.
FALUDY György, Az imposztor és áldozatai, Nszava, 1948. okt. 13., 4.
Uő, Balatonszárszó, Nszava, 1947. nov. 30., 9.
Uő, Budapesti elégia, Harc!, 1943/8, 4.
Uő, Egy emléktábla és ami mögötte van, Nszava, 1948. ápr. 7., 5.
Uő, A realista Shakespeare, Nszava, 1948. dec. 12., 13.
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írt sorai,23 az 1962-es keltezésű, de csak több mint egy évtizeddel
később kiadott Svéd rokokó,24 a hasonlóan 1976-ra és 1980-ra egyként
datálható Georgiosz bizánci követ levele,25 a 2000-es Vezérek és költők26
vagy a 2002-es 1917. Kitüntetést vár.27
Az irodalmi életmű mellett az alkotó életrajzának megismeréséhez
is közelebb vezethetnek e cikkek. Több, elsőre anekdotikusnak tűnő
állítása hitelességét növeli, hogy már évtizedekkel korábban is megírta
azokat, így 1993-as Fodor József-portréjának állítását, miszerint
a költő köteteit nem vásárolták a boltokban,28 már egy 1947-es
cikkében is megtaláljuk, a név említése nélkül.29 A 2000-es Pokolbeli
napjaim után jelenetét, mikor debreceni munkások irkapapírról
23

24

25

26

27

28
29

Uő, Az aradi tizenhárom, Nszava, 1949. okt. 6., 4.; vö. még FALUDY György,
A Kossuth kormány Debrecenben, Nszava, 1949. jan. 9., 11.
„Európa második nagy rokokóköltőjévé a svéd Carl Bellmann mellé, akinek
verseiben a Melar-tó jege úgy ropog, mint a pezsgőspalackok és akinél rózsaszín
álarcot hordó konteszek táncolnak a stockholmi fuvaros-lebujokban.”: F. Gy., Élő
múlt a könyvnapon, Nszava, 1949. máj. 28., 4.; vö. „s a Mälar rianó jege / durran,
mint a pezsgőspalack”, „ez Bellman, aki verset ír”, „Egy menüett a füttyduett. / A
fogadó a parton áll.”: FALUDY György, Versek, Bp., Magyar Világ, 2001, 414.
„A fal nem védi meg a várost, csak még a néphadsereg gondolatával”: F. Gy.,
Bábeltől Maginotig, Nszava, 1948. jan. 16., 5.
„Mint közismert, Caesar fűzfaköltőnek tartotta Catullust, Napoleon Goethet
legrosszabb könyvéért dícsérte és történetírójának akarta használni. Nincs okunk,
amiért az államférfiaknak irodalmi ízlést tulajdonítsunk kivált újabban, mikor
olvadni sincs idejük.”: FALUDY György, A regény, a dráma és a közönség, Nszava,
1947. szept. 14., 6.; „Tisza István ült, ki a »magyar irodalom bokrán található
levéltetűnek« nevezte”: F. Gy., A hetvenéves Ady, Nszava, 1947. nov. 22., 3.; vö.
„irodalmunk kertjében dögbogárnak / tartotta Tisza István Ady Endrét”, „Ezért
aligha bánom, / hogy Orbán Viktor nem szenvedhet engem.”: FALUDY György,
Versek, Bp., Magyar Világ, 2001, 915.
F. Gy., A felszabadulás emlékműve a Vöröskő-sziklán – Horthy egykori
vadászterületén, Nszava, 1948. ápr. 11., 12.; vö. FALUDY György, Viharos évszázad,
Bp., Forever, 2002, 15.
Uő, Jegyzetek a kor margójára, Magyar Hírlap, 1993. máj. 15., Ahogy tetszik II.
„egy kitűnő kollégám”: FALUDY György, Szellemi tragédia felé megyünk, Nszava,
1947. szept. 26., 4.
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silabizálják Illyés könyvét bíráló véleményüket,30 1949-ben is
megírta, csak akkor persze még lelkesen tudósítva minderről.31 1947
októberében, a Prohászka-szobor ledöntésének féléves fordulóján két
cikkében is írt, illetve célzott szobordöntésre.32
A második feleségével, Zsuzsával ásatáson kezdődő kapcsolat
Pokolbeli víg napjaimban megírt jelenetének33 dokumentuma
szintén ott van egy 48-as cikkében34 – ugyanakkor elbizonytalanítja
a biográfust, hogy a halott szerelmespár hiányzik az írásból,
szerepeltek viszont Móra Ferenc idején, amire háromszor is utalt
ekkortájt Faludy,35 méghozzá egyszer hét hónappal az állítólagos saját
élménye előtt. Itt valószínűbbnek tartom, hogy az irodalmi példához
hasonlóvá formálta saját életrajzát.
Korábbi emigránsként 1947-ben és 49-ben is cikket írt az idegenbe
szakadó alkotó léthelyzetéről. Példákkal tagadta, hogy emigrációban
ne születnének kiváló művek, ugyanakkor a kivándorolt alkotó
lehető legkorábbi hazatérése mellett foglalt állást. Thomas Mannról
30
31
32

33
34
35

Uő, Pokolbeli napjaim után, Bp., Magyar Világ, 2000, 31.
F. Gy., Debreceni munkások vitája Illyés Gyulával, Nszava, 1949. ápr. 13., 4.
Y. Y., Lifar és Muhoray, Nszava, 1947. okt. 3., 4.; F. Gy., Meztelen szobor, Nszava,
1947. okt. 31., 5.
FALUDY György, Pokolbeli víg napjaim, Bp., AB–ABC, 1987, 285.
Uő, Bronzkori leletek [A lajosmizsei földeken része], Nszava, 1948. ápr. 18., 15.
„Néhai Móra Ferenc, amikor átépítéskor közös sírjukba összeölelve fekvő avar
szerelmespár csontjaira bukkant, virággal meghintette és mélyen az út kövezeti alá
temettette őket.”: Y. Y., Koponya az autobuszon, Nszava, 1947. szept. 20., 4.; „Móra
Ferenc is így tette, mikor egy avar, összeölelkezett szerelmespár csontjaira talált és
elásatta őket, öt méterre az országút alá, hogy meghitt nyugalmukat néhányezer
évre senki se zavarja.”: FALUDY György, Lórév - Ismeretlen világ a Duna karjában:
Lajosmizsei földeken. Bronzkori leletek, Nszava, 1948. ápr. 18., 15.; „Amikor egy
útépítés alkalmával, összeölelkezett szerelmespárt talált egy kelta sírban, virágokat
hintetett reájuk és az utat továbbépíttette föléjük, – hadd legyen nyugalmuk még
néhány ezer évre.”: F. Gy., „Hun sirok, hun nem azok”. Látogatás Móra Ferenc hirös
muzeumában, Nszava, 1948. aug. 8., 13. Halála előtt már a Móra-párhuzamot
kiemelve írta meg az egymásra találást Faludy: FALUDY György, A Pokol tornácán,
Pécs, Alexandra, 2006, 29.
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írt, de helyszíneiben és képeiben saját élményeit sorolta ekként:
„Ha hegységre gondol, a Varázshegy merül fel emlékezetében, nem
a Rocky Mountains; ha az »erdő« szót kiejti, német tölgyeket lát, nem
pedig Arizona vörheny színű fáit. […] Német dolgokkal van tele,
mint szúnyoggal a füzes”.36
A kritikák révén, a könyvek- és színdarabok kiválasztásában
kirajzolódnak Faludy irodalmi kapcsolatai is. Előszeretettel
ismertette András László, Boikliev Dimo, Gábor Andor, Gáspár
Endre, Komlós Aladár, Örkény István alkotásait, valamint Major
Tamás előadásait. Ugyanakkor sértettség érződik, mihelyt Babits
vagy a Nyugat folyóirat került szóba. Szerinte „Babits Mihály csak
Babits Mihályt ismerte” el,37 s Rákosi Jenővel és Pekár Gyulával
alkotott forradalomellenes egységfrontot.38 Faludy szerint a Nyugat
„a középszerűség posványába süppedt”,39 és a harmadik nemzedékre
átragasztott sziget-morál megalkuvóvá rontotta kortársait,40 horribile
dictu, Weöres Sándor gyermekverseit is antiszemitának bélyegezte.41
Általában véve Faludy könyvkritikái azonban jól eltaláltak,
a kor legfontosabb alkotásait – mint Nagy László első verseskötetét,
Déry Befejezetlen mondatát vagy Feleletét – alapvetően dicséri,
miközben hibáikra is rámutat. Bíráló megjegyzései a pályakezdőkről
összességükben máig vállalhatók, pl. Nagy László említett Tűnj el fájás
kötete kapcsán megjegyezte, hogy: „Pártunk, mozgalmunk jelszavai
36

37
38
39
40

41

F. Gy., Thomas Mann és Németország, Nszava, 1947. szept. 4., 4.; a másik cikk: F.
Gy., [A «Magyar Nemzet» könyvkritikusa...], Nszava, 1949. márc. 22., 4.
FALUDY György, Balatonszárszó. 1937 december, Nszava, 1947. nov. 30., 9.
F. Gy., Petőfi-hamisítók a forradalmár ellen, Nszava, 1949. júl. 15., 5.
FALUDY György, Balatonszárszó. 1937 december, Nszava, 1947. nov. 30., 9.
„E játék közben legrosszabbul a fiatalság járt, a harmadik nemzedék, melynek
többsége elvesztette társadalmi iránytűjét, valóságérzetét és, a megélhetés kényszere
miatt, »sziget«-teóriák, tücskökről és békákról való dalok és apolitikus voltának
hangsúlyozása közben, végül sorbaállt az irodalmi díjak sovány ingyenkonyhái
elé.”: F. Gy., A magyar irodalom mérlege, Nszava, 1948. jan. 1., 14.
„antiszemita bökverseket írt, gyermekek számára”: FALUDY György, Az
elsikkasztott történelem, Nszava, 1947. okt. 26., 13.
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még nem mindenütt nyertek Nagy Lászlónál költői élménnyé vált
feldolgozást, hanem gyakran a maguk nyersességében jelennek meg”.42
Ha eltekintünk a rákényszerített ideológiai megjegyzésektől,
legnagyobb tévedése talán Julow Viktor tehetségtelen műfordítóként
való megbélyegzése volt.43 Műfordítóként színikritikáiban mindig,
filmeknél gyakran kitért a fordítás minőségére. Érdekes, hogy
a harmincas évek konzervatív kritikájában aszfalthangúnak
bélyegzett44 Faludy 1950-ben Julow Viktor Tom Jones- és korábban
a villoniádákat bíráló Szabó Lőrinc Macbeth-fordítását is azért ítélte
el, mert „aszfalt és argót”,45 illetve „önkényesen használt zsargon
kifejezések”-et46 alkalmaztak.
A bemutatott alkotások kapcsán előszeretettel festette meg az
alkotó és kora vonásait, időnként oly túlzásokba esve, hogy közben
elfelejtette megemlíteni, mely színházban tekinthető meg az előadás,
máskor pedig a balti író nemzetiségét tévesztette el.47
42
43

44

45
46
47

F. Gy., Tünj el fájás, Nszava, 1949. jún. 3., 4.
„A fordítónak nincs stílusérzéke. Fogalma sincs a szavak árnyalatáról. Nem tudja,
hogy a magyar szavaknak koruk van, akár az embereknek: akadnak öregek,
fiatalok, időtlenek is. Így például a »be van vágódba« – valakinek kegyeibe jutni
értelmezésben – rikácsoló germanizmusa mellett fiatal, aszfalt és argot kifejezés,
mely Fielding könyvének 200 esztendős barokk bútorai közt úgy üvöltözik,
mint egy beteg csecsemő. A »züllött alak« kifejezés is tipikusan múltszázadvégi
századeleji összetétel. A fordító mégis vígan használja. Száz és száz, ezer és
ezer példát hozhatnánk e stiláris mészárlásra, melynek kapcsán a fordító egész
fejezeteket lő szét mozsárágyúval, az angol sorok csatarendjét kaszabolja. Ugrabugra, fiatal és pesti szavai bokszerrel ütik főbe a szegény Tom Jones gondolatait,
bakot ugranak és durva kézzel verik le a derék Allworthy úr barokk kastélyának
finom tornyocskáit.”: F. Gy., Tom Jones, Nszava, 1950. febr. 4., 4.
dr. SEMJÉN Gyula, François Villon, Magyar Kultúra, 1940. máj. 20., 5.;
ECKHARDT Sándor, Szegény Villon..., Magyar Szemle, 1940/38, 319.
F. Gy., Tom Jones, Nszva, 1950. febr. 4., 4.
FALUDY György, Macbeth, Nszava, 1950. ápr. 27., 4.
Jakobson helyesen észtként: FALUDY György, A Cander család. Bemutató a
Művész Színházban, Nszava, 1949. ápr. 24., 4.; már lettként: PALOTAI, FALUDY,
Színházi mérleg, Nszava, 1949. jún. 22., 4.
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Végül a cikkek korpusza segíthet abban is, hogy nyelvi elemzésükkel
beazonosítsuk vele más alkotások szerzőiségét. Egyetlen példát fölvetve:
magam korábban azt írtam, hogy a Szűcs Noémi Imola, Orbán János
Dénes, Gáll Attila trió által lefordított, állítólag Faludy által átnézett
és jóváhagyott kései szövegkiadások (Karoton, Rotterdami Erasmus)
magyar változatának szerzői autentikusságát a költő akkori, majdnem
vak volta mellett a szövegben gyakori, Faludyra nem jellemző nyelvi
hibák bősége is alátámasztja.48 Mindemellett a cikkekben találtam egy
példát az Orbán által kedvelt kihangsúlyoz változatra is.49
Faludy visszaemlékezéseiben következetesen 1950. június 14-ét
jelölte meg letartóztatása napjaként.50 Ehhez képest meglepő, hogy ezt
követően még öt írása is megjelent a Népszavában. Két könyvkritika,
Petőfiről és a Szovjetunió két világháború közti külpolitikájáról,
egy bírálat a Vidám Színház Csiky-előadásáról, egy megbélyegző
összeállítás a Zászlónk húszas-harmincas években közölt cikkeiről,
valamint egy szovjet termelési regény részletének dramatizálása.
Meglepő lenne, ha mindez az íróasztalfiókban rejtőzött volna,
s az újságíró elhurcolása után a szerkesztőség közölni merte volna
a cikkeket, a szerző nevét is föltűntetve. Valószínűbbnek tartom, hogy
Faludy – véletlenül vagy tudatosan – elírta a dátumot, és valójában
csak július 14-én tartóztatták le. Ezt támasztja alá, hogy a Karlovy
Vary-i filmfesztivál, melyre utazva leszállították a vonatról,51 csak
július 15-én kezdődött ebben az évben.52 Ez a kronologizálás igazodik
a vizsgált időszak utolsó két cikkéhez is: 1950. július 1-én és 7-én még
megjelentek írásai, azonban további Népszava-publikációra már nem
kerülhetett sor, egészen 1956 augusztusáig.53
48

49
50
51
52

53

CSISZÁR Gábor, Költői szerepek és imázsalkotás Faludy György életművében,
kézirat, Bp., 2008, 47.
F. Gy., A magyar irodalom mérlege, Nszava, 1948. jan. 1., 14.
Uő, Pokolbeli víg napjaim, Bp., AB–ABC, 1987, 342.
i.h.
Szombaton nyílik meg Csehszlovákiában az ötödik Nemzetközi Filmverseny, Nszava,
1950. júl. 11., 6.
Emlékezés Bertold Brechtre, Nszava, 1956. aug. 17., 2.
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ABSTRACT
György Faludy worked for Népszava as a journalist between August 1947 and
July 1950. Having collected his 220 articles, many of them written under the
signature „Y. Y.”, we are able to survey the whole oeuvre. Though, he denied
it later, from 1948, he had to make compromises to survive the dictatorship,
and when Népszava had become the newspaper of the party of Rákosi, he
had to use Stalinist phrases. Collecting the motifs, we can acknowledge that
many characters and ideas in the articles appeared in his poetry (for example
Roman emperors, Renaissance humanists, his favourite writers, atomic
bomb and pastiche). Besides, many anecdotal stories about the literary
life of the epoch, rewritten in his future autobiographies were mentioned
already in the articles, giving countenance of their trustworthiness, but
occasionally querying them (as in the case of his first rendezvous with his
second wife, Zsuzsa Szegő). On the basis of his book and theatrical reviews
an understanding of his relationship network and his poetic craft can be
gained.
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A MADÁRZSOKÉ
(Tandori Dezső és a lósport)
Bedecs László
(Azerbajdzsáni Idegen Nyelvek Egyeteme, Baku)

A száz éve született és tíz éve elhunyt Turczel Lajos irodalomtudósi
és oktatói életműve mellett, ahogy ez konferenciánk szervezőinek
felhívásából is kitűnt, sporttörténeti kutatásai is jelentősek. Turczelt,
mai fogalmainkkal, művelődéstörténésznek tarthatjuk tehát, aki
a két világháború közti szlováki magyar társadalom történetének sok
más aspektusát is kutatta. A sport számára is a kultúra területéhez
tartozik, nem csak úgy, mint a „testkultúra”, nem csak úgy, mint
a két világháború közötti állandó harckészültségben a fizikai
kondíció fontossága, hanem úgy is, mint az egy népcsoportra
jellemző vetélkedés formája (tehát néprajzi kérdés), vagy mint az
anyanyelv használatának egy speciális területe. A testkultúra ebben az
értelmezésben egy társadalomtörténetileg meghatározott értékalkotó
tevékenység, illetve az ebbe a körbe tartozó tevékenységek és
normák ellentmondásos egysége, ami az alkalmazkodóképesség és
a mozgásműveltség tökéletesítésében jut kifejezésre.
Turczel Lajos 1992-ben megjelent könyve, A magyar sportélet
Csehszlovákiában 1918–381 a kisebbségi társadalom újra- (vagy meg-)
1

TURCZEL Lajos, Magyar sportélet Csehszlovákiában 1918–38, Pozsony, Madách
Könyv- és Lapkiadó, 1992.
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szerveződésének történetét írja le a professzionális és a tömegsport
tereinek kialakulását végigkövetve. Ebben a könyvben a sport
intézményeit vizsgálja, de megállapításai a kisebbségi társadalom
más alrendszereire is érvényesek. Alapállítása az, hogy miután
Trianon után 130 ezer magyart „kisöpörtek” a Felvidékről, nemcsak
az alkotókat, de a fogyasztókat is elvesztették: azaz nemcsak az író és
a festő, hanem a könyv-olvasó és a kép-vásárló réteg is eltűnt. Eltűntek
a nemzetközi mércével mérhető sportolók is. De épp azért példaértékű
ez a terület, mert autonómiát évezve, önmagát megszervezve volt
képes 15-20 éven belül újra értéket termelni, amire se a magyar
nyelvű tudományosság, se az irodalom, se más művészeti ág nem volt
képes. Ez utóbbiak ugyanis nem tudták kiheverni a lakosságvesztés
és a szeparáció okozta sokkot, és a légüres térbe érkező új generációk
tudtak kinevelni maguk közül igazán jelentős alkotókat – mondja
Turczel. A nyolc szakági szövetség, a 200 magyar sportklub és az
őket összefogó Csehszlovákiai Magyar Testnevelő Szövetség viszont
a többi nemzetiségtől és a magyarországi intézményektől is függetlenül
szervezte meg igen hatékonyan önmagát, a teljes önigazgatás tehát
eredményes tudott lenni – ez a kutatás ezt volt hívatott bizonyítani,
nem titkolt felhangokkal, hiszen az önrendelkezés kérdése a ’90-es
évek elején, a könyv születésekor is napirenden volt.
A hosszúra nyúlt bevezetővel a konferenciák névadója előtti
főhajtáson túl amellett sorakoztattam fel érveket, hogy a sport
képes modellezni más társadalmi területeket is, és ezt természetesen
azok a magyar írók is észrevették (Esterházy, Darvasi, Egressy,
Kukorelly), akik a futballról, vagy akkor már: látszólag a futballról
írnak, de valójában emberi kapcsolatokról, vágyakról, hübriszről,
csalódásokról, örömről és barátságról, szerelemről(!), azaz végső soron
az élet értelméről beszélnek. Amikor pedig azon háborgunk, hogy
manapság többen írnak a fociról, mint az operáról, többen ismerik
a Chelsea, a kékek játékosait, mint a Kékszakállú herceg várának lakóit,
akkor gondoljunk erre is. A futballpálya vagy tágabban értve, a sport
világa ezeknél a szerzőknél két világ metszéspontja: nem annyira egy
identitást megerősítő legendárium, mint például Mándynál, hanem
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az immagináció és a fiktív valószerűség terepe. A labda, akár a nyelv
– a sokat idézett2 Gadamer bon-mot-val élve – minden irányban
szabadon mozog, és úgyszólván magától művel meglepő dolgokat.
Én magam Turczel Lajos ez irányú kutatásira pillantva Tandori
Dezső sport-témájú írásainak vizsgálatába kezdtem. Ahogy az
ipolyszalkai irodalmárnak megvan a dokumentált kapcsolata
a sporttal, úgy a Lánchíd utcai író is igyekezett dokumentálni
a sporthoz fűződő kapcsolatát, amit a versenyzés, a vetélkedés,
a véletlen, illetve a játék kiszámíthatatlanságának motívuma motivált.
A sport számára nem azonos a futballal – ennek inkább csak a közege
érdekli, például az manchesteri Old Trefford stadion, ahol nyitottak
egy vakoknak fenntartott szektort épp azelőtt, hogy ő a Pipi Néni
nevű vak poszátát befogadta3, és ebből a számára evidenciának
ható történetből aztán mitologikus képek és történetek születtek.
A sakk életműbeli jelenétéről több alkalommal írtam jómagam is,
itt nem ismétlem ezeket, elég annyi, hogy tinédzser korában lelkes
amatőrként sakkozó író (Budapest-csapatbajnok is volt!) a sakktábla
szimbolikáját és sakkjátszma leírásának nyelvét, kódrendszerét az Egy
talált tárgy megtisztítása4 című második kötetével kezdve, évtizedeken
át újra és újra felhasználta. Az országúti kerékpározás világa szintén
kedvelt téma úgy is, mediális esemény – hiszen a sokszor 7-8 órás
futamok televíziós közvetítése a bármikor bekövetkezhető, váratlan
események ígéretével tarja meg a nézőket a külső szemlélő számára
végtelenül unalmasnak tűnő program előtt. Ennek a sportágnak is
lett metaforikája és metafizikája az életműben, valamint története is
– idézek egy helyet, hosszan, a Költészetregényből:

2
3

4

Idézi például: FODOR Péter, Vagy szó, vagy labda? Alföld, 2007/7, 84.
vö: „Pillanatnyilag a Kis Koala Kártyabajnokság 2003/2004-es Szuper Kupájának
első tornája zajlik, a Kis Koala… neve OT, Old Trafford, ez ragadt rá 1976-ban,
mikor kezdődött, mert sokat foglalkoztunk a vaksággal, és az Old Trafford
stadionban, hallottuk, van a vak embereknek külön szektora. Aztán lett vak
verebünk is.” In: TANDORI Dezső, Zen Koala Kártya. Bp., Terebess Kiadó, 2006, 9.
TANDORI Dezső, Egy talált tárgy megtisztítása. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1973.
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„Gördül a közel kétszáz fős mezőny, akadnak kétszáz-kétszázötven
kilométeres szakaszok, itt taktikázások dönthetnek, de hagyjuk most
az összes részletet. Amire ki akarok jutni: vannak az úgynevezett
sprinterek. Nekik is végig kell taposniuk (társaik segítségével) a tejes
távot. Tehát végigpedálozza a különös végsebességre képes sprinter
a százkilencvenkilenc és fél kilométert, hogy az utolsó ötszáz, netán
csak háromszáz méteren dőljön el közte és még hat-nyolc sprinter
közt a szakaszgyőzelem. Ez badar lényegtelenségnek hangozhat, ám
a magamfajtájú költő ilyen sprinter.
Csak egyedül kell teljesítenie a távot (lásd Kafka) a végrehajtásig.
Ha bármi erőteljesen támogatják is őt (alig hathatós ez a támogatás,
bármennyire szent, önzetlenség és csoda), a költészeti élet természete
ilyen. Legyűrni a nagy távot, tehát élni, fordítani, küszködni…
és aztán hajrázni (azaz verset írni, valódi ihletből dolgozni; vagy
a fordítás reménytelenül egyhangú kilométertucatjai során is: hirtelen
felvillanni… valamit »alkotni«; és végig megbízhatóan »menni«
abból a szempontból, hogy: nem elbukni stb. Mögöttem most, hogy
ezt a költészeti regényt írom, minimum pár ilyen sprinter-élet van.” 5
Egyáltalán nem magától értetődő, hogy egy a hetvenes éve
közepe óta visszavonultan élő szerző a sportra alapozza asszociációit,
amit az is jelez, hogy maga Tandori is többször visszatér téma- és
műfajválasztása indoklásához, és eközben egyrészt a személyes
érintettségét (sakk és lóverseny), másrészt azt emeli ki, hogy bár ő
saját világtapasztalatát igyekszik nyelvi formába önteni, az állandóan
előtérben lévő önreflexív szólamok világossá teszik, hogy a sportról
való beszédet is nyelvi kérdésként, feladatként éli meg – különösen jól
látható ez a voltaképpeni témának választott lóversenyes szövegekben.
Merthogy a negyedig nagy sport-kapcsolat a lósport – aminek
megint a közege a fontos számára, elsősorban a fogadás rendszere, az
érzelmi alapú döntések és azok következményei. Hogyan kezdődött,
mi motiválta ezt azt odafordulást? Idézem újra Tandorit: „Nekem már
5

TANDORI Dezső, Költészetregény, Bp., Liget Műhely, 2000, 147.
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1988 felszabadulásfélét jelentett. Akkor: első londoni utam. És utána
az utazgatás még tíz évig ment, jó, hát túlutaztam magam. Szpéró
halála adta a taszítóerőt, a madárszárnyak a repülőgép-szárnyakat.
De 1999-ben, Dublinban elköszöntem ezektől is. De addig városok
szerte Európában, külvárosi esők, sapka nélkül. Nem néztem meg
semmit, csak jártam az utcákat és a lóverseny-pályákat. Fogyott is
a pénzem, de tragédia nem fenyegetett, mert a lóversenyt én ihletből
ellensúlyoztam. Pár jó fogadással, tényleg nagyban, vissza lehetett
hozni az apró elszórások kilencven százalékát. De több, Bécsen kívül,
akkor sem kellett már a világból.”6
A Szpéróval és társaival (kb. 15 kismadárról van szó) töltött bő
évtized önkéntes szobafogságban, a madarak igényei kialakította
szigorú napirend szerint telt, és a napi teendők dokumentálását,
illetve a cél érdekében meghozott áldozatok és lemondások
következményeinek mérlegelését csak ritkán szakították meg más
témájú – például az anya halálának megrendültségét megszólaltató
vagy épp valamelyik bécsi galériában látott festmények ihlette
– versek, avagy képversek, vers-rajzok, kalligramok. Szpéró halála
egybe esett a rendszerváltás előszeleként megjelent világútlevél
megjelenésével, és Tandori utazni kezdett Európa nagyvárosaiba,
főleg a neves lóversenypályák irányába, és utazni kezdett a nyelvben
is. A 1991-es Koppar Köldüs7 című kötet ezeket a – mindazonáltal
az elvesztett madarak gyászát feldolgozó – utazásokat elbeszélő
könyvek sorát kezdi meg. A kötetcím, mint közismert, négy város
nevének – KOPpenhága, PARizs, KÖLn és DÜSseldorf – első
szótagjaiból áll össze, az ötödik, legfontosabb város azonban az
Európában kedvetlenül bolyongó ’kopár koldus’ otthona, Budapest,
ahonnan a kötet végletekig roncsolt, sokszor alig rekonstruálható,
a kommunikációra szinte alkalmatlanná vált nyelv ’eredetije’
származik. Tandori minden addiginál és azt követőnél radikálisabban
6

7

BEDECS László, Lendületre hajlamos lélek: Beszélgetés Tandori Dezsővel,
Parnasszus, 2008/3, 8.
TANDORI Dezső, Koppar Köldüs, Bp., Holnap, 1991.
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vetette fel ebben a kötetben az elnémulás és a folytathatatlanság
lehetőségét, és talált a gyász elmondhatatlanságára egy olyan nyelvet,
mely csak nagy figyelemmel és korrekciós munkával érthető.
A Koppar Köldüs prózai párkötete a Döblingi befutó.8 Amíg
a ’madaras korszakot’ nyitó regény, A meghívás fennáll alapvető
poétikai célja a „mindent leírni” elvnek való megfelelés volt, amiről
azonban kiderült, még száz könyvben is lehetetlen, a Döblingi befutóban viszont már a nyelv törékenysége, rontottsága áll a szöveg és az
olvasó közti kommunikáció útjában. Az utazások kezdetekor az első
jelentős út Bécsbe, ezen belül Döblingbe vezetett, ahol a lóversenyt
indító autó összecsapódó szárnyai az elhunyt madarak „üzeneteként”
értelmeződnek, óriási relevanciaként, de egyben evidenciaként,
sorsszerű eseményként. Ez a jelenet köti össze a két pályaszakaszt
(a madaras és a lóversenyes korszakot). Nem véletlen az sem, hogy
az elbeszélő párhuzamokat talál saját sorsa és Széchenyi sorsa
között, hiszen a Hitel szerzője 1849 után haláláig, tíz éven át ki sem
mozdult kényszerű menedékhelye, a döblingi elmegyógyintézet falai
közül, ahogy Tandori sem mozdult el tíz éven át madarai mellől.
Tandori ráadásul születésétől a Lánchíd utcában él, az ablakból az
Akadémiát látja, és persze, az 1827-es első pesti „lófuttatás”, ahogy
akkor nevezték, szintén Széchenyi nevéhez kötődik – így lesz ebből
az egyébként nem kifejezettem magyar témából mégis csak az. Meg
úgy, hogy a közép-európai, kispénzű író a szövegekben nemcsak
a gyászával, a fájdalmával küzd, hanem az alkohollal és a dohánnyal
is: a legrosszabb minőségű borokat issza, miközben folyamatosan
cigarettázik, és kicsi és olcsó manzárdszobákban püföli napközben
a minden utazására magával cipelt írógépet.
A regényben, a verseskötethez hasonlóan a híres angol, ír, francia
lóversenypályák felkeresése válik céllá, miközben két szinten folyik
az öninterpretáció. Egyrészt a „ló és lovasa” sokszor az élet és a halál
viszonyát tematizáló toposzának újra-felépítésében, mely nemcsak,
mondjuk, Ady vagy Nemes Nagy (A lovak és az angyalok – híres
8

TANDORI Dezső, Döblingi befutó, Bp., Magvető Könyvkiadó, 1992.
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sora: „Mert végül semmi sem marad, / csak az angyalok és a lovak.”)
másként-olvasását jelenti, hanem a saját életmű újrarendezését, az
egység fenntarthatósága érdekében egyes részek újraértékelését is,
kezdve természetesen a legelső verssel az Hommage-zsal, és annak
sokat idézett soraival: „Ki szedi össze váltott lovait / ha elhulltak,
ki veszi a nyakába?”. Az öninterpretáció másik szintje pedig
a névmágia, ami szintén a két nagy téma, a verebek és a lóversenyek
világának összekapcsolását, tehát ismét csak a két pályaszakasz közti
kontinuitást jelzi: azok a lovak lesznek érdekesek, sőt leginkább
azokat játssza meg a regény hőse, amelyek nevében – sokszor merész,
költői asszociációk mentén – felfedezni véli valamelyik kedves
madarának a nevét. Minthogy például Szpéró homlokán halála előtt
egy csillagforma jelent meg, az összes ilyen-olyan Star nevű lóra tesz
néhány fontot/márkát/frankot, mikor mit, és ami a legérdekesebb,
összességében, a nap vagy az utazás végére nyer is – ami semmi
mással nem magyarázható számára, mint a lelkek üzeneteivel,
a halott madarak transzcendens segítségével.
A már megtörtént búcsúzások és a jövőben szükségképpen
megtörténő halálesemények keltette szorongások – mára ez is nyilvánvaló – feloldhatatlanok. A lóverseny mint terápia csak részben
működött, hisz a lóversenyek is a madarakról szóltak, a halott
madarakról. Arról, hogy miként lehet jelen a halott barát a távoli
hétköznapokban: miként hozhat közel bárkit a nyelv, a nyelvvel
való játék. A ló- vagy zsókénevek ugyanis akkor és annyiban voltak
érdekesek, ha sokszor többszörös és szabad asszociációkon keresztül
madárnevekre emlékeztettek. Így a madarak – illetve a madárnevek
mint költői termékek – a lóversenyek világát is meghatározták (pl.
Álom-utó egy fogadóirodáról9 stb.).
Ebben a nyelvi természetű játékban tehát nemcsak egymás
mellett szerepelnek a madarak és a lovak, de egymás metaforáivá
is válnak. A lovak nevei a madárnevek áthallásai nélkül is izgalmas
közeget hoznak létre, ráadásul a nevek alapján hozott játékstratégia
9

In: TANDORI Dezső, Az Oceánban, Szeged, Tiszatáj Alapítvány, 2002, 90.
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maga is ironikus: a hozzáértők nyilván a lovak és a hajtók korábbi
eredményeit, a vetélytársak erejét mérlegelik tétjeik megtevése előtt,
a Tandori-szövegek játékosa viszont a nevekre figyel, ami egyrészt
irreleváns az eredményesség szempontjából – a szöveg belső logikája
szerint persze nem az –, másrészt az egész rendszer kifordítása egy
fix pont körül. Talán ez e szövegek valódi története: az eltávozott
madarak – bármilyen hihetetlenek is tűnik – üzennek, és az üzenetek
sokszor valóban érvényessé válnak. A világ tehát kerek, és ami fontos,
az mindig és mindenhol jelen van, ennek próbája pedig épp a fogadás.
És innentől lehet drukkolni a játékosnak, hiszen nem hazárdjátékot
játszik, mint a többiek, hanem hisz valami transzcendens logikában,
a szeretett lények és barátok állandó jelenlétében. Nem sokban
különbözik ez attól, amikor valaki a családtagok születési évszámát
játssza meg a lottón – ott is egy rend igénye munkál, mellyel
kontrolálható lenne a világ véletlenszerűsége és esetlegessége,
melynek az egyén a lottón és a lóversenyen messze túl is ki van téve.
Tandori Dezső elhivatott játékosának ez sikerül: meghallani egy
rendező elvet, mellyel ellent lehet állni az esetlegességnek. És külön
megemeli a dolgot, hogy a kiindulási pontok, a madarak nevei afféle
költői termékek, a lóversenyek fikciójához hasonlóan, azzal azonos
szinten az írói munkásság részei, eredményei.
SUMMARY
The study is to show how even a „sport” become poetry. From1976 the tiny
birds became a dominant thematic elemnet in writing of Dezső Tandori.
His lifestyle, including his attachment to his pet sparrows and his interest
in horse racing, is frequerently mentioned not only in literary papers and
magazines, but also among the general public. The third period in Tandori’s
career during the 1990s, the elements of lyric subject’s everyday life take
on extraordinary importance. The unimportant details of a person’s life
overwhelm the poems, but the important is not the details themselves but the
lyric subject who is writing about them. The main question in this period are
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the structures of autobiographical narrative and the art of self-construction.
After Szpéró’s death in 1988, Tandori began to travel extensively in Europe.
The studies reveal, that the change in his lifestyle also brought about changes
in his poems: during the 1990s his main topic became traveling, especially
visiting horse races. I focus on „Nem lóverseny!” (1999) one of the most
interesting of Tandori’s books. The most striking feature of thisbook is the
linguistic humor and irony – even realtion to topic of the birds, the horseracing and the consequent, but in truth transcendental horse betting.
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A FUTBALL MÁSIKJA
Transzkulturális és nemzeti identitásképletek
az Athletic Bilbao és a DAC csoportideológiájában
Németh Zoltán
(Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra)

Gazdag Józsefnek

I.
A cím grammatikája a Michel Foucault-i szövegek retorikájára
enged következtetni, és nem véletlenül. Foucault kutatásai az európai
kultúra változását úgy mutatják be, hogy az a felvilágosodás kora
óta az ész és az értelem absztrakt elképzelésére támaszkodva határt
húzott az értelem és a nem-értelem közé, s az így felfogott racionalitás
területét az elnyomás, az uralom és az ellenőrzés stratégiáival őrizte
a szeparált csoportoktól. Az elnyomott, elkülönített, megbélyegzett,
büntetés alá helyezett, hatalomból kizárt társadalmi csoportok közé
kerültek az elmebetegek, a homoszexuálisok, a különféle aszociális
és rebellis elemek, az etnikai kisebbségek és a nők is. A Másik, az
Idegen elkülönítése és kirekesztése a társadalomból Foucault
több művének témája, például – ahogy azt Miroslav Marcelli írja:
„A bolondság története azoknak a viszonyoknak, stratégiáknak,
mechanizmusoknak és intézményeknek a keletkezését és változásait
vizsgálja, melyekkel a nyugati kultúra mint értelem önmagát a nem
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értelemmel szemben meghatározza, hogy ez utóbbit elméletileg és
gyakorlatilag is bekerítse, elzárja és uralma alá hajtsa.”1
Az idegenről folyó vita azonban sokkal jelentősebb múlttal
rendelkezik, jóval visszanyúlik a Foucault előtti évtizedekre.
Irodalomelméleti, etnológiai és filozófiai történetisége a husserli
fenomenológia, a freudi tudattalan vagy a Dilthey-féle megértéshermeneutika felől értelmezhető.2 Mindazonáltal éppen az etnográfia
felől vált feltételessé a puszta megértés az idegennel való találkozáskor.
A Bronislaw Malinowski által kialakított „résztvevő megfigyelés”
elve közvetlenül Malinowski naplóján keresztül kérdőjeleződött
meg, s a „linguistic turn” nyomán fosztódott meg az objektivitástól,
két kultúra relációjává, dialógusává szűkülve. A reprezentáció
válsága, az idegennel folytatott párbeszéd során létrejövő leírás
végül a bourdieu-i intenciókat követve egyfajta lírai leírássá válva,
műalkotásként, költészetként (Stephen A. Tyler), posztmodern
kulturális antropológiai stratégiaként jelent meg.3
Napjaink elméleti diskurzusai új szempontok felől vetik fel az
idegenség és másság kérdéseit. Olyan elméleti tér létrejöttével szükséges
számolnunk, amelynek kulcsfogalma a transzkulturalizmus, melynek
terét olyan tényezők alakítják, mint a Zygmunt Bauman-féle „globális
bizonytalanság” (global uncertainty) és „cseppfolyós idő” (liquid
times), az önkéntes vagy kényszerű helyváltoztatás, a globalizált
és hálózatosan felépülő világ (lásd Eisenstadt), a Vertovec-féle
szuperdiverzitás, a diszlokáció, deterritorizáció, valamint a kultúrák
közötti megtermékenyítő viszony. Ariana Dagnino ennek kapcsán az
amalgamáció és az összefolyás, illetve elkeveredés stratégiáira utal,
a deterritorizáció olyan mintázataira, amelyek globális perspektívákat
képviselnek, a kultúrákon való áthatolás és áthatás értelmében,
1
2

3

Miroslav MARCELLI, Foucault avagy Mássá lenni, Pozsony, Kalligram, 2006, 52.
Christoph JAMME, Létezik-e az idegenséget vizsgáló tudomány? A filozófia és az
etnológia jelenleg folyó elméleti vitájáról = Az Idegen. Variációk Simmeltől Derridáig,
szerk. Biczó Gábor, Bp., Csokonai, 2004, 119–120.
Uo., 128.
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a mobilitás és az új médiák által megtámogatva. Olyan identitásformák
jelennek meg, mint például a kozmonomád (a kozmopolita alapállás
és a neonomád tapasztalatok ötvözése), illetve a kívülálló (outlier
– az outsider ellentéte, aki mindenhez tartozik, miközben áthatol
a kulturális, etnikai, területi és vallási határokon).4
Ezzel párhuzamosan vetődik fel a Munasu Duala-M’Bedy
munkásságára támaszkodó xenológia, „mely az Idegen, a társadalmi
értelemben vett idegenség tudományaként definiálja magát, az
Idegent élesen elkülönítve a Másik fogalmától”.5 Hiszen – mint
arra a posztkoloniális diskurzus, valamint Homi Bhabha is utal
– a hibriditás, illetve a hibrid identitás alapvetően más játékteret
hoz létre az Idegen és Másik viszonyában.6 Boris Buden viszont arra
a következtetésre jut ennek kapcsán, hogy „a társadalmi és politikai
ellentétek intenzitása a posztkolonializmus korában sem enyhül.
Fő forrása azonban nem az egymástól elválasztott és egymással
szemben álló kulturális identitásokban lokalizálható. Inkább
a hibrid identitások belső meghasadtsága generálja a konfliktusokat
a posztkoloniális társadalmakban. Ennek megfelelően a posztkoloniális helyzetben új kultúrafogalomra van szükség, amely már
nem egy autokton és homogén nemzeti kultúrával kapcsolatos
elképzelésekre támaszkodik.”7 Vagyis az alteritás a szubjektumon
belülre kerül, s ebből a tapasztalatból nézve a nacionalizmus, tehát
a homogén, egymástól eltérő kultúrák összeütközésén alapuló
ideológia, mint ahogy a szuverén nemzeti kultúra érvényessége
4

5

6
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Arianna DAGNINO, Transcultural Writers and Novels in the Age of Global Mobility
(Purdue studies in romance literatures), West Lafayette, Indiana, Purdue University
Press, 2015.
RÁKAI Orsolya, Idegen testek: Xenológia, modernség és feminizmus az
ezredfordulón, avagy a társadalmi nyilvánosság újabb szerkezetváltozása, Helikon,
2011/1–2, 94.
BHABHA Homi K. , A posztkoloniális és a posztmodern, A társadalmi hatóerő
kérdése, Helikon, 1996/4, 486.
Boris BUDEN, Kultúrák közti fordítás (hibriditás), Lettre, 2003/51, http://epa.
oszk.hu/00000/00012/00035/boris_buden.htm (Letöltés ideje: 2017. 11. 18)
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is megkérdőjeleződik. Kérdés azonban, hogy a hibriditásnak és
alteritásnak ez a bhabhai felfogása mit tud mondani az „antiautoritarizmus, a kisebbségek harca az elismerésért, a kulturális és
művészi lázadás praxisa, az autenticitás, a különbözés”8 kérdéseinek
tekintetében. Buden Judith Butlerre és a kiindulópontként említett
Foucault-ra utal a határok tágításának és áthatolásának, valamint
a transzgresszió kérdésével kapcsolatban, de egyúttal szkeptikus is,
mondván: „a rugalmas gazdaság szép új világa mindezt sikeresen
magába fogadta és kommerszializálta”.9
II.
A futball világára lefordítva a fenti állapotot mindenképp
szükségesnek látszik utalni arra a paradigmaváltásra, amely egy
csapásra megváltoztatta a labdarúgás világát az 1990-es évek elején.
Ahogy Gazdag József írja: „Hogy ki volt minden idők legjobb
futballistája, Pelé, Puskás vagy Maradona, arról megoszlanak
a vélemények (az angolok ráadásul George Bestre szavaznának).
De hogy melyik játékos volt a legnagyobb hatással a futballpiac
szabályaira, az egyértelműen megállapítható.”10 A Bosmanszabályra gondolhatunk, amelynek rövid története: a belga JeanMarc Bosmannak, az RC Liége játékosának 1990. június 30-án
lejárt a szerződése, és nem akarta meghosszabbítani azt. „Klubja
nem engedte el, hanem csupán ún. átadólistára helyezte, és 11 743
000 belga frank átigazolási díjat kért érte. Ilyen összeget azonban
Bosmanért egyetlen klub sem volt hajlandó fizetni. A huzavonának
végül az lett a vége, hogy Bosman perre vitte az ügyet, azzal érvelve,
hogy egy éven át nem gyakorolhatta hivatását, a labdarúgást, ez alatt
8
9
10

Uo.
Uo.
GAZDAG József, Egy játékos, aki megcibálta a FIFA bajszát, Új Szó – Focitipp,
http://www.focitipp.hu/cikk/1422 (Letöltés ideje: 2017. 11. 18)
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az idő alatt bevétele sem volt. […] Bosman ugyanis az Európai Unió
alapokmányaként számon tartott Római Szerződés 48. cikkelyére
hivatkozott, amely a munkaerő szabad áramlásáról szól. Az EKB 1995.
december 15-én hozott ítéletet, amelyben Bosmannak adott igazat az
RC Liége és a belga szövetség (s ezáltal közvetve a FIFA) ellenében.
Az EKB ezenkívül foglalkozott az UEFA és az Európai Unió közötti,
szintén a kilencvenes évek legelejétől érvényben lévő »gentleman’s
agreement«-tel, amelynek értelmében egy csapatban három külföldi
játékos léphetett pályára (illetve további két olyan »asszimilált
futballista«, akik legalább öt éve az adott országban játszottak). Ez
volt az idegenlégiósokra vonatkozó »3+2 megoldás«, amelyet az EKB
szintén eltörölt. Nem sokkal később Balog Tibor, a belga Charleroi
magyar légiósa is bírósághoz fordult, azt kérve, a Bosman-ügyben
hozott ítéletet terjesszék ki nem uniós állampolgárságú futballistákra
is. A bíróság helyt adott Balog keresetének.”11
A Bosman-ügy következtében földcsuszamlásszerű változások
indultak el a labdarúgásban. Felszabadult a munkaerőpiac a futballban is, ezek után kizárólag a pénz mennyisége szabta meg azt,
hogy egy-egy klubcsapat milyen nemzetiségű-állampolgárságú
futballistákból állítja össze keretét. A futball világában a globalizáció,
a tőke és a multikulturalizmus azt jelentette, hogy nem számított
meglepetésnek, ha például egy angol futballcsapatban egyetlen
angol sem lépett pályára – elsőként a Chelsea-t említhetnénk ebből
a szempontból. Ahogyan Gazdag József fogalmaz, „a transzferdíj
kiesése leginkább a kisebb klubokat érinti, akik így fontos bevételi
forrástól estek el, s ezáltal is tovább mélyült a szakadék a gazdag és
a szegény klubok között”.12 A Gazdag József által működtetett, Egy
futballfüggő naplójából címet viselő Facebook-oldal (megegyezik
a szerző 2015-ben kiadott, futball témájú prózakötetével) többször
utal a napjaink futballjában szinte általánossá vált helyzet lehetséges
variációira:
11
12

Uo.
Uo.
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„október 28., 21:48
mindeközben az angol élvonalban:
0 (nulla) angol futballista az Arsenal és a Chelsea mai
kezdőcsapatában”.13
És egy másik poszt, amely az előzőekben vázolt helyzet újabb
végpontja:
„szeptember 15.
újabb mérföldkő:
tegnap a portugál Vitória Guimaraes úgy lépett pályára a RedBull
Salzburg ellen az Európa Ligában, hogy kezdőcsapatában
nemhogy egyetlen portugál, de egyetlen európai futballista sem
volt.
ilyesmire eddig nem akadt példa az európai kupákban.
az ellenpélda továbbra is az Athletic Bilbao, amely tegnap csupa
baszk vagy Baszkföldön született (vagy ott felnövő) játékossal állt
ki a Hertha BSC ellen.”14
III.
A futballisták legalább a kilencvenes évek közepétől valódi
transzkulturális identitású, kozmonomád outlierekké váltak.15 Az,
hogy egy minőségi játékos négy-öt nyelvet beszél, lehúz egy-két szezont
Spanyolországban, Németországban, Angliában, Franciaországban,
Oroszországban, majd levezetésképpen Törökországban, Kínában,
13

14

15

Egy futballfüggő naplójából, 2017. október 28.,
https://www.facebook.com/futballfuggo/posts/730749403785808 (Letöltés ideje:
2017. 11. 18)
Egy futballfüggő naplójából, 2017. szeptember 15.,
https://www.facebook.com/futballfuggo/posts/714163955444353 (Letöltés ideje:
2017. 11. 18)
A fogalomhasználathoz, amely a kortárs transzkulturális szépirodalom kapcsán
jött létre lásd: Dagnino, i. m.
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az USA-ban, esetleg Katarban, már egyáltalán nem számít
különlegességnek. Éppígy a mai klubcsapatokban legalább négy-öt,
ha nem több nemzetiségű vagy állampolgárságú játékos szerepel.
Még az olyan – nemzetközi szinten manapság – gyengének számító
csapat is, mint a Ferencváros, ebben a szezonban tíz (10!) államból
érkezett futballistát foglalkoztat – többek között uruguayi, nigeri,
macedón, ghánai, szlovén labdarúgókat.
Ehhez az állapothoz képest a spanyolországi baszk Athletic Bilbao
játékospolitikája gyökeresen más képet mutat. A labdarúgást kicsit
is mélyebben ismerő szurkolók számára közismert az a tény az
egyesületről, amelyet Ritz Balázs így fogalmaz meg: „Az 1898-ban
alapított klub 119 éves története során csak olyan labdarúgók léptek
pályára, akik baszk származásúak vagy Baszkföldön nevelkedtek,
netán ott szerepeltek utánpótláskorú játékosként.”16 Jonathan Sulman
tanulmányában azonban Wilkinsonra támaszkodva azt írja, hogy
kezdetben sok angol játékos játszott az Athleticben, s hogy az 1920as években hozták azt a szabályt, hogy csak baszk származású,
Vizcayában nevelkedő férfiak játszhatnak az egyesületben.17 Ez
a szabály aztán idővel módosult, például a világhírű franciaországi
baszk futballista, Bixente Lizarazu szerződtetésekor – amely egyúttal
arra is lehetőséget nyújtott, hogy a franciaországi baszkokat is
megnyerjék a baszk nemzeti eszmének. Hasonló tágítása volt
a szabálynak a Venezuelában született Fernando Amorebieta
szerződtetése – de ebben az esetben is baszk szülők gyermekéről
van szó, aki már gyermekkora óta Baszkföldön nevelkedett.
16

17

RITZ Balázs, Két éve nem vett új játékost, mégis rendszeres El-résztvevő – így
csinálja az Athletic Bilbao!, Nemzeti Sport Online,
http://www.nemzetisport.hu/spanyol_labdarugas/ket-eve-nem-vett-uj-jatekostmegis-rendszeres-el-resztvevo-igy-csinalja-az-athletic-bilbao-2590905 (Letöltés
ideje: 2017. 11. 18)
Jonathan SHULMAN, The Last Genuine Local Team: Athletic Bilbao Surviving in
the Spanish League,
http://wp.rutgers.edu/attachments/article/512/j_shulman.pdf (Letöltés ideje:
2017. 11. 18)
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A franciaországi Aymeric Laporte esetében a baszk dédszülők
jelentették a kapunyitást, de az Athletic történetébe már két színesbőrű
játékos is beleírta magát: az angolai édesapától és baszk édesanyától
Baszkföldön született Jonás Ramalho, valamint a ghánai és libériai
szülőktől származó Inaki Williams, akinek baszk felmenői ugyan
nem voltak, viszont Bilbaóban született. Baszkföld ebben az esetben
a spanyolországi Bizkaia, Gipuzkoa, Araba és Navarre, valamint
a franciaországi Behe Nafarroa és Zuberoa régiókat jelenti.
Mint Jonathan Shulman írja, a 19. század végén alapított baszk
csapat összefonódott a 19. század végének baszk nemzetiségi
mozgalmával, és az egész 20. század folyamán – adaptálódva
a megváltozott feltételekhez – a baszk nemzeti öntudat fenntartója
volt. Így például a Franco-diktatúra alatt az Athletic, vagyis akkoriban
az Atlético – hiszen Franco betiltotta a kisebbségi nyelvhasználatot,
így kizárólag spanyol nevű futballcsapatok működhettek – Bilbao az
ellenállás és a megmaradásért folytatott harc egyik szimbólumaként
működött tovább.18 Napjainkban pedig a klub szinte globális
méretekben profitál abból a mitológiából, amely körülveszi, hiszen
nemcsak baszk nemzetiségű szurkolói vannak. Ez a mitológia
a patriotizmus szellemiségét hordozza, s benne az Athletic Bilbao
játékosai nem pusztán futballisták, hanem harcosok, akik régiójukért,
nemzetükért harcolnak, lépnek pályára.
Hogy mennyire sikeres ez a stratégia, azt jól mutatja, hogy az Athletic
Club de Bilbao az FC Barcelona és a Real Madrid mellett az egyetlen
spanyolországi klub, amely sohasem esett ki a spanyol első osztályból,
nyolc alkalommal nyerték meg a világ egyik legerősebb bajnokságát,
23-szor a Király-kupát, s két alkalommal a spanyol Szuperkupát. Bár
a Bosman-szabály egyik nagy vesztese éppen az Athletic Bilbao, de az
is igaz, hogy 2012-ben Európa-liga döntőt játszott (amelyet elveszített
a madridi baszk diákok által 1903-ban alapított, eredetileg szintén
Athleticnek nevezett Atlético de Madrid ellen), és 2015-ben az FC
Barcelonával szemben elnyerte a spanyol Szuperkupát.
18

Uo.
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IV.
Az Athletic Bilbaóhoz hasonló etnikai csapat lehetne az 1908ban alakult dunaszerdahelyi DAC is. A klub honlapja szerint:
„A dunaszerdahelyi szervezett sportélet kezdeteként az 1904-es
esztendőt határozhatjuk meg, amikor a város képviselőtestülete
mintegy két holdnyi területet jelölt ki sportolási célra a mai Észak I.
lakótelep helyén, ahol tornaszereket állítatott fel. A labdarúgó egylet
megalakítására csak négy évvel később, 1908-ban került sor a város
főszolgabírója, Vermes Ferenc elnökletével. A klub a Dunaszerdahelyi
Sport Egylet (DSE) nevet vette fel, az alakuló ülésre 1909. május 22én került sor a községháza tanácstermében.”19 A DAC aranykora az
1980-as évek második felére esett: „1985-ben pedig Pecze Károly
vezetése alatt a csehszlovák federális bajnokságba ért. A szárnyalás
itt sem állt meg, 1987-ben a Nyitra legyőzésével elhódítottuk
a szlovák kupát, majd a kopřivnicei döntőben a Sparta legyőzésével
a csehszlovák kupát is, ezzel első ízben kijutottunk a nemzetközi
porondra.”20 Ennek a sikernek volt az egyik csúcspontja az 1988-ban
lejátszott Bayern München elleni mérkőzés. Az utóbbi néhány év
újra az aranykor lehetőségével kecsegtet, köszönhetően annak, hogy
„a 2013/14-es élvonalbeli idény téli szünetében ismét változás történt
a tulajdonos személyében, a klub részvényeinek 80 százaléka Világi
Oszkár kezébe került”.21
Bár a DAC játékosállományának nagy része nem magyar
nemzetiségű játékosokból áll össze, a mérkőzések hangulata és
a csapatot körülvevő etnikai identifikációs eljárások egy regionálisetnikai-kisebbségi nemzettudat erőteljes jelenlétére engednek
következtetni. A DAC szurkolói számára is igaz az, amit az Athletic

19

20
21

FC DAC 1904 – Klubtörténet,
http://fcdac.sk/hu/klubtortenet (Letöltés ideje: 2017. 11. 18)
Uo.
Uo.
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elnöke José María Arrate nyilatkozott a klub alapításának 100.
évfordulóján: „Athletic Bilbao is more than a football club, it is
a feeling” [Az Athletic Bilbao több mint futballcsapat, ez egy (élet)
érzés (ford. N. Z.)].22 Hasonló módon, ahogy egy dunaszerdahelyi
szurkolói transzparens állítja: „Mert ez az érzés nekem az élet.”
Bár a DAC gyakran magyar játékos nélkül lép pályára (az egykori
aranykorban a játékosok többsége magyar nemzetiségű volt, és ma is
érződik törekvés a szlovákiai magyar vagy magyarországi játékosok
beépítésére), a mérkőzések hangulata, a csapatot körülvevő hangulat
szlovákiai magyar csapatként határozza meg a DAC-ot.
A mérkőzések koreográfiája is ezt tükrözi, pl. az Ismerős
Arcok általában szélsőjobboldalinak tartott, magyar nemzetirockegyüttestől átvett, elhíresült Nélküled című szám stadionhimnuszként
való közös éneklése a mérkőzések elején,23 a szlovák törvények
ellenére is kirakott magyar nemzeti zászlók, a Ria-Ria-Hungária
felhangzó rigmusa, illetve az a tény, hogy több száz kilométerről,
Magyarországról és Erdélyből is érkeznek szurkolók a mérkőzésekre.
A DAC mérkőzései a közösen megélt nemzeti identitás helyszínévé,
egyfajta valós téren és időn kívüli mitikus és karneváli téridővé
változnak át két órára.
Másrészt viszont a futballpálya nagyon is valóságos szimbolikus
tér formáját ölti, amelyben szimbolikus harcra kerül sor. Ennek
a harcnak a tétje az Athletic Bilbao esetében a nemzeti megmaradás
és függetlenség – talán nem túlzok, ha azt a kijelentést kockáztatom
meg, miszerint ha Baszkföld valaha elnyerné a teljes függetlenséget,
akkor az Athletic Bilbao etnocentrikus játékpolitikájára sem lenne
szükség a továbbiakban. A DAC szurkolótábora esetében is hasonló

22
23

SHULMAN, i. m., 69.
Így hangzott a „Nélküled” a DAC-Slovan meccsen,
https://www.youtube.com/watch?v=wHw-k9epP-I&t=119s;
Így hangzott a „Nélküled” az új DAC Arénában!,
https://www.youtube.com/watch?v=KuKyfhERUNM (Letöltések ideje: 2017. 11. 18)
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tényezők játszanak szerepet: minden bizonnyal a reális társadalmi élet
hatalmi harcainak szimbolikus újrajátszása és megfordítása történik
a játék, a sport, a futball eszközeivel. Ha a mérkőzést néző szlovákiai
magyarok tudatában lejátszódó értelmezési faktorokat próbáljuk
rekonstruálni,24 akkor minden bizonnyal az összetartozás élménye,
a sorsközösség átélése tűnik rendkívül erős érzelmi tényezőnek.25
Másrészt a futballmérkőzés egyfajta revans lehetőségét is magában
hordozza a 20. és 21. századi nemzetiségi lét megpróbáltatásaiért,
a kisebbségi nyelvhasználat háttérbe szorítása, az autonómia,
illetve az önrendelkezés hiánya, valamint a történelmi sérelmek
(Trianon, Beneš-dekrétumok, kitelepítés, deportálás, reszlovakizáció,
Maďarič-féle nyelvvédelmi törvény stb.) okán.26 Nem véletlen, hogy
különösen erős szimbolikával bírnak például a pozsonyi Slovan
elleni mérkőzések, amelyet legutóbb több mint 10 000 néző tekintett
meg. A jelentésadásnak hasonló karakterű szimbolikája érhető
tetten egyébként a Slovan esetében is, hiszen volt, hogy a DAC elleni
mérkőzésre speciális mezekben léptek pályára, amelynek közepére
a szlovák címert helyezték.
Tanulságos megfigyelni a DAC-ban testet öltött kisebbségi magyar
önidentifikációt a másik oldalról, arról az oldalról tehát, amelynek

24

25

26

Ennek kapcsán tanulságos beszélgetésre került sor Gazdag József és Hadas
Miklós között, lásd: Futball és identitás: Kinek szurkolnak a szlovákiai magyarok?,
https://archivum.ujszo.com/online/sport/2012/03/20/futball-es-identitas-kinekszurkolnak-a-szlovakiai-magyarok-1 (Letöltés ideje: 2017. 11. 18)
Erről bővebben: GAZDAG József, Denník N, Treba maďarskú hymnu na Slovensku
zakázať?,
https://dennikn.sk/732849/treba-madarsku-hymnu-na-slovensku-zakazat/
(Letöltés ideje: 2017. 11. 18), illetve Prečo sa spieva maďarská pesnička pred
zápasom Fortuna Ligy?,
http://madari.sk/magazin/aktuality/preco-sa-spieva-madarska-pesnicka-predzapasom-fortuna-ligy (Letöltés ideje: 2017. 11. 18)
Vö. CSONKA Ákos, A DAC-testamentum,
http://csonkaakos.blog.hu/2016/12/12/a_dac-testamentum (Letöltés ideje: 2017.
11. 18)

– 175 –

Németh Zoltán

ellenében határozódik meg. A Slovan ultráinak Facebook-oldalán
találhatunk olyan bejegyzésre, amelyben a DAC mérkőzéseire
neheztelnek – mint olyan mérkőzésekre, amelyen a DAC szurkolói
a „Szlovákok, nincsen hazátok” rigmust skandálják, magyar nemzeti
jelképeket raknak ki és a magyar zászlót lobogtatják. A DACstadionban, a poszt szerint, kéthetente „tömeges soviniszta-irredenta
onánia zajlik”. Majd így folytatja a bejegyzés: „Állítólag nem az
autonómia és a nemzeti gyűlöletkeltés a céljuk. Ugyanolyanok, mint
mi, csak más nyelven beszélnek. Biztosan ezért hívják »Felvidéki
Harcosok«-nak a legbefolyásosabb szurkolói csoportjukat. Biztosan
ezért lengetik minden mérkőzésen a magyar zászlót, és énekelnek
arról, hogy a valóságban a szlovákok nem is léteznek és nincs
hazájuk. Szerintük mi elfajzott magyarok vagyunk és mindnyájan
Nagy-Magyarországon élünk. Az, hogy egyáltalán létezik olyan párt,
mint az MKP, és a legfelsőbb bíróság még mindig nem tiltotta be,
szintén elgondolkodtató. […] Ilyen körülményeket engednek meg
a rendfenntartó erők, hogy a dunaszerdahelyi stadionban nemzetiségi
gyűlölködést keltsenek. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jugoszláviai
polgárháború is a Dinamo Zagreb stadionjában kezdődött. […]
A DAC mérkőzésein egy új jelenséggel is találkozhatunk: a stadionban a legnagyobb barátságban állnak egymás mellett a Ferencváros, az Újpest és a Győr huligánjai és fanjai, akik egyébként
gyűlölik egymást. Sehol a világon nem járnak együtt szurkolni
egymást utáló klubok szurkolói anélkül, hogy ne csattanna el egyegy pofon. Esetleg a válogatott mérkőzésekre, de még ott is ritkaság.
Viszont Dunaszerdahelyen összeköti őket valami más, valami több:
Nagy-Magyarország eszméje. A 21. században, az EU-ban, Schengen
után. Nem tudjuk elképzelni, hogy a szlovák csapatok mérkőzéseire
Dunaszerdahelyre közösen járnának a nagyszombati, pozsonyi,
zsolnai, nyitrai, besztercebányai huligánok – ilyen pózőrködéstől
csak szégyellni tudnánk magunkat. De a DAC mérkőzésein nemcsak
soviniszták és irredenták találkoznak, hanem a politikusokoligarchák krémje is: egy tribünön Bugár, Világi, Kmotrík, Orbán
vagy Poór. Együtt hallgatják a szlovákok soviniszta sértegetését, de
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természetesen akiknek $ a jelük és a karakterük, azoknak ez nem
számít” (ford. N. Z.).27
A poszt ellentmondásaival, szélsőjobboldali ideológiájával, valós
vagy vélt sérelmeivel most nem szándékozom foglalkozni, viszont
a DAC kapcsán gyakran felbukkanó áldozatretorika28 is kicsit más
összefüggésekbe kerül ezáltal. Természetesen a dunaszerdahelyi
futballcsapat történelmében sok olyan pont található, amely ezt
a retorikát alátámasztja és indokolja, hogy csak a két legnyilvánvalóbbat
említsük: a 2008. november 1-ji DAC – Slovan mérkőzés rendőrattakját
a DAC szurkolói szektora ellen, amelyben ötvenen megsebesültek,
harmincegy személyt előállítottak, egy tizennyolc éves magyarországi
fiút pedig a stadionban kellett újraéleszteni, maradandó sérüléseket
szenvedett – a durva rendőri támadást igazoló videofelvétel máig
nem került elő, Robert Kaliňák, volt szlovák belügyminiszter ígérete
ellenére sem; a másik a 2008-ban elfogadott ún. zászlótörvény,
amely „szerint (479/2008 számú törvény a nyilvános testnevelési-,
sport- és turisztikai rendezvények szervezéséről 7. § (2) e)- f))
27

28

Ultras Slovan, 2017. november 2.,
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=886921278150012&
id=422978104544334 (Letöltés ideje: 2017. 11. 18)
Az áldozatretorika mind a szurkolótábor, mind a csapat részéről megfigyelhető.
Az előzőre jó példa Karaffa Attila írása: „Tudjuk, hogy nem kedvelnek bennünket
a szlovákiai stadionokban. Egyértelmű, hogy miért. Mert magyarok vagyunk!”
[KARAFFA Attila, Kettős mérce a lelátókon,
http://www.hirek.sk/velemeny/20171120104705/Karaffa-Attila-Kettos-merce-alelatokon.html (Letöltés ideje: 2017. 11. 18)]. Az utóbbira Marco Rossi, a DAC
jelenlegi olasz vezetőedzője nyilatkozatát lehet idézni: „Sem emberként, sem
edzőként nem kerestem soha kifogásokat az életemben, hát most sem teszem.
Azért jöttem ide, hogy valami jót hozzak létre, hogy nyomot hagyjak magam után.
De most már látom meccsről meccsre, hogy nekünk dupla annyit kell dolgoznunk,
és keményebben küzdeni, mert bizonyos politikai és történelmi eredetű okok miatt
egyedül vagyunk mindenkivel szemben.” [Rossi: Egyedül vagyunk, mindenkivel
szemben!,
http://www.sportolunk.sk/dac/rossi-egyedul-vagyunk-mindenkivel-szemben/
(Letöltés ideje: 2017. 11. 18)]
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a rendezvényen résztvevőknek »idegen állam vagy annak elődje
állami szimbólumait« tilos bevinni és használni »tiszteletlen módon
vagy más oly módon, amellyel a közrend megsértésére lehet felbujtani
vagy a hazai rendezvény rendes lefolyását lehet veszélyeztetni«. […]
Ezt a törvényt kifejezetten a magyar szurkolók ellen hozták 2008-ban
a szlovák parlamentben.”29
Nem feledkezhetünk meg arról, hogy mint minden tömegjelenség
esetében, itt is hibás bármiféle általánosítás, hiszen a DACszimpatizáns egyének és szurkolócsoportok az egymástól akár
legeltérőbb ideológiák és stratégiák mentén is meghatározhatják
magukat.30 Hogy csak néhány ilyen eltérő ideológiát és stratégiát
soroljunk: egy liberális felfogás szerint a stadionban végre egyenlő
erők küzdelme zajlik a szimbolikus térben; egy szélsőjobb álláspont
szerint egy DAC-mérkőzés lehetőség a szlovák nemzet megalázására;
egy naiv nacionalista álláspont szerint egyfajta történelmi visszavágás
lehetőségét, vagy éppen a történelmi Magyarország szimbolikus
újraélesztését hordozza; de sok szurkoló számára a DAC-mérkőzések
egyszerűen csak a kollektív nemzeti identitás megélésének
a lehetőségét jelentik, közösségi élményt; megint mások számára
29
30

KARAFFA, i. m.
A wikipédia FC DAC 1904 szócikke szerint a DAC-nak öt szervezett szurkolói
csoportja van: „Felvidéki Harcosok, Wallace Army, Vidéki Urak Casuals, Ultras
Felvidék és a hivatalosan bejegyzett státusszal bíró Yellow Blue Supporters,
rövidítve YBS. Nagy a különbség a pár száz főt tömörítő szurkolói csoportok
között. Külön szurkolnak a Felvidéki farkasok (helyesen: Felvidéki Harcosok – N.
Z. megjegyzése) meg A rettenthetetlen főhőséről, William Wallaceról elnevezett
Wallace Army tagjai, akik hangsúlyozzák nemzeti hovatartozásokat magyar
szimbólumok, zászlók viselésével és rigmusaik között vannak olyanok, melyek
politikai üzenetek is egyben. Az YBS tagjai kék-sárgában buzdítják a csapatot
és lehetőleg kerülik a politikai megnyilvánulásokat.” [https://hu.wikipedia.org/
wiki/FC_DAC_1904, (Letöltés ideje: 2017. 11. 18)] Durica Kati cikkében szintén
foglalkozik a szurkolói csoportok eltérő stratégiáival. [Durica Kati, A felvidéki
Fradi - Csak egy focicsapat, Magyar Narancs, 2009/22.,
http://magyarnarancs.hu/sport/a_felvideki_fradi_-_csak_egy_focicsapat-71454
(Letöltés ideje: 2017. 11. 18)]
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a biznisz terepe; egyesek valószínűleg csak a sportélményt keresik;
a DAC-stadionba önmagukat megmutatni járó politikusok és
újságíróik számára pedig a manipuláció és a propaganda kiváló
lehetősége.31
V.
Legalább két kérdés vetődik fel mindezek kapcsán. Krausz
Tamás szerint a modern futballban az államnacionalizmus és
etnonacionalizmus összeütközéséről van szó: „a pénz, a tőke korlátlan
szabadsággal garázdálkodik, ami a futball területén (is) mindenféle
színű zászló alatt zajlik. Ezt az egész folyamatot már régóta a nemzeti
ideológia valamely válfajával igazolják, fedik el. A viszonylag új elem a
rendszerváltáshoz is kapcsolódó etnonacionalista reneszánsz. Szinte
törvény, hogy nincsen olyan nagy (tehát multinacionális!) futballklub
vagy társaság, amely ne helyezné magát a nemzeti, valamely etnikai
vagy éppen területi »kisebbségi« zászló alá. Tudjuk, a »középkorias«
etnonacionalizmus újjáéledése természetes büntetés a világrendszer
neoliberális természetű átszervezéséért az utóbbi három-négy
évtizedben.”32
1. kérdés: Az Athletic Bilbao és a dunaszerdahelyi DAC etnikai
futballja tehát nem valamiféle romantikus harc az elnyomás,
esetünkben a nemzetiségi elnyomás, ellen, nem az igazság harca
a történelmi igazságtalanság hacsak időleges felfüggesztése
érdekében – hanem szimpla nacionalizmus, amelyet ráadásul

31

32

Erre nagyszerű példa: KIRÁLY Zsolt, A DAC VIP-szektor üzenete,
http://www.korkep.sk/cikkek/velemeny/2017/04/09/a-dac-vip-szektor-uzenete
(Letöltés ideje: 2017. 11. 18)
KRAUSZ Tamás, 2000 szó a fociról. A globális kapitalizmus és a futball négy
tételben, Eszmélet, 2010/88.,
http://www.eszmelet.hu/krausz_tamas-2000-szo-a-focirol-a-globaliskapitalizmus-es/ (Letöltés ideje: 2017. 11. 18)
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a politika felső szféráiból gerjesztenek politikai haszonszerzés
céljából?
És hogy még kiábrándítóbb legyen a válasz, Juhász Gergely
véleményét idézhetjük: „Általános hiba, hogy az emberek nagy
része még mindig inkább játéknak tekinti a labdarúgást, nem
üzletnek, és úgy gondolnak egy-egy focicsapatra, mint klubra,
nem pedig úgy, mint – ami valójában – egy vállalatra vagy egy
részvénytársaságra. Igen, az üzlet, a nyereségvágy, a kereskedelem
és a pénz mind-mind sokkal reálisabb szemlélődési pont a modern foci meghatározásánál!”33 A kérdés megválaszolása előtt
mindehhez további adalék lehet a televíziós közvetítések és
a sportfogadás világa, annak minden ellentmondásosságával
együtt, a szervezett bűnözés lehetőségét még csak nem is említve.
2. kérdés: Tehát akkor az etnofutball, a nemzeti-etnikai önkifejezés
pusztán mint marketing, a tőke növelésének eszközeként
értelmezhető?
A válasz korántsem egyértelmű, és nem lehet puszta igennel vagy
nemmel válaszolni. Mert ugyanúgy, ahogyan a futballt kihasználja
az elit saját politikai vagy üzleti céljaira, éppúgy a tömeg is képes
a futballon keresztül artikulálni kollektív vágyait, identitását, céljait. A futball jelensége minden bizonnyal a szimpla nacionalizmus
és sovinizmus, a nyers erőszak és brutalitás kiélése, valamint
a korrupt üzleti és politikai machinációk melegágya is. De
a futball Másikja éppen azokról a romantikus, naiv elképzelésekről,
egyfajta mesebeli vagy mitikus harcról is szólhat, amelyben győz
az alárendelt, az igazság és a jó.

33

JUHÁSZ Gergely, A játékon túl... A foci forradalma és a globalizáció = A játék
hatalma: FUTBALL–PÉNZ–POLITIKA, Krausz Tamás – Mitrovits Miklós szerk.,
Bp., L’Harmattan Kiadó–ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2008, 29.,
http://real.mtak.hu/19168/1/Krausz_Mitrovits_A_jatek_hatalma_u_134318.477632.
pdf (Letöltés ideje: 2017. 11. 18)
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ABSTRACT
The study applies Michel Foucault’s concept of the Other together with
Homi K. Bhabha’s concept of hibridity and Arianna Dagnino’s concept of
transculturalism to the world of football. The globalized football world,
which was created following the Bosman case, resulted in the creation
of hybrid, multicultural football teams, whereas footballers turned into
cosmonomadic outliers with transcultural identities. Athletic Bilbao football
team, where only the players of Basque nationality or those who were born
in Basque Autonomous Community can play, is an exception to this rule
– the team is a symbol of the struggle for the Basque national identity and
autonomy. The football team of DAC in Dunajská Streda, Slovakia, is also
a representative of the identity of the local Hungarian minority. The study
interprets the symbolic struggle which can be observed in football stadiums
in Slovak-Hungarian relations.
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EGY ÖNÉLETÍRÁS TRANSZKULTURÁLIS
DIMENZIÓI
Gondolatok Mila Haugová Zrkadlo dovnútra1
2
[Belső tükör] című autobiográfiájáról
Petres Csizmadia Gabriella
(Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem)

A Labay Emília Viktória névvel Budapesten születő, majd
Mila Srnková álnéven Csehszlovákiában publikáló, mára pedig
Mila Haugováként több országban elismert 75 éves szlovák
költőnő3 Zrkadlo dovnútra [Belső tükör] című autobiográfiája
a transzkulturális identitáskonstrukció jellegzetes építőelemeit gyűjti
magába. A Wolfgang Welsch4 értelmezése szerinti, nemzeti kultúrák
határain átívelő, multikulturalitáson túlmutató transzkulturális
önéletírói szövegtér leginkább a többnyelvű és többkultúrájú szereplők ábrázolásán keresztül mutat rokonságot a szintén kétnyelvű
1
2
3

4

Mila HAUGOVÁ, Zrkadlo dovnútra, Levice, KK Bagala, 2010.
A kötet címe és a szögletes zárójelben közölt idézetek saját fordítások.
Dana PODRACKÁ, Život ako konfesia. Mila Haugová: Zrkadlodovnútra, Levice,
KK Bagala 2010. [online] http://www.litcentrum.sk/recenzie/zrkadlo-dovnutramila-haugova-zivot-ako-konfesia (Letöltve: 2017. 10. 10.)
WELSCH Wolfgang, Transculturality – the Puzzling Form of Cultures Today
= Spaces of Culture: City, Nation, World, ed. Mike FEATHERSTONE, Scott
LASH, London, Sage, 1999, 194–213. [online] http://www2.uni-jena.de/welsch/
papers/W_Wlelsch_Transculturality.html (Letöltve: 2017. 10. 12.)
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kulturális térben élt Turczel Lajos személyiségével, így ezt a laza szálat
megragadva kívánom elemzésemet elhelyezni a Turczel Lajos tanár
úr tiszteletére szervezett konferencia előadásai közé.
A magyar–szlovák nyelvi-kulturális közeg polikulturális
integrációjának lenyomataként is olvasható önéletírás nyelvhasználat, nyelvválasztás köré fonódó kérdéseit már egy korábbi
tanulmányomban részleteztem, és kiemeltem a többnyelvűség
autobiografikus önartikulációban betöltött szerepét, illetve az
önéletíró és környezete többnyelvűséghez kapcsolódó attitűdjeit.
Ezúttal a mozgás transzlokális földrajzát megragadva – elsősorban
Györke Ágnes transzlokalizmusról szóló összefoglalója5 mentén
– a mobilitás szerepére, a lokális különbségekre, a terek kisajátítására
és megnevezésére, az eltérő kulturális-földrajzi helyek identitásképző
struktúráira, továbbá a saját és idegen, a kulturális otthonosság,
másság és kulturális sztereotípiák körülrajzolására összpontosítok.
KÖLTÖZÉSI IRÁNYOK, SZŰKÜLŐ TEREK,
MARGINÁLIS POZÍCIÓK
Az önéletírás mikrokozmoszát a szlovák nemzetiségű édesapa
és a magyar nemzetiségű édesanya házasságán alapuló Labay
család képezi. Az édesapa szlovák–magyar kétnyelvű környezetből,
Verebélyről (Vráble) származik, az édesanya viszont a 20. század
derekán dominánsan egynyelvű Miskolcon nőtt fel. A gyakori
költözés révén a családot folytonos mozgás, mobilitás, transzlokális
fluiditás jellemzi. Lakhelyük megválasztását, a terek közti mozgás
határait a szülők nyelvhasználata és nyelvi határai rajzolják ki. Ezek
a nyelvi-földrajzi korlátok eleinte – az egynyelvű anya érdekeit szem
előtt tartva – a második világháború alatti Magyarország aránylag tág
határain belülre, magyarlakta vidékekre összpontosulnak. A vidéki5

GYÖRKE Ágnes, A transznacionális feminizmus elméletei: Empátia, affektus és
a transzlokális tér, Helikon, 2015/2, 221–232.
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nagyvárosi, vagyis a perifériáról a centrum felé haladó migrálás
logikáját követve a család először a vidékiesnek tartott Miskolcról
a jobb lehetőségekkel csábító Budapestre költözik, majd a háború
nyomására veszélyessé váló nagyvárosból a biztonságot nyújtó
Beregszászon telepedik le. A vidéki és városi tér megítélése
a társadalmi-politikai körülmények hatására tehát felcserélődik,
a vidék – épp marginális pozíciójából fakadóan – háborús veszély
esetén értékesebb minőséget nyer a nagyvárosnál. 1945-ben,
közvetlenül a háború befejezése előtt, a család politikai okokból
a mai Szlovákia területére helyezi át lakhelyét, és – ezúttal már
nem feltétlenül saját döntés nyomán – egyre kisebb lélekszámú
településre költözik (Léva, Verebély, Kistapolcsány, Zajačia dolina).
A házasságkötés idején önként vállalt migrációból a szocialista
hatalom nyomására proskripció válik, és a család egyre marginálisabb
településeken, egyre szűkebb teret tudhat magáénak.
A BELFÖLD ÉS A KÜLFÖLD FOGALMAINAK DINAMIKÁJA,
A FÖLDRAJZI TERÜLETEK MEGNEVEZÉSÉNEK DILEMMÁI
A vándorló életmódot folytató család folyamatos mobilis helyzete,
az úton levés, a rendszertelen gyakoriságú helyváltoztatás geopolitikai
tettként történő értelmezését, valamint az elbeszélendő múlthoz
való hozzáférés lehetőségét bonyolítja, hogy a felidézett múltban
érvényes földrajzi állapotok, államhatárok a megírás jelenéhez képest
többször is átrajzolódtak, felülíródtak és új megnevezést kaptak. Az
önéletíró a területek megnevezésbeli kavalkádjáról reflektált módon,
szándékosan zavaros beszédmód választásával tanúskodik. Az 1938as, majd 1945-ös határmódosítás – melynek köszönhetően az apa
lakhelye először Csehszlovákiához, majd Magyarországhoz tartozik,
aztán ismét Csehszlovákia részévé válik – az édesapa szempontjából
a belfölddé vált külföld, a Magyarországon született, majd három
évesen Csehszlovákiába került önéletíró szempontjából pedig
a külfölddé vált belföld problematikáját veti fel, és az otthonosság
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és idegenség felcserélhetőségére, viszonylagosságára összpontosítja
a figyelmet. A szlovák–magyar földrajzi terek egymásra íródásáról
több szövegrészlet is árulkodik, melyekben az önéletíró egyszerre
működteti a jelenben és az elbeszélt múltban érvényes földrajzi
területek elhelyezését és megnevezését. Az apa szülővárosának
meghatározásáról így beszél az önéletíró: „Územie, kde ležalo
Vráble, stalo sa Maďarskom, otec sa vrátil na Slovensko, teda vlastne
do Maďarska”6 [Az a vidék, ahol Verebély elterült, Magyarország
részévé vált, apa visszatért Szlovákiába, vagyis tulajdonképpen
Magyarországra]. Egy másik helyen kétnyelvű, éles gondolatjelekkel
felszabdalt szövegteret jelöl ki az adott földrajzi hely körülírására,
a jelen perspektívájából történő beazonosíthatóságára: „S. Labay,
Berekszáz, Lónyai út 12, v preklade: Berehovo, Lónyaiova ulica
12 – teraz Ukrajina – vtedy bývalá Podkarpatská Rus, vtedy už
súčasť Maďarska – Kárpátalja”7 [S. Labay, Berekszáz, Lónyai út 12.,
fordításban: Beregszász, Lónyai út 12. – most Ukrajna – valamikor
Podkarpatská Rus, akkor már Magyarország része – Kárpátalja]. Végül
az egyes területek megnevezhetetlenségére és földrajzi elhelyezésére,
az érintett ágensek különböző perspektívájából történő, eltérő
geo- és nyelvpolitikai tettére is reflektál az önéletíró: „S Piotrom,
dôstojníkom Sovietskej armády, otec udržiaval dlhé roky kontakt aj
po návrate na Slovensko do novej Československej republiky už bez
Podkarpatskej – Zakarpatskej Rusiči Ukrajiny – v tejto oblasti sveta,
kde žijem, si človek nikdy nie je istý, či a vôbec v ktorom jazyku určité
územie správne pomenováva” (26) [A szovjet hadsereg tisztviselőjével,
Pjotrral édesapám még hosszú éveken át tartotta a kapcsolatot azután
is, hogy visszatértünk Szlovákiába, az új Csehszlovákiába, amelyhez
már nem tartozott Kárpátalja – Zakarpatská Rus vagy Ukrajna – ezen
a vidéken, ahol élek, az ember sosem lehet biztos benne, hogy melyik
nyelven éppen hogyan nevezze meg helyesen az egyes területeket.].

6
7

HAUGOVÁ, i. m.,14.
Uo., 26.
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AZ OTTHONOSSÁG ÉS IDEGENSÉG FOGALMAINAK
DINAMIKÁJA
A felvetett nyelvföldrajzi kérdések nehézségei a szülőföld, haza,
otthon fogalmainak dilemmáihoz vezetnek. A hároméves koráig
magyar nyelvi-kulturális közegben élő, majd Csehszlovákiába
költözve a magyar nyelvhasználatot csupán az intim szférába
szorító önéletíró a magyar nyelvhez, kulturális-földrajzi elemekhez
az otthonosság és idegenség kettősségével viszonyul. A jelen
perspektívájából megszólaló önéletíró számára az elbeszélt,
felidézett én magyar elemekhez kötődése nyelvi-kulturális-földrajzi
távolságot rajzol körül, amit a szlovák nyelvű szöveg kontextusában
elhelyezett magyar utalások idegen elemként való funkcionálása
jelez. A magyar nemzetiséget és magyar településeket a személy- és
földrajzi nevek magyar tulajdonnév formájú közlésével jelöli, ami
a szlovák szövegfolyamban eltávolító gesztusként artikulálódik.
A magyar családtagokat magyar vagy felváltva magyar és szlovák
névhasználattal szólítja a személynevükön, de a névkiegészítő
elemeket már szlovák nyelvre fordítja (holott a későbbiekben,
már nem a családtagokat illetően, találunk olyan példát is, amikor
a névkiegészítő elemet is magyar nyelven jegyzi az önéletíró – pl.
a könyvtáros „Irén néni” esetében). A magyar nagynénit „teta
Katóká8”-nak [Katóka néninek] nevezi, a magyar nagybácsit pedig
hol „strýko Karol9”-ként [Karol nagybácsi], hol „strýko Karcsi10”ként [Karcsi nagybácsi] idézi fel. Az édesanyját először szlovákos
névsorrend és névforma használatával Helena Labayovaként
(született Sás)11 mutatja be, ami a megírás jelenéből, a szlovák nyelvikulturális közeg perspektívájából történő személyazonosításról
árulkodik – amikor azonban a szülők megismerkedését idézi fel,
8
9
10
11

Uo., 14.
Uo., 15.
Uo., 16.
Uo., 13.
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Ilonka Sás12 néven emlegeti az anyát. A névhasználat megválasztása
tehát nemcsak az önéletíró otthonos nyelvi-kulturális közegéről,
a szlovák kontextus választásának komfortosságáról tanúskodik,
hanem – igaz, nem mindig következetesen – megpróbálja a felidézett
személyt is a saját nyelvi-kulturális közegében elhelyezni. A szlovák
környezet otthonosságát bizonyítja a magyar települések térbeli
pozícionálásának magyarázkodó körülírása is: pl. a nagyszülők
temetkezési helyeinek listázása során Verebély (Vráble) említésekor
a bennfentesek perspektíváját gyakorolva nem látja szükségesnek
a pontos helymeghatározás elvégzését, azonban a hasonló lélekszámú
Jászapáti betájolását már kommentárral kíséri („Je to malé mesto
neďaleko Szolnoku, na rovine len s lemovaním vysokých topoľov”13
[Ez egy kisváros Szolnok közelében, magas nyárfákkal övezve.]).
A gyermekkorhoz kötődés révén a magyar nyelvi-kulturálisföldrajzi közeg leírását egyfajta otthonosságot felidéző, nosztalgikus
beszédmód is átjárja. A gyermekkori emlékezet alternatív teret
– Jablonczay Tímea nyomán –, egy harmadik geográfiát14 teremt.
Az otthonosság színtereként funkcionálnak a gyermekkori játékok
magyar utónevei (medvedík Gyöngyike, Katika bábika15) [Gyöngyike
mackó, Katika baba], valamint a gyermekkorban hallott és
megtanult magyar mondókák, dalok és versek is. Az önéletíró több
szöveghelyen is felhívja a figyelmet arra, hogy az irodalomszeretet és
a lírai beszédmód elsajátításában kiemelt jelentőséggel bírt a magyar
költészettel való találkozása, sőt magához az irodalmi alkotáshoz
(első lépésben a fordításhoz) is a magyar nyelven keresztül jutott el.
Az otthonosság–idegenség bipolaritása, illetve a két minőség
szétszálazhatatlan egybecsúszása az otthon megnevezhetetlenségében,
12
13
14

15

Uo., 14.
Uo., 19.
JABLONCZAY Tímea, Transznacionalizmus a gyakorlatban: migrációs praxisok
a könyvek, az írásmódok, a műfajok és a fordítási stratégiák geográfiájában, Helikon,
2015/2, 139.
HAUGOVÁ, i. m., 29.
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rögzíthetetlenségében gyökerezik. A magyar szülőföld diszlokációja16
a magyar nyelvi-kulturális-földrajzi közeg idegenné válását rajzolja ki
az önéletírás szövegfolyamában, ami abban is megfigyelhető, hogy az
önéletíró több helyen problematizálja, vajon hol található az otthona.
A transzkulturális identitásokra jellemzően az otthont nem földrajzitársadalmi szempontból határozza meg, hanem olyan teret választ,
ahol a költői identitását a legintenzívebben éli meg. A legotthonosabb
lakteret így a harmincegy éven át otthonként artikulált pozsonyi
lakás, az írás helyeként azonosított íróasztal jelenti számára. Az
önéletíró egy külön fejezetet szentel a laktér bemutatásának,
elköltözésekor egyfajta nekrológgal búcsúzik a személyiségét kiteljesítő helyszíntől, és a világűr tágasságával állítja párhuzamba az
írás tereként funkcionáló élethelyszínt. A lakás elhagyását követően
azonosíthatatlanná válik számára az otthon fogalma. Az önéletírásba
illesztett, kedvesének írt levelek egyikében veti fel: „Kde je vlastne
pre mňa domov? (Zajačia dolina? Byt na Nejedlého ulici, miesto, kde
bývaš ty?)”17[Hol van számomra tulajdonképpen az otthon? (Zajačia
dolinán, a Nejedlé utcai lakásban, ott, ahol te laksz?)]. A lakás eladását
követően az állandó lakhelyként említett vidéki házában nem tud
írni, így az otthon fogalma földrajzi viszonylatban értelmezhetetlenné
válik számára. Ehelyett a földrajzi terek határain átívelő kapcsolatai
viszonyrendszerében helyezi el az otthonosság értelmezését.
AZ IDEGEN KULTURÁLIS TEREK OTTHONOSSÁGA ÉS
IDEGENSÉGE, KULTURÁLIS SZTEREOTÍPIÁK
Az autobiográfia külön teret szentel a külföldi utazások, hosszabb
időtöltések lejegyzésének, az önéletíró ezekhez fűződő attitűdjének,
valamint a kulturális sztereotípiák működtetésének. Haugová első
hosszabb külföldi tartózkodását egy migrációs kísérlet jelenti, amikor
16
17

JABLONCZAY, i. m., 152.
HAUGOVÁ, i. m., 117.
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az 1968-ban összeházasodó, Jugoszláviában nászutazó fiatal házaspár
a prágai tavasz eseményei, határlezárásai következtében külföldön
reked. A stoppolással Bécsig jutó pár a politikai menekültek státuszába
kerül, és egy hónapon belül a férj nagybátyja révén Kanadába emigrál.
Az önéletíró vallomása szerint a Kanadában töltött kilenc hónap
tudatos térválasztás helyett inkább kalandvágyuk kiélését szolgálja,
ám ezt is csak részlegesen, mivel a másság iránti kíváncsiságukat
hamar elnyomják a nyelvi-kulturális-földrajzi idegenség betagozódási
nehézségei. Az emigráló fiatalokból hiányzik az asszimilálódási
igyekezet: a helyiektől elhatárolódva, elszigetelődve élnek, csupán
a többi migránssal tartják a kapcsolatot, nem tesznek szert kanadai,
tehát bennszülött ismeretségekre. Idegenségérzetüket fokozza, hogy
nem tudnak egyetemi végzettségükhöz mérten elhelyezkedni, és
szellemi munka helyett fizikai munkával tartják fenn magukat.
Haugová képtelen kiteljesedni a kanadai világban, hiszen a szellemikulturális viszonyok nem kedveznek számára. „Neprijala som
tento svoj osud, zvrátila som ho, prijala som ten druhý pomalší, ale
s tým (literatúra) som splynula”18 [Nem fogadtam el ezt a sorsomat,
visszaadtam, azt a másik, lassabb sorsot fogadtam el, de azzal (az
irodalommal) eggyé váltam].
Későbbi külföldi útjai és ösztöndíjas időtöltései azonban már
egészen más hangvétellel íródnak, hiszen ezek az alkotói munkájának
kiteljesedését szolgálják. A végleges letelepedés súlyától mentesülve
az önéletíró nagy élvezettel számol be a külföldi író-olvasó találkozók
és írótáborok személyiséggazdagító tapasztalatairól. Ezekben
a beszámolókban a nyugati világ pezsgő szellemi életéről kialakított
sztereotípiák működtetése, a nyugati világ felülértékelése figyelhető
meg, és az önéletíró – bár több megjegyzésében is jelzi, hogy küzd ez
ellen – nem tudja elkerülni az európai és amerikai, illetve a szlovák
és a nyugati kulturális közeg összehasonlítását, a hazai kulturális
viszonyok bírálatát. Egyfajta szellemileg felszabadító, transzkulturális
élményként írja le az egyik amerikai repülőútját, amikor Chicagóból
18

Uo., 86.

– 189 –

Petres Csizmadia Gabriella

Cedar Rapidsbe utazva a légikisasszonyok és pilóta közvetlen
viselkedése révén idegenként is otthonosan, helyiek közé tartozónak
érezte magát. „Mala som v tom lietadle, ja cudzinka, skoro domáci
pocit. Vlastne tu už nevedeli, že som cudzinka. Vyhovovalo mi to,
prísť do Iowy tak trochu ako domáca. Prišla som s myšlienkou čo
najviac vidieť, prijímať nezaujatými očami, neporovnávať. V Európe
je to takto, na Slovensku sme takí – tu je to tak...! Ďakujem si za to
predsavzatie, ukázalo sa to ako možný spôsob pochopenia druhého19
[Abban a repülőben, én, az idegen, szinte otthonosan éreztem magam.
Itt már nem tudták, nem foglalkoztak vele, hogy idegen vagyok. Nekem
nagyon is megfelelt úgy utazni Iowába, mintha hazai lennék. Azzal
az elhatározással érkeztem oda, hogy minél többet szeretnék látni és
befogadni, de nem szeretnék hasonlítgatni. Európában ez így van,
Szlovákiában ilyenek vagyunk – itt pedig másképp van…! Köszönöm
ezt a fajta hozzáállást, ami a másik megértésének egy lehetséges
módjaként mutatkozott].
Szintúgy Amerika kulturális színességét ünnepli, amikor egy
ösztöndíjprogramnak köszönhetően több hónapot tölt az USAban. Kiemeli, hogy míg otthon – Szlovákiában? Európában? – az
írás tevékenységének kulturális-társadalmi megítélése rendkívül
alacsony presztízsű, csupán egy „rendes munka” melletti hobbiként,
szabadidős tevékenységként értelmezhető, addig Amerikában az
irodalmárok ugyanolyan státusszal rendelkeznek, mint bármelyik
más szakma művelői (igaz, egy kreatív írásról szóló könyv
megvásárlását követően ironikusan azt is megjegyzi, az amerikaiak
azt gondolják, egy megfelelő kézikönyv alapján bármiféle tudást és
képességet el lehet sajátítani). Az éjfélig nyitva tartó könyvtárakkal,
a beleolvasást támogató könyvesboltokkal szemben felidézi az
egyik stuttgarti könyvesboltbeli élményét, amikor egy-egy könyv
fellapozását követően az eladó helyreutasította őt: Ez nem könyvtár,
ne olvasson ingyen!20
19
20

Uo., 176–177.
Uo., 178.
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Az önéletíró az amerikai kulturális élményeken túl részletesen
kitér az író-olvasó találkozókkal kapcsolatos élményeire is. Ezekben
leginkább az irodalom és a kulturális élet közéletben betöltött szerepét
domborítja ki, és a szlovák közeggel konfrontálja: a saját kulturális
közegében elképzelhetetlennek tartja, hogy egy versfesztiválon
minden jegy elkeljen (Brit-szigetek), hogy a nagykövet fogadja,
és személyesen kísérje az idegen országból érkező költőnőt
(Olaszország), hogy teltházas felolvasásokat tartson kétnyelvű
köteteinek bemutatásakor, ahol a közönség a nyelv dallamossága iránt
érdeklődve hallgatja az idegen (vagyis szlovák) nyelvű mű felolvasását
is (Olaszország), az egyik kedvenc zeneművének hallgatása közben
pedig arról elmélkedik, hogy ha Zselíz nyugati országban terülne
el, biztosan világhírű Schubert-napokat tartanának.21 A nyugati és
szlovák kulturális közeg szembeállítása során lemondóan megjegyzi:
„Je naša arogancia voči kultúre naším špecifickým národným
znakom?”22 [A kultúrával szemben táplált arroganciánk lenne a mi
nemzeti sajátosságunk?].

*

Haugová önéletírásában a terek belakása, otthonosságának és
idegenségérzetének megítélése alapvetően összefügg a transzkulturális
identitás önkonstrukciós eljárásaival. Az önéletíró terekhez fűződő
viszonyát elsősorban a kulturális otthonosság megtapasztalásának
lehetőségei határozzák meg, melyekkel nem feltétlenül azonosak
a földrajzi értelemben vett otthon színterei. A saját kulturális
közegéből alapvetően az irodalom, kultúra iránti tiszteletet hiányolja,
és éppen emiatt az idegent, a külföldit otthonosabb kulturális
közegnek minősíti a sajátjánál. A saját és az idegen megtapasztalása,
földrajzi és kulturális jelentésrétegének elválasztása ilyen módon
bonyolódik egymásba.

21
22

Uo., 192.
Uo. 150.
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SUMMARY
In my paper I analyse Mila Haugová’s autobiography from transcultural
point of view. In her book the bilingual and bicultural author deals with
the cultural and language effects of the Hungarian-Slovak area where she
lives. In my analysis I focus on the role of mobility, the local differences, the
denomination of spaces, the identity formative structures of various cultural
and geographic spaces, and the otherness and cultural stereotypes. Through
the interpretation I emphasize the fact that in Haugová’s novel the opinion
about familiarity and strangeness of spaces is connected to the process of
self-construction in transcultural identity.
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