
. „V isszára-f ordított 
sorsom ellen tíz ujja hadjáratot 

[indított. 
XJjjai alatt 
élek, a nehéz világ ővele simogat. 

(Dicséret) 

"Vagy: 
„... magányomba botlott szerető. 
Te akartad, hogy a zárt világ 
s én ne maradjunk végül egyedül, 
idegem, szögesdrótja közt virág, 
fényes lánggal kormozott szemű." 

(Elfordítod arcodat) 
Ez a szeretet tágul pé ldáu l a Csendes 

¡ődá-ban a társakat, s már-már a társa-
•dalmat is bennfoglaló együttérzéssé. Erre 
a fundamentumra természetesen épülhet-
nek rá az egyetemes emberi mondani-
'valót hordozó versek, m in t a Sereg, Az 
•én gondom, a Sikoltó jeget kívánok, 
vagy a legegyszerűbben monumentá l i s 
Rapszódia. Perspektívát adó, világos és 
lelkes költői ál lásfoglalás fakad fel 
ezekből a versekből azért, „hogy a mun-
ka ne a itest megtöretése | hanem a lélek 
já téka legyen", hogy „kezdődjék szí-
vünkhöz | szabott történelem." 

Ámde hogyan? Mert a cél bármi lyen 
szép megjelölése is u tóp iává fakulhat , ha 
beláthatat lan a hozzá vezető út. Belát-
hatat lan? Hiszen nem kell vátesznek 
lenni ahhoz, hogy k imond j uk a hátbor-
zongató ítéleteket, „hogy miközben meg-
boml ik az anyag, m i n t az ér te lem. az 
őrültben, s leng gyilkos galóca-alakban, 
| lenn a viola virít, | s az óvodákban, ne-
velik az ember f ia i t" . — csak jó l oda 
kell figyelni nap ja ink történelmére! Még-
i s beláthatat lan? Nem ! Mert . nincs 
okunk csüggedni, ha, tud juk , hogy „eb-
ben a szoba-konyhás országban. | a vi-
lághoz szabtuk ábránd ja inkat . " Sőt büsz-
kék is lehetnénk, ha nem kellene „az 

•emberek szíve előtt : | hétköznapok a lá 
'.rejtett á lmokért so rbaá l l n i . . . " De, értel-

mes, munkás életünket mérő józan lel-
kesedéssel s a nehézségekkel szembe sze-
gezett gátlástalan hittel nem hamis a 
perspektíva, nem megfoghatat lan a cél. 
És ez a legtöbb, ami t tehetünk minden-
napi kötelerségünkön tú l : „...igényem 
lett a gazdagság, \ mértékem maradt a 
szegénység" — ad ja meg hozzá az opti-
mista türelem receptjét a költő. S ha 
olykor m i n t egyén a nehéz emlékek vas-
rácsa között az elesettségig süllyed a 
reménytelenségbe, ebbe az eszmevilágba 
ágyazva az is az értő és törődő társak-
nak tárulkozó bizalom megnyilatkozá-
saként hat, s csak teljesebbé teszi e 
költői magatartás hitelét. (Valamit még) 

A kötet stílusáról, nyelvéről szólva 
azt kell mondani , gazdag, kifejezőesz-
közökben bővelkedő, újszerű képletek-
kel meglepő. Részleteiben mindenképp 
alkalmas ez a nyelv a köl tő mélyrő l jött 
gondolatainak közvetítésére. I lyen kife-
jezésekre gondolunk, m i n t „élcekkel 
csipkés szavaitok — együtt lépő pilla-
nat -— belül a magány küszöbharapó 
tehetetlensége" vagy „a f ák zöld csil-
lagszórói" stb. Helyenként azonban Bi-
hari Sándor pazarlóvá lesz, rosszul gaz-
dálkodik erényeivel. I lyen túldekorált 
vers pl. a Jégvirág és gyöngyvirág.' Má-
sutt a túlságosan áttett képekkel való 
zsúfoltság, a távoli asszociációk szinte 

..felismerhetően szimbolikussá avat ják 
versét (Augusztusi vers). Ez és hasonlók 
okozzák, hogy a Beszéd a némaságról 
csaknem konvencionál isnak ha t , . s nem 
éri el benne saját normái t . S bár né-
hány költemény, m in t Az én gondom, 
vagy a kötet c ímadó versének esetébén 
a széteső szerkesztés nyomai is k imu-
ta tha tók , . ^ .kötet. legtöbb darab járó l eí-

' mondható, hogy ! műves gonddal szer-
kesztett, ünneplő nyelvbe szabott öltö-
zete költőhöz mél tó gondolatoknak. 
(Magvető Könyvkiadó 1965.) 

L O V R I T Y E N D R E 

A D U N A - K O N F Ö D E R Á C I Ó E S Z M E I 

Ö R Ö K S É G E * 

MÉREI GYULA KÖNYVÉRŐL 

Nemzedékem Németh Lászlótól tanul-
t a meg a tejtestvériség fogalmát , s a 
népi í rók szótárából ismerte meg a Du-
na-konföderáció eszméjét. A z a „kiált-
vány", melynek első pont j ában — a há-
ború utolsó nap ja iban — József Att i la 
: nevét követeltük az egyetem homlokza-

tára, á hetedik pontban éppen ehhez, 
„a kóssuthi Duna-konföderáció megva-
lósításához" k ívánt orosz és szerb tan-
széket egyetemünkre. Balázs Béla lett 
aztán ú tmuta tónk: az ő közismert ro-
konszenve a júgoszlávokhoz, szellemi 
tájékozódása a szomszéd népek irá-

* P. L. nagyobb érdeklődésre számot tartó ismertetését 
^számából vettük át. ;(A Szerk) 
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nyába, érjesztője lett a fölszabadult or-
szágok kulturális közeledésének. 

S nemrég, Horváth Zoltán könyvéből, 
Márkus István tanulmányából kellett 
megtudnom, hogy a dunai népek együtt-
működésének eszméje nem egészen jo-
gosan kötődik Kossuth nevéhez. Sőt, 
Mérei Gyulának a Kossuth Kiadónál 
most megjelent ki tűnő könyve (Föderá-
ciós tervek Délkelet-Európában és a 
Habsburg-monarchia, 1840—1918) az 
együttműködési törekvések történetének 
elemzése során arra is rámutat, hogy 
Kossuth, a nemesi nemzeti aspirációk 
szóvivője, mennyire merev és hajthatat-
lan . volt, noha Teleki László sürgette őt 
1849 márciusában: ne legyen szűkmarkú 
a nemzetiségi követelésekkel szemben. 
Forradalmunk, szabadságharcunk buká-
sának egyik oka éppen ez lett: a „dönt-
sön a kard!" jelszava a szerbekkel 
szemben, a megkésett szegedi egyezség 
Bálcescuval . . . 

A reformkor nagy alakja, Wesselényi 
Miklós volt az első, aki 1843-ban a mo-
narchia népeinek föderációjában, „álla-
dalmi szövetségében" látta a magyarság 
és a nemzetiségek történelmileg kiala-
kult ellentétének megoldását. A szerb 
Garasanin, a lengyel Adam Jerzy Czar-
toryski rokon terve egy hibában leied-
zett Wesselényiével: mindegyik a maga 
nemzetének vezetésével képzelte a szö-
vetkezést. 

Az 1848-as európai földrengés égetően 
időszerűvé tette a korábbi óhajok valóra 
váltását. Czartoryskiék ihlették Telekit 
és Balcescut is. A román forradalmár 
politikus már 1848 májusában Magyar-
ország, Érdél" Havasalföld és Moldva ál-
lamszövetségének tervét dédelgette. Bo-
nyolultan dialektikus folyamat rontotta 
le ezt a történelmi fejlődés irányába 
mutató tendenciát: egyfelől a magyar 
forradalmi vezetők említett szűkkeblűsé-
ge, másfelől a nemzetiségi politikusok 
császárhű magatartása taszító kölcsön-
hatással mélyítették a már-már áthidal-
hatónak látszó szakadékot. A nemzetiségi 
törekvések utóbb a reakciót szolgálták: 
„Nemzeti követeléseik teljesítése érdeké-
ben a Habsburg ellenforradalommal szö-
vetkeztek." Hiába volt már Czartoryski 
lakásán cseh—lenffvel—magyar találkozó 
(1849. május 19.), s hiába írta a vak 
Wesselényi utolsó cikkében: „Föderatív 
dunai köztársaságot a ka rok . . . Keleten a 
aáko-románokkal, délen a délszlávokkal, 
nyugaton Németország egyesült tartomá-
nyaival további államszövetségbe szövet-
keznénk. Magyarország a központi álla-
mot alkotná, és- Budapest Közép-Európa 
fővárosa lehetne." 

A szabadságharc bukása után az emig-
ráció kezdi levonni a tanulságokat. Is-
mét Teleki a legmesszebb látó, s mel lé 
áll K lapka is, bizonyítva, hogy nemcsak 
kitűnő katona, de forradalmi demokrata 
politikus is. Bálcescuval, a „Dunai Szö-
vetséges Á l l amok" tervének (1850) ma-
kacs kikovácsolójával tárgyalnak, s köz-
ben Kossuthot igyekeznek meggyőzni a 
területi integritás és a magyar felsőség 
föladásának szükségességéről. Kossuth 
kiutahiai tervében (1851) még mind ig 
nem haj l ik. A nemzetközi események, 
Teleki és főként K lapka (1855) azonban 
új fölismerésre késztetik, s * születik 
meg a Kossuth nevéhez fűződő, valójá-
ban Klapka és az olasz Canini á l ta l ké-
szített, Kossuth gondolataival kiegészí-
tett okmány, a Duna i Szövetség terve 
(1862). 

Ez elismeri a nemzetek önrendelkezé-
si jogát, nem ragaszkodik a magyar 
szupremációhoz (a szövetségi tanács 
székhelye fölváltva Pest, Bukarest, Zág-
ráb, Belgrád), sőt enged a területi sért-
hetetlenség elvéből is, amennyiben Er-
dély és Vajdaság autonómiá já t elfogad-
ja. 

A kiegyezéstől az első vi lágháború ki-
töréséig nem is született demokratikus 
szándék a Duna menti népek államszö-
vetségére. Most fölülről, a Habsburg-
monarchia válságainak megoldási kísér-
letéül kezdeményeztek látszatra hasonló" 
terveket. Közü lük csak ideális kivétel a 
balkáni szocialisták belgrádi kongresz-
szusának (1909) kísérlete, Tucovicnak. a 
szerb szociáldemokrata párt t i tkárának 
előterjesztése a határok lebontásáról, a 
proletariátus vezetése alatti ba lkán i fö-
ratív köztársaságról. A Ba lkán hábo-
rú (1912) éppen ellentétesen hatott, s 
általában, az élesedő nemzeti igények 
nem a burzsoá föderációt, hanem inkább 
a különválást ösztökélték. A föderációs 
elgondolásokat éppenséggel a monarchia 
fönntartásának hívei terjesztették, első-
sorban Ferenc Ferdinánd (1895) és hívei, 
a „nagyosztrák" tervek ki fundáló i . A 
trónörökös erőszakos, abszolutista tö-
rekvései a monarchia létét próbá l ták 
meghosszabbítani. Hasztalanul, mert 
1918-bán széthullása történelmi szükség-
szerűség vo l t 

Ma Nyugaton eszményítik a monar-
chiát, a „népek börtönét": a „nemzetek-
fölötti á l l am" típusát l á t j ák benne, s 
történészek hada serénykedik — nem-
csak Ausztriában, hanem az amerikai 
Texas egyetemén is — „rehabil i tálásán". 
Mérei Gyula több tanu lmányában szállt 
m á r szembe e történelemhamisító né-
zetekkel,- s mostani könyvében is, vala-
hányszor egy-egy föderatív terv történeti 
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helyét, szerepét, értékét rokonszenves 
elfogulatlansággal elemzi, cáfol és érvel 
ellenükben. Kíméletlenül, mégsem ma-
zochista módon, bírál ja a magyar áb-
rándokat, de árnyalt értékelést kíván 
még szocialista történészektől is. Meg-
védi pl. Kossuth tervét Fran Zwitter 
Jaroslav Sidak és Vaso Bogdanov köny-
vének (Belgrád, 1960) sommás fitymálá-
sától. Talán csak Ottó Bauerrel szemben 
méltánytalan kissé, helyeslésnek vélve 
szavaiból azt, ami pusztán kényszerű 
ténymegállapítás. Jászi Oszkárnak, a 
Keleti Svájc apostolának megítélésében 
is közelebb éreztük az igazsághoz Mérei 
1947-es könyvének elemzését; most 
mintha szigorúbb lenne hozzá, felejte-
né, hogy Jászi — a monarchiát, sőt a 
német hegemóniát változhatatlan adott-
ságnak tekintve — milyen viszonyok 

közepette, milyen közegben, milyen néze-
tekhez képest mert hangot adni elkép-
zelésének. 

Nálunk több mint egy évtizedig tabu 
volt a Duna-konföderáció emlegetése,, 
mert a dogmatikus előítélet oktalanul 
szovjetellenes élt látott benne. Most, 
amikor a szocialista országok együtt-
működése mind összébb fűzi a kelet-
európai népeket, s gazdasági és kultu-
rális tekintetben is egyre többet valósít 
meg eleink meg nem értett, korán jött 
terveiből, nagyon időszerű örökségünk 
fölmérése. „A harcot, melyet őseink 
vívtak, békévé oldja az emlékezés. . . " 
Mérei Gyulának megnyugtatóan széles 
körű szakirodalmi tájékozottságáról ta-
núskodó könyvét mielőbb le kellene for-
dítani az érdekelt nemzetek nyelvére. 
(Akadémia Könyvkiadó 1965.) 

PÉTER LÁSZLÓ 

I D É Z Ő J E L B E N V A G Y A N É L K Ü L ? ! 
VITÁNYI JVÁN: A „KÖNNYŰ M Ű F A J " 

-Vitányi Iván ú j könyvének címe: 
A. „könnyű műfaj". Az idézőjel elhagyá-
sával ezen úgynevezett könnyű műfajt 
érthetünk — s ez rögtön elöljáróban arról 

. árulkodik, hogy a szerző vitatkozni kíván 
a különböző fölényes, a kérdést ironikus 
legyintéssel kezelő nézetekkel. Ez a tény 
önmagában is különös figyelemre érde-
mesíti a kötetet. 

Könyve első felében néhány általános 
esztétikai probléma összefoglalását adja 
Vitányi. Figyelme középpontjában az 
egységes ősközösségi művészet kettős dif-
ferenciálódási . folyamata — az osztály-
kultúrák és a művészetfajok fokozatos ki-
alakulása és egymástól való mind hatá-
rozottabb távolodásuk áll. Elemzése so-
rán a hazai szakirodalomban először 
használja a művészetfajok terminus tech-
nicus-t, amelyen közösségi művészetet és 
önálló alkotóművészetet ért; előbbi az 
ismeretelméleti köznapi, utóbbi a tudo-
mányos visszatükrözésnek felel meg az 
esztétikában. Jelenti tehát a közösségi 
eredetű és felhasználású, bizonyos hatá-
rok között szabadon variálható művésze-
tet, ahol „a művészi termék még nem kü-
lönül el az őt létrehozó tevékenységtől"; 
illetve a változtathatatlan formájú konk-
rét alkotóhoz kötöttet, ahol „elkülönül az 
alkotó és befogadó folyamat, a művész 
és a közönség". 

E két művészetfaj közötti határterüle-
ten vannak a művészet közkeletű formái. 
Nem azokkal egyenértékű társként, ha-
nem átmeneti, mintegy közvetítő szerep-
ben, társadalmi elterjedtségét tekintve a 
közösségi, keletkezése szempontjából pe-

dig az önálló művészetfajhoz á l lván kö-
zelebb. 

EZt a kategóriát némi bizonytalanság-
gal kezeli a szerző: meghatározásai oly-
kor hiányosak, példaanyaga pedig ötlet-
szerű. Nem teljesen meggyőző és kielégí-
tő szempontok alapján kerül egymás mel-
lé az ókori komédia és a kertművészet, a 
lovagi torna és a dzsessz, a cirkusz és a 
musical. 

A közkeletű művészetek lényeges és 
közös ismertetőjegyeit megtalálni persze 
nem könnyű feladat. Első kísérletre ta-
lán nem is sikerülhet. Hiszen minden 
differenciálódás egyben olyan ú j kategó-
riát is teremt, amelynek valamennyi tör-
vényszerűsége csak jóval az eredetieké 
után tárulhat fel. Esetünkben tovább 
nehezíti a teljes tartalmi feltárást, hogy 
ez idő szerint e fogalomnak még a terje-
delme sem egészen pontosan meghatáro-
zott, hanem átmeneti-, köztes-jellegéből 
adódóan bizonytalan körvonalú és foly-
ton változó. 

Valószínűleg ugyanebből a megoldat-
lanságból fakad, hogy a kötet második ré-
sze nem teljes. A szerző maga is jelzi; 
hogy tanulmányában egyelőre csak a köz-
keletű művészeti formák egy csoportjá-
val foglalkozik részletesen . . következni 
fog tehát a konkrét vizsgálódás körének 
.teljes befejezése — ami után árnyaltab-
ban, még nagyobb igazságértékkel lehet 
ma jd megfogalmazni az ezúttal még csak 
felvetett általános esztétikai kérdések vá-
laszait is. 

A befejezetlenség mellett mindez olyan 
következményekkel jár, hogy az egyedileg. 
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