
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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elemzett közkeletű művészeti formák 
(néhány színházi műfa j , dzsessz, társasá-
gi tánc) tárgyalása inkább történeti, mint 
esztétikai jellegű. Igaz, hogy ebben a vo-
natkozásban aztán szinte teljes értékű. 

Remek tömörséggel foglalja össze Vitá-
nyi különösen a dzsessz és a társasági 
tánc kialakulását, történelmi fejlődését. 
Nagy pontossággal elemzi helyüket az 
e lmúl t társadalmi formációkban, meggyő-
zően és árnyal tan mu ta t j a meg a két mű-
vészetfaj jal való sokszálú kapcsolatukat, 
s bá r csak néhány utalásban, de biztos 
ítélőképességgel ír mai jelentőségükről, 
hatókörükről. 

Magas fokú eszmei-esztétikai érzékeny-
ségről vall, ahogyan napjainkról szólva 
a két kultúra-eIvet a dzsessz- ós társasági 
táncművészeten belül alkalmazza, ráirá-
nyítva a figyelmet ezek konkrét tar ta lmi 
kérdéseire, s e ta r ta lmak primátusára. 
Ez a két fejezet megbízható elvi a lapja 
lehet a további ez i rányú kutatásoknak 
is. 

Néhány nem eléggé átgondolt részlete 
miat t nem mondható el ugyanez az ope-
ret te l foglalkozó gondolatsorról. Hiszen 
az operett nem pusztán „jó, szórakoz-
tató muzsikájú derűs komédia", hanem 
társadalmi erkölcsre és ízlésre hatni ké-
pes — gyakorlatban a legtöbb esetben ha-
tározottan regresszív, ízlésromboló irá-
nyú — erő. A „reprezentatív" magyar 
operettnek pedig nincs az „offenbachihoz 
hasonló" történeti értéke. 

És sorolhatnánk még néhány olyan 
példát, amiből az látszik kitűnni, m i n t h a 
a szerző az ebben a kérdésben nagyon is 
konzervatív közhangulat hatása alá ke-
r ü l t volna: fetisizálná, egyetlenül létező 
zenés szinpadi fo rmának tekintené aá 
operettet, amelynek pedig csak bizonyos 
korhoz és eléggé szűk rétegekhez kötöt t 
indokoltsága volt. 

Különösen sa jná la tosak a fejezet illu-
zórikus megfogalmazásai , ha tek in te tbe 
vesszük, hogy a többi gondolatával ma-
gának feltét len hitelt szerző Vi tányi ez-
zel a magyar színházi élet ós színházi 
gondolkodás amúgy is lege lmaradot tabb 
szektorában vét komoly elvi h i b á t . . . 

Mindent egybevetve, A „könnyű műfaj" 
értékes, rokonszenves m u n k a — nemcsak 
a téma igényes megközelítése, a jószemű 
problémalátás vagy a mindvégig tiszta, 
közérthető stílus miatt , hanem f e n t e b b 
említett, néha út törő jelentőségű konkrét 
eredményeiért. 

A kiadót dicséri, hogy az Esztétikai 
Kiskönyvtár rangos sorozatában, t e h á t 
„komoly" problémákkal foglalkozó köte-
tek társaságában je lentet te meg Vitányi 
„könnyű" m ű f a j r ó l szóló t a n u l m á n y á t r -
ezzel is bizonyítva e széles körben nép-
szerű művészeti ágak szerepének fontos-
ságát, s igazolva a címben szereplő — és 
sokak szerint mél tányta lanul használ t — 
idézőjelet. Érdeklődéssel v á r j u k a könyv 
szerző által ígért folytatását . (Kossuth 
Könyvkiadó 1965.) 

DANISS GYÖZÖ 

Kósza-Sipos László: Fekete ablakok 


