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Weimartól Kiskunhalomig 
(Az „új tárgyiasságról" és poétikájának 
adaptációjáról Nagy Lajos szociográfiai 
elbeszéléseiben) 

ILLÉS LÁSZLÓ 

ígéretes módon jelöli meg a pécsi egyetem irodalomtörténeti 
és irodalomelméleti tanszékeinek kutatási programja a har
mincas évek magyar epikájában megfigyelhető poétikai 
szemiéletforma-váltosást, illetve a változások vizsgálatának 
szükségességét.' Bizonyosan helytálló, hogy az irodalomtör
téneti folyamat a kontinuitás és diszkontinuitás dialektikájá
nak övezeteiben, a különböző műfajokban azt a problémát 
jutta^a kifejezésre, hogy képes-e az irodalmi íétszemlékt eljut
ni a modernség szintjére, azaz képes-e adekvát módon érzékel
ni és kifejezni az irodalom a század egyre feszültebb konvul-
ziói közt az individuum, az ember integritása biztosításiak 
vagy megingásának gondját. Személy szerint ugyanis - kon
zervatív módon - változatlanul azt a vélelmet táplálom, hogy 
az irodalmi tudatformákban az emberi személyiség pszichi
kai és tudati állapotának sajátos vi^zatükrözödése jelenik 
meg, természetesen mindig az adott történeti és szociológiai 
koordináták közt megvalósulva. Teljesen helytálló a proble
matika megállapítása, miszerint a „poetikai-elbeszéléstarú 
vizsgálódás nem állhat meg szinkron- és történeti-poétikai 

1 A JPTE Irodalomtörténeti és Irodalumelméleti Taiiszéka álui i9?2- áprü^ 
3--5-^ rendezőt szimpózium programtanulmánya. 
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elemzéseknél, hanem eszme- és gondolkodástörténeti (kiemelés 
tőlem - I.L.) illetve művelődéstörténeti szempontok érvénye
sítésével válhat csak hitelessé." S az is elengedhetetlen, hogy 
a történeti-poétikai modellek „világirodalmi kontextusban" 
határoztassanak meg, különben - csak a kis magyar glóbuson 
szemlélődve - lehetetlen megérteni, miért van az, hogy „a 
klasszikus modemség második hullámában újraformálódó 
polgári-liberális eszmerendszerek hazai begyökerezetlensé-
ge miatt . . . bizonyos epikai alakzatok ... képtelenek kibonta
kozni/'^ 

Eszmefuttatásunkban egy ilyen „féke;Mtt kife|lödésű" poé
tikai modellre szeretnénk utalni (s valóban csak utalni, mivel 
a téma kifejtése egyébként egész monográfiát igényelne); 
továbbá azt a kieg&zítést gondolnók tenni, hogy a század 
húszas-harmincas éveiben már a magyar térfélen is jelen 
voltak olyan áramlatok, amelyek „a polgári-liberális eszme
rendszereken" túl helyezkedtek el. Manapság könnyen meg
érthető, hogy ezek modernségének vagy retrográd jellegének 
megítélése igen bonyolult kérdéseket vet fel, főleg, ha tudo
mányos objektivitással közeledünk hozzájuk". Az ún. „iro^ 
dalmi szociográfia" epikai poétikájához fűznénk tehát meg
jegyzéseinket, amelyek sajátosságait az az intenció is indokol
ja (Id. a programmatikát), miszerint itt ,4rodalmi és irodalmon 
kívüli formaelvek" kapcsolatáról van szó. 

Előlegezett tételünk tehát így hangzik: a modernség 
klasszikus és avantgárdé fázisai után - lényegében a húszas 
években, a húszas-liarmincas évek fondulóján, egy évtizedre 
- egy olyan irodalmi-művészeti irányzat lépett fel széles 
földrajzi övezetekben, nevezetesen az „új tárgyiasság" (Neue 
Sachlichkeit), amely őrizte még némüeg avantgardista tradí
cióit, de egyúttal - különös módon - tagadta is azokat. Az 
irányzaton belüli irányzatok a hagyományőrzés ^ megtaga
dás aránybeli eltolódásának megannyi változatát mutatják. 
Ez a variabilitás egyébként magát az avantgárdot is mindvé-

2 Uo. 
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gig jellemezte. A Neue Sachlichkeit e minőségével feltétlenül 
a modemség igényeinek betöltésére törekedett, de ~ bármily 
meglepő is ez - már az évtizedekkei későbbi posztmodem 
léíérzékelés bizonyos elemeit is előidézte. Azt mondhatnók: 
történetileg határhelyzetben került sor a moderx\ség két hul
láma értéi^rvényeinek megingására a feltoluló, különböző 
színű „újbarbáreág" antikultúrája közötti övezetben. A ma
gyar irodalomtörténet-írás - éppen a glt^usba zártságból 
származó hamis tudat miatt - nem fordított kellő figyelmet 
arra a tényre, hogy a harmincas években kibontakozó ún. 
„szociográfiai irodalom" (a fiction és a non-fiction jellegzetes 
keveréionűfaja) egy szélesebb világirodalmi kontextus része, 
nevezetesen az „új tárgyiasság" hazai változata. Ennek figyel
men kívül hagyása az oka annak, amiért irodalomtörténet-írá
sunk csak retorikailag tudja magyarázatát adni az avantgárdé 
hazai kifulladásának. Az „új tárgyiasság" poétikai struktúrái, 
„epikai poétikája" számtalan azonosságot mutat (és {>ersze 
eltéréseket is) a húszas években Európa-szerte és Amerikában 
egyaránt fellépő „új tárgyiassággal", amely - felfogásunk 
szerint - a „modemség második hullámának", azaz az avant
gárdnak utolsó fellobbanása a két háború közti időben. (Ant
ropológiai velleitásaitól megfosztott módon, azaz torzult, 
kiüresedett formákban egyes elemei a harmincas évek végé
nek „új klasszicizmusában" élnek tovább rövid ideig.̂  Fontos 
hangsúlyoznunk, hogy ennek az „új kiasszicizmusruk" 
egyúttal olyan változatai is léteztek, főleg az „új barbárság" 
elleni védekezés jegyében, amelyek megőrizték, sőt felfokoz-

3 L erről a szerző tanulmányát: A pamdigmBváltás és a totális diktatúrák. In: 
"de tiemfcitínek, úgyféleíndc" A magyar Ura a húszas-harmincas évekjbrdutófán. 
Szerk.: KABDEBO Lóránt és KULCSÁR SZABÓ Emö. Pécs, 1992.145-165.; 
továbbá: H.R. PAUCKER: Neue Sachlichkeit - Literatur im Dritten Rcick und 
ini Exií. <Üj tái^iasság - irodaion a Harmadik Birodafomban és az Mnigiá-
díMMn). Stuttgart, 1976; Péter Ulridi HEIN: Die Brückc ms Ceisterreidí -
Künstlerisdie Amnlgarde zwisciien Kutturííritik und Faschismus (Híd a szel< 
lembirodalomba - Művészi avantgárdé a kultúrkritika és a f^izmus 
között). Rowohít V., Reiiüjek, 1992. 
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ták antropológiai kötődésüket; ennek vizsgálata azonban már 
kívül föik jelen feladatunkon.) 

Úgy vélem, a témának legitim viszonya van a modernség
hez.' S nem csupán a negativitás okán, mivel az „új tárgyias-

í ság" az expresszionizmus, e jellegzetes s talán legfontosabb 
I avantgárdé irányzat ellenhatásaként jött létre; hanem mivel 
I „megszüntetve-megőrizve" változatlanok maradtak az idő-
I ben (mivel nagyrészt megoldatlanok maradtak) azok a 

szubsztanciák, amelyek a modernséget is éltették. Bizonyos 
szempontból persze igaz lehet, hogy a modernségben csupán 
egy többfázisú stilusrendszert kell látnunk (Fiáker); avagy 
megelégedhetnénk azzal, hogy a modernség „új és konven
ció-nélküli, és nem konform a tradícióval" (ZmegaC), avagy, 
hogy "3 modemség annyi mint korszerűség" (Vajda); mégis 
- úgy véljük - tovább kell hatolnunk lényege teljesebb meg
értéséhez. „Mik voltak a »modem ember« számára a szubsz-
tantív, a legnagyobb értékek?" - tette fel a kérdést egyetemi 
előadásai során, az első világháborút követően Ortega y 
Gasset, a madridi egyetem tanára. így válaszolt; „A tudo
mány, az erkölcs, a művészet, az igazságosság - az, amit 

4 A kérdésnek -• mint köíismcrl - tekintáyí.'s irodalma van. Mi dW>ői 
kizárólag azokra utalunk, amelyek álláspontunk kialakításához lú)evetk-
nebb indítékot adtak. Ezek: Ateksandw FLAKER: Zwischai Moderné uítd 
Paslmodemc (A modernség és az avantgárdé között). Neohelicon, 1984. l.sz. 
31-45.; 3üi;gen HABERMAS: Die Maiemv ~ ein unvollcndetcs Profekt (A 
modemség ~ egy be nem végzett tervezet). Phllosophisch-politisclie Auf-
satze - 1977-1990. Reclam V., Leipzig, 1990. 32-55.; Hans Róbert JAUSS: 
Uterarische Tmdilion und gegaiwartiges Bexousslsdn der Moderné (Az irodalmi 
hagyomány és a modemség mai tudata). In: H.R.J.: LUeraturgescIúchle als 
Provokation (Az irodalomtörténet mint provokáció). Frankfurt am M.. 1970.; 
KULCSÁR SZABÓ Emö: Klassische Modemé. Avanlgardc. Postmodcrne (A 
klasszikus modemség, az avantgárdé ésaposztmodem). Neohelicon, 1989. 
l.sz- 29-44.; Harry LEVIN: What toas Modemism? (Mi volt a modemség?) 
In: Refmctions. Oxford Univcrstty Press, New York, 1966; TALLÁR Ferenc: 
Válaszúion? Jegt/zetú a modemről és a posztmodernről. Valóság, 1988. 7.sz. 
33-52.; VAJDA György MiMly: Modemség, dráma, Brecht. Bp., 1981; Viktor 
ÍMBCAC: Die JahrhundertwNide (um 1900), als ttteraturhistoríscher Be-
griff (A századfordutó - 1900 körül - mint irodalomtörténeti fogalom). 
Neohelicon, 1984. l.sz. 19-30. 
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kultúrának neveztek... egy pillanatra el volt gondolható, 
hogy a modemitás felfedezi az élet immanens értékeit. De egy 
kissé gondosabb vizsgálat megmuta^a, hogy ez a felfogás 
nem volt találó."^ 

A rezignáció, amely Ortega szavaiban kifejezésre jut, a 
későbbiekben még felerősödik. A modernitásban megnyilvá
nuló nagy akarat, a felvilágosodás örökségeként vállalt volonté 
générak ügye - úgy tetszett - vesztésre áU az első világháború 
addig sohasem látott szörnyű^gei és az azt követő konvul-
ziók idején. A klasszikus modemség szelídebb hullámai 
után az avantgárdé agresszivitása tett felfokozott kísérletet 
a modemség projektumának valóra váltására, megkísérelte 
belevinni a művészetet az életbe és az életet a művészetbe. 
Mi volt tehát a modemség „tervezetöiek" lényege? Úgy 
vélem, Jürgen Habennas válasza e teklnteti>en a legtalálóbb, 
midőn Max Weber nyomán kifejti: „A modemség programját 
a 18. században a felvilágosodás filozófusai dolgozták ki, s ez 
abban áll, hogy az objektív tudományok, az erkölcs és a jog 
egyetenries alapjai és az autonóm művészet mindenkor ön-
törvényeik szerint fqlődnek, de a felgyűlt kognitív potenciál 
ugyanakkor kilép ezoterikusán fensőbbséges formái közül, 
mégpedig azért, hogy hasznára váljon a gyakorlatnak, azaz a 
létviszonyok ésszerű alakításának."* Említést érdemel, hogy 
az "erkölcs és a jog" habermasi terminusa Max Webemél m ^ 
konkrétabb volt: ő az „igazságosság" (GerKhligkeit) fogal
mát használta. (Emlékezzünk: Ortegánál ugyanezt a fogalmat 
találjuk.) Maga Habermas nem mulasztja el megemlíteni, 
hogy már a „promesse de bonheur-t képviselő Baudelaire-nél 
a megbékélés utópiája a szociális világ megbékélés-nélkülisé
ge kritikai visszatükrözésébe csap át"7 Látható tehát az 
erkölcs, a jog, az igazságosság „mint a létviszonyok ésszerű 
alakításának" eszközei - kétségkívül az individuum mint szo-
5 Jósé ORTEGA Y GASSFT: El tma de nueslro tiempo. Madrid, 1923, Magya

rul: Korunk feladata. Bp., 1944. 69. 
6 Jürgen HABERMAS, id. mű, 41-42. 
7 üo., 46. 
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ciíí/is lény státusának elengedhetetlen feltételei voltak a mo
dernségben. A modemség ,,nagy metatörténeteinek" témája 
„az univerzális történelemben megval^uló emberi eman
cipáció" (Tallár), s e projektum végső megingása lesz több 
mint egy félszázaddal később majd a posztmodem világlátás 
kiindulópontja, midőn - úgy tetszik - eltűnik „a jövőtudat, az 
az utópikus perspektíva ..., mely a modem fejlődés motorja 
volt". De addig még hosszú út vez«t. Egyelőre szögezzük le 
szubjektív vélelmünket: a modemség művészeti instramen-
táriuma nem teljes, ha abból kiejtjük „a társadalomanalízis ismeret
elméleti funkcióit" (Fiáker) és helyükbe kizárólagosan „az esz
tétikai funkció prioritását állítjuk; aminthogy erre végül is 
sem az avantgárdé irányzatok egéK;e, sem az „új tárgyiasság" 
egésze nem volt képes. E mozzanat fel- és elisn\erésének majd 
következményei lesznek későbbi fejtegetéseink során. 

A húszas évek elején - a világháború, a forradalmak és 
ellenforradalmak múltával - egy világ múlt el, amely soha 
többé vissza nem térhetett. A „moderr^ég projektje" olyan 
vereséget szenvedett ekkor, amelyet - minden Önáltató hiede
lem ellenére - soha többé nem tudott kiheverni. (A korrek
cióra erőszakkal vállalkozó későbbi univerzális képződmé
nyek még tovább mélyítették a válságot.) Korlátozzuk azon
ban figyelmünket a közvetlenül a háborút követő évtizedre, 
a weimári demokrácia mint az „új tárgyiasság" művészete 
keretének viszonyaira. Találóan jellemzi ezt az ellentmondá
sos világot Wieland Schmied, a művészettörténész: „Emléke
zetünkbe idézzük a nagyváros éjszakai életét, a klubokat, a 
balettet és a bálokat, a bárokat és a bordélyházakat, a Barnum 
és Baley cirkuszát, s talán még a technikai találmányok, a 
modem gépkonstrukciók is eszünkbe jutnak, a rádió és a 
hanglemez, a repülőgép és a l&ppelin léghajó; de ugyan
akkor nem szabadna elfelejtenünk ezeknek az éveknek egy 
másik aspektusát, az infláció és a depresszió éveit, a munka
nélküliséget és a lázongásokat, a szociális nyomorúságot 
és az erkölcsi agóniát, gyanús koalíciókat és a parlamenti 
szócséplést, nacionalista puccsokat és politikai gyilkosságo-
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kat, a gazdasági Összeomlást és a társadalmi jogfosztottsá-
got."'' (A magyar irodaiomolvasó mintlia csak Nagy Lajos 
jCKtniádájénak sűrítményét hallaná.) Mindezt figyelembe vé
ve könnyű megértenünk, hogy az expresszionizmusnak szük
ségszerűen le kellett hanyatlania; mint Lukács György híres-
iiírhedt tanulmányából (Az exptvsszionizmus nagysága és buká
sa) tudjuk, Wiihelm Worringer már 1920-ban meghirdette: az 
expresszionizmus halott. Val^ízínű azonban, hogy ez a nek
rológ elsietett volt, hiszen nem véletlenül tört ki több mint 
másfél évtized után, 1938-ban az ún. „expresszionizmus-vi
ta"**, amelyben a fő kontrahensek. Lukács, Ernst Bloch és 
Bertolt Brecht - mindegyik a maga módján - változatlanul a 
korszerű, azaz modern művészet arculatának kialakításáért 
küzdöttek. Átfogóbb ügyről volt tehát szó, de az expresszio
nizmus ürügyén. Lukács számára az expresszionizmus, álta
lában az avantgárdé s legközvetlenebbül éppen az „új tárgyi-
asság" leküzdését, a realizmus tételezését jelentette ez a vita, 
ebbe a fogalomba sűrítette a Hegeltől, Goethétől származta
tott univerzalitást, a „fausti modell" vízióját. Bloch számára 
az avantgárdban rejlő utópia átmentése volt fontos, mégpedig 
a fenyegető „elművészietlenítés" ("Entkunstung'y kétoldalt 
is elterülő Övezeteiből; Brecht pedig egy megváltozott kor 
megváltozott eszközeivel élve tett kísérletet a modernség 
változatlanul aktuális témáinak megragadására." 

8 Wieland SCHMÍED; Nvtie Sachlichkeil und magiscfter Rmlisnws in Dc~ 
iitsciúand ~ 1918-1333. Fackeitráger Verlag, Sciunidt-Kaser GmbH, Hanno
ver, 1969.12. 

9 Pontosabb anyagait Id. Hans-Jürgen SCHMITT (szerk.): Die Expmsionis-
rmis-Oebaite ~ Matcriaíicn zu einer tmrxistischen Realisinuskonzeplion, Suhr-
kanip V., Frankfurt am M., 1973.; A vita léjcs anyaga, bös^es jegyzet
apparátussal és bitrfiográfiákkal felszerelve jelen lanuUnány szerzője szer
kesztésében, magyarul kiadásra vár. 

10 Th.W. ADORNQ Aflliclisciic Vieorii: Suhrkamp V., Frankfurt am M., 1973.123. 
11 VAJDA Gyöí^y Mihály egyenesen úgy véli, hogy Brecht szorosabban 

kapcsolódik a tnodems^hez, mmt az avantgárdhoz. L. id. mű, 31.; 
A témához iásd m ^ Wemer MITTENZWEI: Brecht und die Sclticksale dcr 
MaterialSslhetik - illusioii oder versatimte Enlzvicklmtg einer Kimslrichlimg? 
In: Kiinstlerisclic Amntf^rde. Akademie-V., Berliu, 19?9-141-168. 
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Mindezek a viták azonban kétségtelenül az avantgárdé 
utóélete során zajlottak, maga az expresszionizmus nagy kor
szaka eimúU. A háború és a polgárháborúk borzalmai elsö
pörték a hiedeiniet, hogy „az ember - jó", hogy „az ember áll 
a középpontban", s hogy az „embertestvériség" célul tűzhető 
ki, s hogy e földön megvalósítható a paradicsom.'^ Ezek a 
pacifista és szocialisztikus nézetek'^ - már korán megelőle
gezve a jövendőt - víziónak bizonyullak, a tézisekből gyúrt 
hősök vértelen sémákká sápadtak. Az extázis kifulladt, a 
pátosz komédiává silányult. Nem szűnt meg ugyan a moder-
nitás igényének explozivitása, de merőben ú| megjelenési 
formákat kelleti öltenie." 

Ezen a ponton íépelt fel az „új tárgyiasság". Az a pillanat 
volt ez, amikor „többé már nem a nyelv^ hanem a dologi, az 
anyagi, a létező válik az irodalmiság inslancíájává."^^ A des-
saui Bauhaus magyar teoretikusa. Kállai Ernő, Kassák Lajos 
képarchilektúráinak értő méltatója, a modem művészetnek 
az individualista életérzés szűkösségéből való kitörésre irá
nyuló két radikális kísérletét az expresszionizmusban és az 
azt felváltó konstruktivizmusban jelölte meg.'*" Kállai már 
ekkor (1924-ben) jó érzékkel tapintotta ki, hogy a hűvös 

12 L. ehhez: Karl-Heinz HUCKE: Uíopie muí Idcohgie hi dcr cxjin'ssmiistiscliai 
Lffrik. Max Niemeyer V., Túbingen, 198Ü.; és Hans-Joi^ KNOBLOCH: Das 
Eiide dcs Expressionismus - Von der Tra^ikiic zur KomikÜe. (Az expresszioniz
mus vége - A tragédiától a komédiáig). Láng V., Frankfurt am M., 1975. 
(Knobloch Hannst Johst, PauJ Korn/dd, Ernst Toller, Friedrich Wolf és 
Walter Haswiclever drámaírói ú^át elemzi, az expresszionizmustól a Neue 
Sachlichkeitíg.) 

13 L. erről: Heibert KÜHN: Expressionismus und Socúilismus. In: Neue Blátler 
für Kunst und Diditung, 1919/2a 2.sz. 28. 

14 Adomo szerint „a valódi modernséget a romtKiiás jegye hitelesig; az a 
mozzanat, amdy a »mindig-ugyanaz« zártságát ellwseredetten kétségbe 
vonja; az explózió az egyik ffí jellemző jegye." In: Th.W. ADORNO, id. 
mű, 41. 

15 KULCSÁR SZABÓ Ernő, id. mÜ, 37. 
16 KÁLLAI Emö: Konslntktiuizmus. Ma, (Wien), 1923. máj. I. 8, Ujabban in: 

K.E.: Művészet veszélyes csiilagzat alatt Bp., 1981. 74-75. L. még in: E.K.; 
Viswn und Formseselz ~ Aujklw Hbcr Kumt und Künstler - 1921-1933. 
Gustav Kiepenheuer V., Leipzig und Weimar, 1986. 62~74. 
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mértani foiTnákban meggelenö konstruktivizmus nem egyéb, 
mint „a gazdasági és leclmikai, tehát tárgyi, dologi szervez
kedésre irányuló modem nagy kapitalizmus esztétikai paraf
rázisa"."^ Egy későbbi tcuiulmányában a technika, a motorizá
ció és a racionalizálás rvndkívüli kiterjedését jelölte meg a 
művészeti fejJődést erőteljesen befolyásoló tényezőként, miiit 
olyasvalamit, ami az emberi létezés lényeges vonatkozásait 
érinti, s éppen az elgépíesedés ellenében a lélek valamennyi 
irracionális tartalékát mozgósítja.'" Az újrealizmus és a mágia 
szülőhelye körül járunk, amikor ől hallgatjuk. 

A műalkotás új technológiája ugyanakkor egyáltalán nem 
irracionális indítékokra támaszkodott. Egy jó évtizeddel ké
sőbb az „újlárgyias" Brecht így határozta meg az okokat: „Üj 
problémák merülnek fel, és új megoldásokat követelnek. 
Változik a valóság; akkor, hogy ábrázolhassuk, meg kell 
változnia az ábrázolás módjának is."'^ Walter Benjámin 1934. 
április 27-én Der Autor als Pwduzcnt (A szerző mint termelő) 
címmel előadást tartott a fasizmus tanulmányozására alakult 
párizsi intézetben. Nem sokkal később, július 3-án megláto
gatta Svendborgon a betegeskedő Brechtet; brazélgetésük -
mint arról Benjámin másnapi naplóbejegyzése tanúskodik -
e körül az előadás körül forgott. Benjámin így jellemzi annak 
lényegét: „Elméleti fejtegetéseini szerint az irodalom forrada
lmi funkciójának egyik döntő kritériuma a technil^i haladás 
mértékében rejlik, s ez a művészeti formák és ezzel együtt a 
szellemi termelési eszközök átfunkcionálására fut ki."^" 

Elkerülhetetlen e ponton, hogy rá ne pillantsunk arra a 
szociológiai környezetre, amely kikénysirerítette ezt az át-
funkcionálást. Ismeretes, hogy az első vUágliáborüban vere-

17 Korrekiurát. In: uo. 84., németül in: Vtsicni..., 62. 
18 Kunsl mid Tecfmik (1931). ín: Vision... 7ÍW. 
19 Bcrtolt BRECHT: Volkslümliáikeil tmd Realisnitis (1938). Első köztese: Siiui 

und Fortn, 1958. 4.sz. 495-502.; Magyarul: Népiség és realizmus. ín: B.B.: 
Irodalomról és mtívésielről. Bp., 19^. 234. 

2Ü Walter BENJÁMIN: VersiiciK iibcr Brecht. Siihrkamp V., Frankfurt am M., 
1966.117. 
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ségét szenvedett Németország gazdasága a húszas évek ele
jére teljesen szétzilálódott, a társadalmi életet puccsok és 
forradalmi megmozdulások rázták meg. 1924-ben azonban az 
USA-ban éleibe lépett a Dawes-terv; az amerikai finánctőke 
Németországot szemelte ki a tőkeinvesztíció kedvező terepé
ül. Európában egyébként is levonulóban volt a forradalmi 
hullám: Orctózországban elcsendesedett a polgárháború, Itá
liában 1922-ben eíabiírozódotl a fasizmus, 1923 szeptemberé
ben Bulgáriában, novemberében Krakkóban és Hambur^an 
szenvedtek vereséget a baloldali fegyveres felkelések. A töke 
biztonságos befektetésének esélyei nőttek. A következő évek
ben húszmilUárdnyi invesztíció folyt át Németországba (ez 
akkor óriási Összeg volt), s ez lehetővé tette a technikai és 
munkaszervezési racionalizálás magas fokát. A racionalizálás 
rohamos tempóban terjeszkedett ki a termelésre, a közlel^í-
désre, az élet minden területére, beleértve az építészetet 
(funkcionalizmus, Bauhaus), s szinte valamermyi művé
szetet; a célszerűség az esztétikai érték rangjára emelkedett. 
Nem a vélemények voltak többé fontosak, hanem a tények. 
Ez a helyzet elsöpörte az „improduktív" osztályharcelmélete
ket. Amiként egy liberális gazdasági szakíró megfogalmazta: 
a józan amerikai üzleti elvekkel együtt a konjunktúra jegyé
ben bevonult az osztályharcoktól szétzilált német társadalom 
életébe a tárgyiasság szelleme.̂ ^ 

Ebben a légkörben jelent meg Németországban Henry Ford 
Mein Lében und Werk (Életem és művem) című önéletrajza^^ 
amely hamarosan rendkívüli sikerű bestsellerré vált. itt fejtet
te ki Ford a „szervezett kapitalizmus" elméletét. Hilferding a 
szerzőt a „tettek marxistájaként" jellemezte, egy szakszerve
zeti vezető „az évszázad legnagyobb forradalmárát" üdvö-

21 Theodor LÜDDECKE: Amcrilainisches Wirtsclmftstcmpo ais Beárnétatg Euw-
pas (Az amerikai gazdasági tonpó Európát fenyegeti). Leipzig, 1925.119. 

22 Heniy FORD: Man Lrimi und Werk - Pwduktionsmcthoden, Gescbüfisprakti-
ken (Eltíem és művein - T^mdési módszerek, üzleti gyakorlat). Leipzig, 
3923 novenUwr. - Ü j ^ ^ kiadása: H.R: Erfolg im Lebat ~ Mein Uben und 
Werk. List V., München, 1952. 
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zöUe benne. „Ford lehengerlő bizonyítékát szolgáltatta an
nak, hogy lehetséges a kapitalista termelési viszonyok szét-
ronibolása nélkül megteremteni a tőke és munka harmóniáját, 
ha a szociális partnerek alávetik magukat a közjó érdekei
nek ,., Ford műve a stabilizációs időszak kánonjává vált ... 
MíKiszorébcn a polgári közgazdászok felfedezték a »fehér 
szocializmus" megvalósításának lehetőségét" - írja az „új 
tárgyiasság" egyik jeles monográfusa.̂ ^ A modernitás déli
bábja mintha megint elériiető közelségbe került volna. De 
nem csak a nyugati térfélen. Mivel - közismerten - a „tény-
irodalom" a húszas évek szovjet irodalmában, művészetében 
is komoly szerephez jutott, emlékeztetni lehel arra a párt
szlogenre, miszerint „az amerikai tárgyiasság, egyföilve az 
orosz forradalmi elánnal" forradalmasíthatja magukat a ter
melési módszereket.-'' A tecluiikaimádat nem ismert határt 
ekkoriban, áthatotta a kor egész szellemiségét; azt lehetett 
hinni, hogy ez fogja megnyitni a „paradicsom kapuit", amely 
az avantgárdé retorikájában csupán szóvirág maradt.̂ ^ 

Persze a hagyományos művészeíszemlelet pozíciójáról 
vizsgálódva a teclmika és a racionalitás imádatától áthatott 

23Helmut LEfHKN: Neue SacMichk'il - Í92^]9.?2. SíHt/roi zur LileraUir dcs 
„Wrhsai Sozialísimis" {Tanulmányok a Feht-r SzcKriaUzmus irodalmához). 
MelzÍLTiche Vt'r].if;;4}uchhandkm(j, Stuttgarí, 1970.; A témakörhöz 1. még: 
Walter MUSCHC: NadnvorI dcs licraiis^!ti>crs {A kiatló iiítKzava). In: Alfrud 
DÖBLIN: íitrlin - Álcxiimkrplalz. üie CesdndUe ivii Fraiiz Biberlojttf. Wailer 
V., Oltai und rri'iliui)í im Breisgau, 1%1. 5l>>-528.; valamint: Johanna 
ROSENIJERG: £?«• Uiiketi und das Eitdc lit'r ni-dulioiiiircii Nachkriegskrisc 
(A t)ak)iüai usa hátKirú utáni forradalmi válság vt^«). In: Lileriiliirdci)allcii 
in licr Wciiiiiirvr RcpiMik (Irodalmi viták a Wcimári Köztársaságban). Hrsg-
von Maufrwl NÖSSIG, Johanna ROSENBi-RQ BárU-l SCHRADER. Auf-
bauV, 1̂ )81). 223-286, 

24 L. SZTÁLIN: A laiiiirzimis ahjijiiiivl. IX. íqezet. A munkaíítikiíi. In: A íctih 
nizfiiiis kádcsn. Bp., W50. 99-101.; ugyanerrúl fr GORKÍJ Vom unicu 
Mffisdien (Az új anberröl) című cikkében, I.: Internationale Literatur, 1937. 
ll.sz. 4f>-49.; maga Mannhcini is ezt írja: „A szocialista-kommunista 
elmélfl az intuicionizmus és a szétsííséges racionalilási akarat szintézise". 
In: Kari MANNHEIM: ldcolo}{k imá Uli)}HC. Bonn, 1929, illetve: Frankfurt 
am Main, 1952(3). 113. 

25 R.N. COUDONHOVE-KALERCI: Ainhpc dcr Tfditiik. Uipzig, 3922. 42. 
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korabeli művészetet a sivár kiürülés is fenyegethette. Adomo 
- mint említettük ~ „elművészietlenítésről" (Entkunsiung) 
beszélt. Kari Mannheim a „léttranszcendencía" (Seinstrans-
zendenz) destrukciójában katasztrófát látott, amely a világ
nak varázsától való megfc^ztásához vezet,̂ " a kapitalista 
racionalizálás - Kracauer szerint is - a mitológiák detronizá-
lását és a világ varázslatos voltának megszüntetését eredmé
nyezi.-^ 

S tényleg; a rokonnak érzett olasz „piltura n\etafisica" 
mesterei. De Chirico, Carlo Cárrá képein, de a németeknél -
így Alexander Kanoldt, Franz Radziwill, Rudolf Sclilichter, 
Ottó Nagel, Heinrich Maria Davringhausen vásznain - is 
többnyire a magány, az üresség, az órtelmezl\etetlen talányos
ság, meghatározhatatlan félelem, szorongás, valamiféle titkos 
mágikum jelenik meg. Már korán kivétel ez alól Ottó Dix, 
akinek pacifista, majd egyre kifejezettebben antimiiitarista 
vásznai - sajátos módon - az amerikai festészetbe hatottak 
iskolát teremtően. S teljesen egyéni arcot mutat ezen a másik 
oldalon George Grosz, aki ugyan „tárgyiasan" rajzol, de nem 
rejti el az objektivitás álarca mögött igazi szándékait. 
El Lisszickij és Hans Arp Kunst-ísrnen című lapjában írja 
1924-ben: „Dacból rajzoltam és festettem, arra lettem mun-
káimbíui kísérletet, hogy meggyőzzem a világot: undorító, 
beteg és hazug." 

Akármilyen eszmei Indítékból születtek is azonban ezek a 
képek és rajzok, s majd társul hozzájuk az irodalom, a 
fotóművészet, a formatervezés, a színpadalakítás, a zene és a 
tánc is, szinte valamennyi művészet - közös bennük: a 
művészek egy új orientációra, a valóság objektív látására lettek 
kísérletet a kaotikussá és áttekinthetetlenné vált világban. 
Wieland Schmied foglalja össze tömören és találóan az irány
zat fő poétikai jellemzőit, ezek: a pillantás józansága és 

26 Kari MANNHEIM, id. míí, 213-225. 
27aegfried KRACAUER: Das Onumciit licr Masse. (A feldíszített tömeg). 

Frankfurter AJtgcmeinc Zeitung 1927. június 9. és 10. 
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élessége, előítéletmentesség, szentimentalizmustól mentes, 
érzelemsiiegény látásmód, a banális, a hétköznapi szemügyre 
vétele, a jelt-ntéktelen és igénytelen szüzsé kedvelése, a rút 
elfogadása esztétikumként, statikus építkezés, szinte légüres
nek ható, üveges terek kiképzése, a dinamizmus kerülése stb. 

Mindezek az ábrázolási módszeiek egyaránt megjcleniiet-
tek az „új tárgyiasság" két nagy irányzatában: a mágikus 
rm/j2íHHsban, ahol a lét antagonizmusai a kísérteties merevség 
álarca mögé rejteztek, avagy a vetista irányzatban, amely 
rendszerint árnyalás nélkül konfrontálta a műélvezőt a szo
ciális valósággal, azaz a valóság „éji oldalával". Ez az „éji 
oldal" egyre homályosabbá vált a húszas-harmincas évek 
fordulójára; a gazdasiígi világválság fenyegető hullámai elér
ték Németországot is, a tökeinvesztíciók és az egész létet 
átfogó racionalizálás ellenére elképesztő méretű degresszió 
lépett fel, hatmillió munkanélküli került az utcára, s végsőkig 
fokozódott az egyre inkább tért nyerő fasizmus és az egyre 
radikálisabb szélsőbal ellentéte, küzdelme, amely végül is 
megásta a weimari demokrácia sírját. 

E háttér előtt érthetőek azok a fenntartások a kétarcú „új 
lárgyiassággai" szemtan, amelyek részben a baloldal, rész
ben a majd kialakuló „frankfurti iskola" liberális teoretikusai 
részéről hangzottak el. Balázs Béla egy taylorizált világ vissz
fényét látta a művekben, amelyek ~ úgymond - az eldologia
sodás tanújelei, a trÖszttŐke életérzését fejezik ki, esztétikájuk 
a futószalag esztétikája.^ Ernst Blocli vélelme szerint az új 
művészet funkciója az, hogy az „orvos szerepét játssza a 
kapitalizmus betegágyánál", a fantázia elleni gyűlöletet és az 
utópiával szembeni ellenséges érzüietet vetette az irányzat 
művészei szemére.^ Horkheimer és Adomo, a korai kritikai 
elmélet még élesebb terminusait alkalmazzák, midőn tömeg-

2S Öelfl BAI.Á2S: Sadilichkcil und .SOZIVI/ÍSÍHÍIS. rJit; Weltbühite. 1928. tlec. 18. 
51.sz.916-yi8. 

2'> Krnst BLOClt: Libsclifí/l dtmr Zeit. OpnKrlU und Hfibliiig, Züridi, ISttS; 
Üjatihíin: Siihrk.imp V., PrankíurI am M., 1961. 271.; magyarul: Korunk 
öniku'gf. Bp., l'«9. 279, 23-(-2'IO. 
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kultúrának, az agresszoiral való azonosulásnak, áldozati ritu
álénak minősítik az irányzatot, amelynek fö jellemzője szerin
tük, hogy „az elnyelés által fenyegetettek az elnyelésbeji 
keresik menekülésüket".^' Walter Benjámin szerint az „új 
tárgyiasság" jellemzője, hogy „a nyomor elleni küzdelmet a 
konzum tárgyává tette ... a szórakoztatás témájává avatta, 
amely könnyedén illeszkedett be a nagyvárosi kabaré-üzem 
repertoárjába.-^' 

Nem követhetjük viszont az „új tái^yíasság" útját a kor 
szellemi áramlatainak egyik szélsősége, a náci ,JcultúrpoUti-
ha." szemszögéből, csupán líéhány utalást tehetünk. E kép
ződmény viszonya általában az expresszionizmushoz (Goeb-
bels korábban expresszionista drámákat írt), illetve az „új 
tárgyiassághoz" (íd. a náci architektúra vortzódását az ál-
klasszicizmushoz, a festészet bombasztikus ürességét és ine-
rev életképeit) legalábbis ambivalens volt. Frick belügymi
niszter, mint avatott műértő, még így írt: „Legyen vége a 
rombolásnak! ... A jegesen hideg, a német lényegtől teljesen 
idegen konstrukcióknak, amelyek üzelmeiket az »új tárgyias-
ság« cégére alatt űzik, ma el kell tűnniÖk."^* Ugyanakkor 
féli-eérthetetlenek Emil Utitz, a kor neves művészettörténésze 
prefasiszta illúziói, amikor a szétzilálódott weimari demokrá
cia gyógyírjául az államhatalom megerősítését óhajtja és az 
ellentéteitől „megszabadított" társadalom elé a „klasszicilás" 
olyan metaforáit állítja, mint: a fegyelmezés (Zucht), a mér
téktartás, a fölénytudat, a józan megfontoltság stb.^^ Hanns 
Johst, az expresszionista drámaíró, a Reiclisschrifttumskam-
nier későbbi elnöke a vi'eimári viszonyokká] elégedetlenül, 
m á r korán a „jog és törvény fölé a metafizika alkotó eszméjét" 

30Max HORKHEIMER und Thi-odor Wiesensniiid ADORNO: A kitifunilis 
ipar - A fclvilásosodás iiihil a tömef'ek bccsaifása. In: UŐk: A fcíviíá^osodás 
diateklikája - Filozófiai töredékek. Bp.) 1990. 162. 

31 Waíter BENJÁMIN, id. mű, 109. 
32 Emil UTITZ; Die ÜbenehiduuK des líxpressiortismtis - Omaklerohjíisckc 

Studien mr Cvgcinvart (Az expresszwiiizmus lekiizdésc - Karakterülógiai 
tanulmányok a ma kérdéseilwz). Stuttgart, 1927. 180,189. 

33 Wk'Jand SCHMIED, id. mű, 31. 
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Óhajtotta emelni, s ily módon betölteni a szocialista és kapita
lista elvek szakadékait az eszmei erkölcsiség és a hívő érzék-
fck'ítiség szellemével."^ Mint látható, a szellemi áramlatok 
rendkívül bonyolultak és finomak, össze függéseik sokszor 
rejtettek, de mégis nyomon követlwtőok. Igazat kell adnunk 
Helmut Lethennck, aki szerint „nem könnyű a szép modern
ség utópikus elemeit, amelyeket néhány építész, városterve-
zó, rajzoló és író ... megálmodott, elválasztani a modernizá
lásnak attól a reális folyamatától, amelyet a fasizmus még 
csak felgyorsított.^ 

Hasonlóképpen csupán érij>thetjük az „új tárgyiasság" 
„adaptációjának" egy másik szélsőség általa történő alkalma
zását. Ez a „verista vonulat" transzformációja a német, sőt a 
nemzetközi ún. proletár-forradalmi, de ezen túlmenően az 
egész baloldali velleitású irodalomban. A húszas-Jiarmincas 
évek fordulóján - bizonyosan nem függetlenül a gazdasági 
világválság hatásától - több kontinenst fogolt át a Forradalmi 
írók Nemzetközi Szövetsége, amelynek Harkovban tartott 
második konferenciája négy kontinens nyolcvanhárom orszá
gából érkezett írók fómma volt. (A szervezet irányításában 
nagy számban vetlek részt magyar emigráns írók.) Az ameri
kai, a japán, a kínai, a német, az angol, a magyar stb. baloldali 
irodalom általánossá vált módszere volt ekkor az „új tárgyi
asság" „proletárrá" adaptált változata, az ún. „tényirodn-
lom". (Egyik magyar teoretikusa Fábry Zoltán volt, ő „való-
ságirodalomnak" nevezte az irányzatot.) Németországban 
már a húszíis évek közepétől egyre nagyobb számban jelent
keztek az irodalomban az ún. „munkáslevelezők", akik közül 
többen írói nívót értek el. (Az értelmiségből érkezeit írók 
mellett ők voltak a Bund Proletarisch-Revolutionárer Schrift-

34 Híinns JOHST: Biiíenutim zur ÍÜihír (Vallomás a szinpadhoz). Das 
Litürarlsche EctU), 1922/23. 682. - A széLsöjotibolclalí ideológia felé vaió 
tájékozódá> jellegztíes dokumaituma; Heinz KINDERMANN: Idcalismus 
undSachlklikcii in tícr daitsclicn Gegmwarlsdkhlmig. In: Cermanisdi-roiTia-
nische Moiials-schriíl (Heideltierg), 1933. 81-110. 

35 Helmut LETHEN, id. mű, 175. 
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steller létrehozói.) Főleg az ő - nagyrészt külföldi irodalmi 
inspirációkra tán\aszkodó - munkásságuk n y o m ^ terjedt el 
a dokumentarizmus a prózai művekben, a tényanyagok köz
lése konkrét eseményekliez, az életrajzok, az interjúk beikta
tása a prózai mű megszakított szövegébe. A spontán létrejött 
é» /utótűzként terjedő szavalókórus- és laikus színházinozga-
lom (nagyrészt a Németországban turnézó szovjet együtte<«k 
hatására) kialakított repertoárjában is hasonló, gyakran agit-
prop jellegű elemek jelentek meg Oroszországtól Németor
szágon át Magyarországig, itt főleg a 1(H)% című folyóirat 
köré szerveződve. A berlini Die Rok fahne magyar származá
sú művészeti kritikusa, Üurus (alias Kemény Alfréd) volt az, 
aki bátor volt kimondani: az „új tárgyiasság" - természetesen 
álfunkcionálva - a baloldali irodalom és művészet alkotó-
módszerévé is válhat; „A képzőművészek -- úgymond -
forradalmi lárgyszerííségükkel - amennyiben a valóság tényle
ges tendenciáit ... művészileg következetesen ábrázolják -
segítenek szétfoszlatni... a hazugság ködfályolát, amelyet az 
osztályok felett álló >»új tárgyiasság« és a l'art pour I'ait 
anyagából szőttek."* Ez a szélsőséges felfogás tulajdonkép
pen látens polémiát jelentett az ebben az időben erőteljesen 
balra tolódott liberális polgári értelmiség rezignált nézeteivel 
szemben- Jellegzetes képviselője volt ennek a nagyon befolyá
sos rétegnek a szintén magyar származású Kari Mannheim, 
aki úgy vélte: a haladás motorja eddig az a „magasfeszültség" 
volt, amelyet a liberális értelmiség eszmevilága teremtett meg 
a materiális praxishoz kapcsolódva. Ez a termékeny feszült
ség - vélte Mannheim - megszűnt, s ezáltal a világ „késszé" 
vnlt. Nem a tökéletesség, hanem ellenkezőleg - az ellehetet
lenülés jegyében. 

Ezt a rezignált álláspontot nemcsak a „proletár írók", ha
n e m jelentékeny polgári értelmiségiek is tagadták. Közü
lük talán elegendő ezúttal Walter Benjáminra hivatkoznunk. 

J6 DURUS: Zwischeii „neucr" und rcívlulioniinr Sachlichkcil (Az „új" és ii 
íorradalmi tárgyiasság közüli)- Die rote Fahne, 1929, jan. 1. 
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Ö a weimari időszak két legjelentősebb áramlatának az akti-
vizmust és az „új tárgyiasságot" tartotta, de úgy vélte: elég
telen az értelmiség érzelmi azonosulása a munkásosztály 
ügyevei, arra van szükség, hogy az író mint termelő (Produ-
zent) is azonosuljon vele. Ezen Benjámin a „termelő" tecfmikin 
eszközeinek radikális megújítását értette. (Teljesen egybehangzó
an egyébként Durus fejtegetéseivel, aki a „technikai eszkö
zökre" utalva George Grosz és John Hcartfield munkásságára 
hivatkozott.) Benjámin viszont Brecht epikus színházában 
találta meg azt a modellt, amely teclinikájában és a praxist 
alakító szándékában egyaránt megfelelt a korszerűség (értsd: 
modemség) aktuális követelményeinek. „Az epikus színház 
- vélte - nem a cselekmény bonyolításában érdekelt, hanem 
a/, állapotok ábrázolásában" (Kiemelés tőlem - 1 . L.p S mire való 
vajon az állapotok ábrázolása? „Nem a szórakoztatás céljaira 
- közli másutt Benjámin -, hanem a fejtágításra."-* 

A szimultán technika, a montázs és a riportázs irodalmi 
rangra emelése, prózapoetikai alkalmazása volt ennek a „ve-
rista új tárgyiasságnak" a legfőbb újdonsága. S nemcsak az 
irodalomban, hanem elsősorban a német és orosz filmművé
szetben, a rádiójátékban, a fotóművészetben (szociofoló) és 
persze a lapok tárcarovatában. Benjámin a montázs fő szere
pét abban lá^a, hogy az megszakítja az összefüggéseket. A 
Brecht Lclirstückjeiben, drámáiban szereplő songoknak ép
pen ez a kitüntetett szerepük. S vajon mire jó e műfogás? „A 
cselekmény megszakítása, ami miatt Brecht epikusnak nevezte 
el színházát, a nézőközönség illúzióit segít folyamatosan 
szétrombolni" - válaszolja Benjámin.^ Úgy véli: ez a módszer 
nem érzelmekkel tölti el a nézőt, még lázadó érzésekkel sem, 
hanem gondolkodásra késztet, az életviszonyok megváltoztatá
sára inclít. 

37 Walter BENJÁMIN, id. mű, lU. 
3« Redaklioitctle Eiitföhruns. In: Die Literarische Wcit, 1932. máj. 6., 19-20. sz. 1. 
39 Walter BENJÁMIN, id. mű, 112 
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Egy Pudovkinnal ekkoriban készített interjú - szinte az 
egésií korabeli szovjet íilniniűvészeire érvényesen - szintén a 
montázst jelöli meg mint az új művészi látásmód fő mozzana
tát: „A montázs az egyetlen ab ovo forradalmi módszer, 
amely egyedül alkalmas arra, hogy az iga2:ságot képileg 
iTiegragadjíi" - közvetíti az interjú-készítő a filmrendező 
véleményét.*" A montázsban megelenő tárgy tasságnak az 
orosz képzőművészetben és irodalomban az amerikaihoz és 
a németliez hasonló hagyományai voltak. 1922-ben Berlinben 
El Lissickij és Uja Ehrcnburg nemzetközi művészeti folyóira
tot adnak ki Vesca (dolog, tárgy) címmel. Kállai ErnŐ melegen 
üdvözli a lap irányát, amelyről mogáílapítja, iiogy az „a 
koi"istrLtktivista milvészet érdekében íép fel, nem azzal a 
feladattal ugyan, hogy feldíszítse az életet, hanem hogy 
megszervezni segítse azt".^' S kifejti: tárgyon nem egyszerűen 
használati tárgyat kell értenünk, mivel minden siy;rvezotl 
alkotás, legyen az egy költemény, egy ház, egy festmény -
célszerűen alakított tárgynak minősül. Éppen e konstruktív 
szervezettségben látja azt a mozzanatot, amely az Unovis és 
az Obmochu magasan szervezett tárgi/imsiíf;ál az expresszio
nizmus ellenében létrehozta. Az irodalomban főleg a Novij 
Lei (Új baloldali Irodalmi Front) köre képviselte a tény-irodal-
mat, a tárgyiasság eszméjét. A Vccsernajii Moszkva című Jap 
1929 áprilisában körkérdést intézett az írókhoz: mit tartottak 
1928 irodalmában a legjelentősebb eseménynek? A Novij 
Leinek Majakovszkij mellett legjelentősebb képviselője, Szer-
gej Tretyakov meggyöződéaiel válaszolta: a lényirodalmat. 
A Lcf profilját egyébként egyre inkább a technikai intelligen
cia köreinek ideológiája jellemezte. 1929 végére jelent meg 
Mos/iívában a Lilcratum Fakla (A tény irodalma) című kötet, 
a z irányzat fontos orosz dokumentuma, amely negyven-

4UCÜIXIN: l'iiilíni'kin iibt'r ilai f-'ilm. Einc Uiilfiraiuii}; mii tlvin Rc^iti^eiir ivii 
„Slunti lilkT Asini" (J'udovkin véleménye a filmről. IStszclgclés a „Vihiir 
Á2sia ÍL'lt-'ll" c. film rpiide!«5jévt'Í). Díe Rote Fahne, 1929. j<in. 9. 

41 Enisl KÁLIJAI: Vision... id. tnü, 67. 
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három szerző művét közölte, főleg a Novíj Lef hasábjain 
megjelent írásokat.*'̂  Tretyakov meggyőződéssel és paradig-
matikuö érvénnyel jelenthette ki: „Az olvasó hálás iesz ne
kem, ha a valóságot nyers meztelenségében és nem költészet
be burkoltan adom elő."'" 

I Mindezek a művészi akarások a korszellem olyan reprezen-
I tánsainak a műveiben váltak paradigmatikus érvényűvé és 
I meíszire sugárzó erővé, mint - mások mellett - James Joyte, 
t John Dos Passos és Németországban Alfréd Döbün. Módsze

reik alkalmazói nem egyszerűen utánzók voltak. Találóan 
mondja Viktor 2megaC: „Másodlagos Jelentőségű, hogy vajon 
Dos Pa^os ismerte-e Kari Kraustól Az emberiség végnapjait, 
avagy a zürichi és berlini dada^ták kollázsait. A poétika 

^ története szempontjából ugyanis az az érdeit^s, hogy azok az 
innovációk, amelyek a század első három viharos évtizedé-

I ben keletkeztek, nagyon gyakran különböző helyeken és a 
í legkülönbözőbb variációkb*in nagyjából azonos időben iép-
l tek fel.""'̂  Persze Dos Passos sem előzmények és társak nélkül 

jelentkezett, elődei közt tartják számon Sinclair Lewist, Upton 
Sinclairt. Dos Passos Manhattan írons/erje (1925) rendkívüli 
hatást tett szerte a világirodalomban a modem prózára. A The 

í 42nd Parallel (1930) majd az 1929 (1932) és a Big Money (1936) 
(1938-ban U.S.A. címmel trilógiává foglalva össze) a szimul-
tanizmus prózai technikája, a filmszerű vágások, a montázs, 
a joyce-i tudatáram technika valamennyi vívmányát felvonul
tatja tényanyagának hatabnasan és szélesen hömpölygő epi-

42 Tretyakov munkásságáról, a Novíj Lefröl bövrf^n l: Fritz MIERAU: 
Erfindung und Korrektur - Trdjakows Asthctik der Operaiivitát (Találmány és 
kiigazítás -Tretyakov operalivista esztétikája). Akademie V., Berlin, 1976., 
föIeg: 157-176. 

43 Na tKzeszojiiztwni szovescsanyü po fiudozse^lvamomu ocseri:u (A művészi 
fipoitázsFÓl Fendezelt össz-szövetségi ^ekczlct). Utye'atumaja Cazcta, 
1934. jún. 10. p.3. 

44 Viktor XMEGAC: Der cuwpűischc Román - Ccschidtte seiner Pociik. Max 
Niemcyer V., Tübingen, 1990. 334. 
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! kai áradásában, amely - bevallottan - az amerikai élet totali-

/(ásfl'nak megjelenítésére törekedett. E regények a metropolis 
tempóját, a gigantikus ipari világ lüktetését, az egymásra való 
vonatkozás nélküli tényhalmaz áradását közvetítették. A szö-

^ veget rendszeresen a sajtóból kiragadott szalagcímek, riport-
I töredékek, slágerszövegek szakítják meg. 

Í
Az európai prózában a totalitás e sajátos kísérlete kétségte

lenül Dos Passos és James Joyce vállalkozása nyomán terjedt 
el. Zmegac „spiritualizált naturalizmusnak" nevezi Joyce 
U/yssesének módszerét. Lukács György „cél és irány nélküli 
dinamikát", „statikus totalitást" állapít meg, amely „n tiszta 
állapotszerűség összbenyomását kelti".''^ Lukács mindeneset
re nem tagadja meg elismerését a lenyűgöző műtől, amely 
ugyan teljéén ellenkező látásmódot tükröz, mint Tliomas 
Maitn munkái, de a maga elé tűzött célt betölti, megvalósí^a. 
DÖblin tagadta ugyan, hogy hatással lett volna rá az Ulysses, 
noha éppen ő méltatta az elsők közt Joyce németül már korán, 
1930-ban kiadott alkotását. Éppen a „mese" mellőzése, ehe
lyett a nagyvárosi miliő pergő íilmvágásokkal történő bemu
tatása ragadta meg, s nem az individuum szituációi. „Még ma 
is vannak szerzők - írja - , akik ^ í tget ik a maguk szolid 
könyveit... elmesélgetik, végiggombolygaíják a szabályos 
kezdetű és végű dolgokat, mintha létezne ilyesmi, és soha egy 
gondolat nem jutott eszükbe erről az írás-, gondolkodás- és 
elbeszélésmódról, s tevékenységük nem tűnik fel előttük 
komikusnak ... egy ember ma valóban nem nagyobb a 
hullámnál, amely viszi... A mai képbe beletartozik tevékeny
ségének, egyáltalán létének villódzó, nyugtalan megszagga-
tottsága. A fabula és annak konstrukciói itt tényleg naivitás
n a k hatnak. A mai regény ún. válságának itt rejlik a magva."^*" 

45 LUKÁCS György: A krilikai realizmus jelentősége ma. Bp., 1985. 19. 
46 Részben idézi: VIIXJR Miklós: Szcjabcsílés a fegaiilBvaf. Nagyvilág, 1976. 

I2sz. 1897-1901.; Az eiedeli szöveget I.: Alfréd D O B U N ; Aufaiilze zur 
UteraUir. Ölten und Feiburg/Br. 1%3. 288. 
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Döblin persze német előzményekre is hivatkozhatott, így 
Carl Stemheim és Gottfried Benn prózája említhető, valamint 
Kasimir Edschmid novellái; mindezt elméletileg is feldolgoz
ta említett Der Baii des epiixhen Werkes (1929; Az epikai mű 
felépítése) című tanulmányában, amelyet párhuzamosan írt 
lierlhi, Alexanderplatz című, valóban korezakos regényével. 
Módszere tudatosan fordul szembe a „visszatükröző" írás
mód XIX. századi liagyományaival. Szövege a „kiválasztott 
objektumok összefüggésnélküliségét" hangsúlyozza. Hason
lóan dolgozik, mint Joyce és Dos Passos; a zaklatottan futó 
„cselekménybe" rendszertelenül tényanyagokat ^ í t , a helyi 
sajtó híreit, hivatali közleményeket, tőzsdei híreket, vágóhídi 
statisztikákat és reklámszövegeket stb. 

Éppen ezt a módszert, tehát a nagyvárosi életforma, a 
„modernség e szimbolikus terepe" létformájának ábrázoltát 
adekvát eszközökkel tekinti ^megaC mind Döblinnél, mind 
Joyce-nál a modemség feltételének.'^ Ha azonban fentebbi 
fejtegetéseinkre utalva a íétviszonyok ésszerű alakítást (Jürgen 
Habermas) is a moderr^g részének tudjuk, akkor a kérdés 
megítélése lényegben bonyolultabbá válik. A késői irodalom
értelmezés számára pereze egyszerűbb megmaradni a tiszta 
poétikai struktúrák cinalízisénél, azonban attól lehet tartani, 
hogy ez a megközelítés nem adekvát a tárgyalt kor művészi 
intericióival. Döblin számára például nem öncél volt Franz 
Biberkopf emberi sorsának nyomon követése a nagyváros 
dzsungelében, Kisformátumú „hősét" félelmetes erők Őrölték 
szét. Ezek az erők az évtized fojxlulóján már ott tornyosultak 
a berlini Alexanderplatz fölölt A liberális értelmiség, amely
nek soraiba Döblin is tartozott, avagy a Walter Benjámintól 
és Brechttől a „proletárírókig" húzódó vonulat az egyik fe
nyegető szélsőséget, a nácizmust egyértelműen elutasította. 
A modernség mint „szociális utópia" szempontjából nehezebb 

47 Viktor 2 M E G A C , id. mű, 310. 
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volt a helyzet a másik alternatíva megítélésénél. (A tertium 
datur, azaz a weimári demokrácia megőrzése - mint tudjuk -
történelmileg illuzórikusnak bizonyult.) Dos Passos avagy 
Döblin írói, emberi sorsa jól példázza azt az ellentmondásos 
- mondhatni: megoldhatatlan - dilemmát, amely elé a mo
dernséget művészetében és világszemlélclébeii is kiküzdeni 
óhajtó alkotó értelmiség került. Mit jelentett Döblin számára 
elvárásaiban 1931~ben a szocializmus alternatívája? Ezí ő úgy 
fogalmazta meg, hogy a szocializmus egyenlő a szabad
sággal, emberek spontán egymáshoz kapcsolódásával, min
den kényszer elutasítása, feíliáborodás a jogtalanság és a 
kényszerítés esetei láttán, emberiesség, tolerancia, békés ér
zület".*'' Ugyanakkor Döblin nem volt képes belátni: mikép
pen követkeiihetne mindez az osztályharc elméletéből: „Sem
mi nem származhat valamiből, ami abban nem volt benne -
a gyilkosan kiélezett osztályharcból talán eredhet igazságos
ság, de senuni esetre sem szocializmus."*'* Tipikus esete volt 
ez a fasizmus és a kommunizmus között őrlődő polgári 
értelmiség lelkiismereti válságának. Mind Benjámin, mind 
Lukács erről a válaszútról óhajtotta egy irányba késztetni az 
értelmiséget. 

Lukács irodalomelméleti érvekkel kísérelte meg ezt. (Nincs 
terünJc arra, s nem is célkitűzésünk, hogy ebben az irány
ban teljesítsük ki mondanivalónkat, így csupán utalásokat 
tehetünk.) Lukács előtt elvont módon a ío/íJÍííásnak olyan 
eszménye lebegett (hangsúlyoznunk kell: vízióként), amely 
magába foglalta a mobilitást, azaz a társadalmi létben léte
ző ellentmondások működésének nyílt feltárását. Ennek a 
totalitás-eszménynek az „új tárgyiasság" prózai poétikai tel
jesítménye - hangsúlyozott töredékessége és statiku^ága 
okán - nem felelhetett meg. Lukács a berlini Die LinkskurvebQn 

48 Alfréd EDÖBLIN: Wisscn und jjcráitdern! Offem Briefe«« eitieii jun^^en 
Menschen (Tudni és változtaüii! Nyílt levelek egy ifjú emberhez). S.Fischer 
V., Berlin, 1931. 27. 

49 Uo.. 26. 
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1931-32-ben kifejtett munkásságával^ azt kfeérelle meg bebi
zonyítani, hogy a tárgyalt vagy érintett művekben (OttwaU, 
Ehrenburg, Sinclair, Tretyakov, Brecht, Bredel) kifejezésre jutó 
objektivitás nem egyéb, mint álobjekliviiás, azaz a montázs
technika, a tényszerűségek, a tárgyi mozzanatok halmozása 

I nem más, mini pótszer, amely nem teszi lehetővé a teljes 
I folyamat ábrázolását, és főleg nem a kor nagy^ egyetemes 
I kérdéseinek felvetését, annak ellenére, hogy ez a pótszer 

paradox módon - maga a valóság. Lukács „a történelmi 
hajtóerőkbe" vetett hegeliánus idealista hitéből kiindulva 
vallotta ekkor, hogy az író osztályhoz kötöttsége és alkotó 
módszere között egyenes megfelelés van. A RifX)rt vagy ábrá
zolásban írja: „Upton Sinclairné! világosan látjuk, hogy az 
osztályharc kérdésében elfoglalt zavaros álláspontja, a kispol-

i gári-moralizáló társadalomkritika és a pn>letariátus osztáiy-
I harcához való igazi csatlakozás közti ingadozása kifejeződik 
I a realista ábrázolás és a riport közti ingadozásban is. Minél 
:i közelebb áll a konkrét csztályharchoz, annál erőteljesebb 

mint ábrázoló művész 0immy Higgins), & mennél távolabb 
kerül tőle, annál határozottabban fordul a riporthoz, mint 
alkotómódszeihez (Petroleum)." Ez a véleménye szívósan 

í elkísérte Lukácsot még hosszú évelwn át. Emst Salomon 
„tényirodaimias" regényében 1934-ben még mindig az „új 
tárgyiasságot" mint álrealizmust bíráljâ *, a következő évek-

50 LUKÁCSnak főleg a berlini Die Linkskurveben 1932-baii megjelent aiábbi 
írásaira utalunk: Willi Bredeís Roimne - Maschmenfabrik N£fK, Die 
Rosenhofslrassc- 1931. 11. sz. 23-27.; Gegiti die Spontaneitalstheoric in dcr 
LileratuT (Az irodalmi spontaneitáselméiet ellen). 1932.4.sz. 30-33-; Tendenz 
oder Parteilfchkeil (Tendencia és párto!»ág). J932. 6. sz. 13-21; Repotiage 
odcr Gestaltung? Kriliscke Bcmerkutigeii anldssHch dcs Romám von Oltwall 
(Riport vagy ábrázolás? Kritikai megjegyzések Ottwalt regénye kapcsán). 
1932. 7. sz. 23-30. és 8. sz. 26-31. (Az utóbbi két tanulmány magyarul a 
Műixszel cs lársadahm c. kötetben, Bp., 1968. 86-111.); Aus der Not einc 
lugend (Szűksé^ől erény). 193Z U-12. sz. 15-24. (Otlwalt é$ Brecht a 
..radikálisan új" művészetről a'mmel magyarul a tanulmány középső részét 
közli: Adalékok az esztétika törlmeíéhez. Bp., 1972. 2. köt. 44&-453.) 

51 LUKÁCS Gyöigy: Opttsztosenyije (Elsivárositás). Lityeratumaia Gazeta, 
1934. júl. 12. 4. 
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ben vívja elkraeredett küzdelmét a szovjet irodalomban is 
nagy teret nyerő ,jiaturalizmus" ellen, s az 1938-ban az 
expresszionizmus-vitában publikált A realizmusról nan sw cí
mű tanulmányában változatlanul úgy véli: objektív kép he
lyett a valóság iUúzlója jelenik meg Joyce, Ehrenburg, Tretya-
kov és mások „újtárgyias" műveiben, s a totalitást itt a 
monoton tényáradat igyekezne pótolni. Az elméleti szigor, a 
rmtizmus tételezése végsó soron szociológiai indíttatású volt, 
a műértő az argumentációban háttérbe szorult, s így nem vált 
számára lehetővé annak felismerése, hogy az „új tárgyiasság" 
művészeinek úlja is sokfelé vezetett, együttesen azonban a 
kor valósága és szelleme reprezentánsai voltak, úgylehet a 
modemig korabeli felfokozódott és elmélyült válságának 
kifejezői, akik - ama:\nyiben hűen tükrözték a valóság rész
leteit -, ugyanolyan joggal látták azt töredezettnek és pers-
pektívcmélkülinek, azaz prae-posztmodemnek, mint ahogy a 
realizmus esztétikája pei^pektivikus optimizmusai - azaz 
idealista módon - szemlélte ugyanezeket a történteket. A 
„kor nagy egyetemö kérdéseinek felveted' - úgy tetszik -
már ekkor illuzórikussá váll (gondoljunk csak a Doktor Faus-
tusbarx kifejeződő válságtudahra), azaz a grand récit hullása 
1918-20 óta nem volt ily mértékben nyilvánvaló, mint akkor 
- és majd a I^sőbbiekben. 

Vázlatos áttekintésünk csupán jelzéseket nyújthatott arról a 
széles nemzetközi áramlatról, amely a húszas-harmincas 
évek fordulóján iradalomban és művészetben „leváltotta" az 
eksztatikus expr^szionizmust és az avantgárdé tárgyiasabb 
változatát hozta létre (dadaizmus, konstruktívizmus, „új tár
gyiasság", tény- ill. valóságirodalom stb.). Vaimak, akik e 
változásban a posztavantganie és a prae-posztmodem éles 
kontúrok nélküli találkozását, egymásba való áthajlását látják 
- úgy véljük; joggal. 

Nemzeti kötöttségünknél fc^va - befejezésül - még néhány 
szót kell ejtenürüc anól: miképp érintette ez a párad igmatikus 
változás a magyar irodalmi szférát. TartózkodnurUc kellene 
attól, hogy akár csak általános jelzést is adjunk azokról a 
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kiterjedt művészeti törekvésekről, amelyek - a 30-as évekig 
elhatóan ~ a húszas években a magyar képzÖművés2»tet, 
építészetet, fotó- és színházművészetet stb. jellemezték, úgy
szintén az irodalmat is; ezek a hazai szakirodalomban részle
teikben sokban ismert, feltárt jelenségek, legfeljebb azt lehet
ne megjegyezni: tudatosításuk az irodalomtörtöieti és -elmé
leti szférában (nem is szólva a köztudatról) nem történt meg 
kellő mély^gben. (Emlékeztetnénk arra a riadt ellenérzésre, 
amellyel a twtvanas években Bori Imre javaslatát fogadták, 
miszerint a huszadik századi magyar irodalom történetét az 
avantgárdé szemszögéből lenne szükséges újiafogaimazni.) 
A tradicionálisan romantikus, szívósan tovább élŐ irodalom-
szenűélet napjainkban aztán annál nagyobb tanácstalanság
gal - mert felkészületlenül - konfrontálódik a „váratlanul" 
színre lépő és általános érvényűnek, korszerűnek tetsző 
posztmodernnel. 

Maradva tehát az irodalomnál, ott is a magyar próza - szem
pontunkból mindenesetre paradigmatikusnak tartott - kép
viselőjénél. Nagy Lajosnál gondolnók számba vermi az „új-
lárgyias" lét- és művészetszemlélet néhány elemét. 

Nagy Lajos tulajdonképpen mindig is magányos, táboro
kon kívül álló író volt Neve egy időben ugyan ott szerepelt 
a N}/ugat impresszumában, de nem tartozott szorosan a 
mozgalom prominens képviselőinek köréhez. A hi^zas évek 
végén közel került a baloldal orgánumaihoz, de ez a találko
zás - noha mély nyomokat hagyott írásain - átmenetinek 
bizonyult. E társtalanság mélyebb okait nem annyira az 
egyéni adottságokban kell keresnünk. Úgy tetőik, Tóth Ár
pád egyik korai kritikájában járt legközelebb az igazsághoz, 
amikor kimondta: „A magyarázatot Nagy Lajos írói egyéni
ségének és a kor uralkodó művészi ízlésének sajátságos 
ellentétében találjuk m.eg."̂ ^ A költő a prózaíró „kemény 
eszközeiről", „komor írói módszeréről" szólt. Tóth Árpád 
már a tízes évek végének novellisztikájából finom érzékeny-

52 TÓTH Árpád: Nagy Lafos novcUái. Nyugat, 1918. 
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seggel kihallotta azokat a „disszonáns" hangokat, amelyek a 
húszas években még felerősödnek Nagy Lajosnál. 

írásainak tárgya - bármily közhelyszerűen hangzik ez ma 
- a korabeli magyar valóság, a háború és a forradalmi 
konvulziók után etablírozódott táreadalmi rendszer emberi és 
közviszonyai voltak, amelyeket különösen kezdetben erőtel
jes nacionalista, antiszemita és prefasiszta vonások jellemez
tek. Nagy Lajos éles oppozícióban állt ezekkel a jelenségekkel 
szemben, publicisztikáján, számos indulatos (és bátor) novel
láján kívül a Flaubert-évfordulóra írt cikke is erről tudósít: 
„Ünnepeljük öt magányosságunkban - írja 1921-ben -, ... 
adassék meg a dicsőség a cselekvő embernek, de csak addig, 
amíg öldöklő szerszámokkal nem indul ellenünk, amíg ... 
nem hozza a földre az éhínséget, a börtönt és a bitófát ... 

^ Vegyük elő Bovárynét és azt olvasva zárjuk el fülünket, s 
*'^ hunyjuk be szemünket a külső világ barbársága ellen."^^ A 

hasonló megnyilatkozásoknak nemcsak abban van a jelentő
sége, hogy kijelölik: a folyamatosan kibontakozó „újtárgyias" 
hangvételben Nagy Lajos majd a verista irányzatot követi; 
hanem egyúttal jelzik az író tájékozódását is a nem2etkÖzÍ 

^ szellemi életboi. Olvasmányai közt az említett Flaubert-nek 
kitüntetett helye lesz, tőle tanulta az impassibilitét, azt a 
(látszólagos) szenvtelenséget, amely poétikájának egyik leg
fontosabb eleme lesz. Már korán olvasta Zolát (a naturaliz
must elvileg is pozitíven értékelte), Anatole France-ot, Gorkijt 
és más oroszokat, akik - úgymond - „másképp, alulról látják 
az életet", iói ismerte Arthur Schnitzlert, méltatta armak 

g magyarul is megjeleni Leutnant Custl című elbeszélését, a 
fS tudatfolyam poétikai eszközének egyik első, nagy feltűnést 

s keltő produktumát; ez a módszer majd nagy szerepet játszik 
Nagy Lajos „késő-expresszionista" szövegeiben, mint pl. a 
Jeremiád^an és a Lectében. De már korán felfigyelt az ameri
kai regényre, Upton Sinclair írásainak „gyorstemp^ú akció-

53 NAGY Lajos: Emlékezzünk Flaabcrlre! (1921) In: N.L.; író, köayo, otmsó, Bp., 
1959. l.köl. 7^79. 
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pergésére", „mozgófényképszerű" eljárására. Különösen in
tenzíven érdeklődött Sigmund Freud munkásága iránt, 
újabb és újabb cikkekben tér vissza éveken át a pszichoanalí
zis, a tudattalan lelkiség, az elfojtott agr^ziós ösztönök 
problémáihoz. Vonzalma megfigyelt alakjainak pszichikai 
motivációi iránt mindig erős volt, miközben - furcsa kont
rasztként - félreismerhetetlen figurái fiziognónüájának „be-
haviorista" rajza. E tekintetben - azt mondhatni - George 
Grosszal, a rajzművésszel tartja a rokonságot. (Az amerikai 
behaviorizmus és a szovjet reflexológia a húszas évek köze
pétől általánosan ismertté váltak Németországban.) Nagy 
Lajos Disznóképű, Gazdagember, Kövérember, Szegé
nyember, Jóember stb. figuráinak ténykedését már fiziognó-
miai jellegzetességeik meghatározzák, éppúgy, mint Grosznál 
(Id. ez utóbbi Das Gesicht der herrschenden Klas&e. 1923 című 
mappáját). Már Döblin is azt tanácsolta: „Történéseket, moz
gásokat jegyezzünk le", anélkül, hogy figyelmet „indítóokok
ra" és motívumokra „felcserélnénk", ugyanott a „tények 
fantáziájáról" (Tatsachenphantasie) szólt.^ Ez a tulajdonság 
Nagy Lajosnál par excellence „újtárgyias" novelláiban jelenik 
majd meg {Napirend, BérMz, Január stb.); mégis szemléletének 
egyéni jellegzetessége lesz, hogy a nmgikus realizmus lélektelen 
dologi világával szemben - igen mélyre rejtetten ugyan, de -
jelen van a minuciózusán kidolgozott pszichológiai motivá
ció, a szenvtelenség mögött pedig az érzelmi elkötelezettség. 

Mint említettük, a húszas évek közepétől emberi kapcsola
tai főleg a baloldalon alakultak ki; szorosabban kötődött pl. 
egy ideig a W0% folyóirat köréhez, A szerzők - részben 
Németországban és Ausztriában élő szélsőbalos emigránsok 
- utópista nézeteit nem osztotta; jellemző, hogy 1927-ben és 
1929-ben Bécsben járván, elutasítja az Agis-Verlag ismételt 
ajánlatát, hogy írjon regényt, amelyben a munkásosztály 

54 Alfréd DÖBLIN: An Rotnanuiitoren und ihre Kritiker - Berliner Frogramm (A 
regényírókhoz és krilikusaikhoz - Berlini program). In: A.D.; Scftriften zur 
Áslliefik. Poetik und Uteraltir. Freiburg/Br. 1989.115-123. (121.) 
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harca győzelemmel végződik. És mégis; szinte ugyanekkor 
vitába száll H.G. Wells William Clissold világa (1927) című 
szocializmus-bírálatával. A J00% sajátos módon - talán szer
kesztője, az egykori expresszionista költő ízlése nyomán -
rendkívül nyitott volt a korabeli wcimári művészeti élet 
jelenségei iránt. Más hasonló szemléletű, általában rövid életű 
lapok, továbbá Kassák Lajos Munkába, a Századunk című 
radikális polgári folyóirat (amelynek Nagy Lajos szerzője is 
volt) széleslwJrűen tájékozathatták az írót az amerikai, a 
német, az orosz irodalom és művészet (elsősorban a filmmű
vészet) történéseiről, s ez a szellemi dialógus Nagy Lajos 
egyélű velleitásaival összhangban járult hozzá a magyar 
„újtárgyias" novellisztika és majd a „szociográfiai irodalom" 
elindításához.^ 

Feltűnő, hogy az avantgárdé különböző stílusrétegei mi
képpen keverednek Nagy Lajosnál már a húszas évek köze
pén a szimultanizmus és a montázs újtárgyias poétikájával. (Sőt, 
az 1931-es Anya című novellában, erős ideológiai töltéssel, 
még a daái elemei is jelen varrnak.) Az említett jeremiáda 
(1923) a háború utárú nyomor jajszava, valamint a Lecte (1928) 

. erősen morális töltésű ál-anti-humanista expn^szív áradásá-
^ ban teljesen feloldódtak az elbeszélés megszokott keretei; 

egyesült a tudatfolyam a szimult^ elemek rétegezettségével. 
Az első szöiíegben monológot, a másodikban kettévágott 
dialógust hallunk. Az egyérüség önszétmmbolásának törté-
netfiíozófiája dübörög a múlt mélyeiből, ahogy a Nagy Mo
ralistát hallgatjuk: „...Ez a zuhatag erósebb lehetne mint a 

3 Niagara és ha meg nem változol, az idők végtelenéig zuhc^-
\ hat eget ostromló robajjal... te megmérgezte a mindenséget 
• hatvanezer évre ... ne csiszoltad volna a követ, ne élesztetted 

volna a tüzet, hadd aludjon el és legyen hideg és sötétség 
mindörökre, mert minek a világosság, ha te letérdelsz, könyö
rögsz és kezet csókolsz ... Nem igaz a tanítás, hogy gazdasági 

55 Ez utóbbi írásai összegyűjtve is megelentek, i.: N.L.: A falu nteg a város. Bp., 
1981. 
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szükségszerűség volt Gyávaság volt, semmi más! ... Igaz, 
különben haltál volna meg ... hiszen hatvanezer éven keresz
tül mindig meghaltál, nyomorban, szenvedésben, szégyen
ben és gyalázatban, rútul!"^ Minüia csak George Groszt 
hallanók: „Nem igaz, hogy az ember jó - az az igazság, hogy 
állat! Az emberek teremtették meg a Fent és Lent gyalázatos 
rendszerét!"^ 

Itt végül is határmezsgyén állunk, az Új Ember expre^zio-
nista víziója omlik szét; ez a tragikus figura teljesen imaginá
rius képződménynek bizonyult - egy időre. A húszas évek 
végének legjelentősebb novellái, a Napirend (1927), a Bérház 
(1931), a Január (1930), az 7930 Július már a kiteljesedett 
tárgyiasság foglalatai. Nagy Lajos elvi cikkeiben is nyomon 
követhetjük a szemléletváltás indokolását. A Napirend kelet
kezése idején írta egy cikkében a hagyományos próza felbom
lásáról: „A régimódi történetes, azaz mesés, jellemrajzos, 
főalakos, epizódos, expozíciós és befejezéses és hátteres re
génynek is sok egyéb ócskasággal együtt nemsokára befelleg
zik véleményem szerint, s új, tágasabb perspektívájú, formá
kat áttörő, szabadabb és pazarabb képzettársítást ontó írások 
következnek."^ 

Rendkívüli hatást tett rá Walter Ruttméinn 1928-ban Buda
pesten is bemutatott filmje, Berlin - A nagyx^ros szimfóniája. 
Lelkesülten írt róla cikkében: „A műnek nincs meséje, részle
teinek összefüggése mélyebb gondolat, mintha egy történet 
hordozná magán a részleteket. Nincs tehát főhőse és hősnője, 
nincs expozíciója és befejezése, kezdődik és abbamarad az 
egész ... Gyore ritmusú élet keUős közepén vagyunk, élünk 
benne, látunk, megismerünk, ítélünk, életkedvet kapunk, 
56 NAGY Lajos: Válogatóit elbeszélések. Bp., 1956. 2.köt. 12-18.; Megdc^Awitö 

a iiasonióság Nagy Lajos Leckédének dikctója és a HORKHEIMER-ADOR-
NO szerzőpáros ama későbbi tanulmánya küzt, amely az öntudatát önként 
feláldozó emberi teremtmény manipulált létkondíciói n51 szól. L. rfihez a 
30.SZ. jegyzetet. 

57 Statt einer Biographic {ÖnéifArajz helyett). In: C.G.: Die Kunst isi in Cefahr 
(Veszélyben a művészet). Malik-V., Berlin, 1925. 

58 NAGY Ujos: Wellner Jakab: Milliók egy miatt. Együtt, 1927. 6.sz. 21-22. 
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ujjongunk, értelmünk kritikai attitűdöt vesz fel, önkéntelenül 
helyeslünk, kívánunk, elutasítunk, ez tűnjön el, szűnjön meg, 
újat a helyébe."^ 

Ezt a poétikai mintát előlegezi szinte a Napirend. Már az első 
hangütés Dos Passosra, Döblinre emlékeztet: „1927. okt. 19. 
Szerda ... A nap kél 6 óra 23 perckor. Nyugszik 17 óra 7 
perckor. Munkás kél 6 óra 5 perckor. Hivatalnok kél 7 óra 36 
perckor. Nagyságos úr kél 10 óra 16 perckor ... Utcalány 
vizitje kezdődik reggel fél 9-kor. jelmez: rózsaszín szoknya, 
cinóber blúz, fekete alsószoknya." És így tovább, precíz 
időpontok, helyzetmeghatározások. Betekintürűc a kávéház
ba, múzeumokba, bepillantunk a napilapok hírrovatába, kö
rültekintünk az utcán, filmszerűen lepereg előttünk a hétköz
napok, a város életének ezernyi apró részlete, részvétlen 
monotórüával, tárgyilagosan, a kilátástalanság benyomását 
hagyva maga után. Ugyanezzel a módszenei veszi mikrosz
kóp alá a Bérház életét. A felvevőgép lencséje emeletröl-eme-
letre, lakásról-lakásra jár, nincs előtte fal vagy tető, könyörte
lenül közel hoz, felrtagyít és megvilágít mindent, ami sivár, 
ami visszataszító, ami szennyes és korhatag, lett légyen az 
erkölcs vagy halott tárgy. E „novellákban" igazolódik Viktor 
2;megaC észrevétele, miszerint a szimultaiüzmus éppen a 
rövid szövegekben jut érvényre."* A/ctnuárban az „új táigyi-
asság" által oly igen kedvelt „fagyos-hideg"-metafora érvé-
nyföül*V az 1930 /lí/ÍHsban ellenl^zőleg: a 2000 fokos dep
resszió. E metaforák a montázs-elemek egymásra zsúfolt 
halmazát fogják össze, a figyebnes olvasó azonban hamaro
san érzékelni fogja: a tárgyiasságnak pátosza van, az „újtár-
gyias" monotónia mögött még mindig él valami az exp-

59 NAGY Lajos: A nagyváros szimjmiája Budapesten (1928). In: N.L.: író. könyv, 
olvasó. Bp., 1959. 331. 

60 Viktor 2 M E G A C , id. mű, 329. 
61L. erröí: Helmut LETHEN: Neue Sochlichkeit. In: Hg. Horst Albert GLASER: 

Deulsdie Utemlur - Eim Soziafgeschkhte. Rowotüt V., Reinbek, 1983. 9.köt. 
168-179. 
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refözionista-avantgarde panaszából - az Emberért, aki elve
szett valahol a dologi vitóg kulisszái mögött. 

Már A nagyváros szimfoniájáiól szóló cikkében felveti Nagy 
Lajos: „Kívánatos-e a valóságnak ily átfogó, mélybe láttató, 
ellentéteket egymás mellé állító megismerése -. nem ébred
nek-e ebből támadó, változtató, módosító gondolatok?" Nagy 
Lajos „újtárgyias" elbeszélőművészetének eszmei perspektí
váit nem jellemezhetnénk tatóióbban (mily önkéntelenül adó
dó paralíeÜtás!), mint azt Wieland Schmied teszi a német 
Neue Sachlichkeit egyik jellegzstes irányzatáról szólva; „Eze
ket a tendenciákat egy élesre állított fényképező^p-lencse 
regisztrálja a verizmus jegyében. Optikája a banálisra, a csúfra, 
a véletlenre irányul, egy elkötelezett, polemikusán eljáró 
realizmus ez tulajdonképpen, amely ironikus, szarkasztikus, 
sőt cinikus vonásokkal rendelkezik, s amelynek spektruma a 
harapós társadalomkritikától a proletárlét szociális problé
máiig terjed. "̂ ^ 

Már A nagyváros szimfóniája programmatikus kritikájában 
kifejezésre juttatta Nagy Lajos: „Nem végső stáció ez, hanem 
közbeeső. Utána jön az ábrázoláson túl terjedő pozitív művé
szi akarás." Nem vitás; az ő esetében ez a „művfezi akarás" 
nem volt más, mint a „nagy elbeszélés" (a grand récit), azaz 
egy átfogó társadalomkritikai regény megírása. Erre töreke
dett, ezt óhajtotta, de ez lényegében sohasem sikerült neki. Ha 
az emberi egyéniség szerves résznek tudjuk alkotókészsége
inket, világlátásának természetét, azt mondhatnók: Nagy 
Lajos szinte predeaitirtólva volt a részletek megragadására, a 
kispróza, a prózaműfaji kísérletek elvégzésére. Különböző 
színvonalú kisregényei mellett két legnagyobb szabású pró
zai műve - jellemző módon - önéletrajz. A lázadó ember és a 
posztumusz megjelent A menekülő ember (1954). Az előbbiben 
írta önmagáról: „írásait a valóság ábrázolására való szenve
délye törekvés, a körmönfont mesétől való tartózkodás, az 
emberi nyomorúságba való mély belenyúlás Jellemezte." A 

62 WieUnd SCHMIED, id. mű, 31 
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korabeli magyar valóság ehhez bőségesen szolgáltatott témát 
számára. Ifjúkora és későbbi életformája elsősorban a sze
gényparaszti világ, majd a városi kispolgárság életének ábrá
zolására tették alkalmassá. Bizonyosan nem véletlen, hogy az 
„újtárgyias" elbeszélések előkészületi fázisa után éppen ő lett 
az oly tipikusan magyar tárgyias műfaj, az irodaimi igényű 
szociogrAfia kezdeteinek megteremtője. (Kezdeményezéseit 
aztán kiteljesítette a harmincas évek legerőteljesebb irányza
tának tartott ún. „népi irodalom" gazdag szociográfiai termé
se, Féja Géza, Illyés Gyula, Kovács Imre, Szabó Zoltán, Veres 
Péter és mások munkái, amelyek a „három millió koldus" 
országáról tudósítottak.) 

Nagy Lajos tisztában volt eme szerepének jelentőségével és 
öntudattal vállalta azt. 1937-ben írta Alföldi falu című szociog
ráfiai munkáját, s annak előszavában rögzítette: „A szociog
ráfiai típusú írós az én műveimmel debütált legújabb irodal-
mxmkban. Én írtam a tiárom magifar város című könyvet, 
amely 1933-ban jelent meg, azután a Kiskunhalom című szocio
gráfiai lényegű regényt, amelyet 1934-ben adott ki a Pan-
theon." Tisztában volt a műfaj nehézségeivel is: „Nem alkal
mazkodom konvencionális formákhoz. Amit teljesítek, az 
kevesebb mint szociográfia, de talán több is, mert elkerülöm 
az er&zakolt általánosításokat, s így - remélem - nem fenye
get a szociográfusok balsorsa, mely minduntalan el is éri őket, 
hogy kétségbe vonják adataik hitelességét." 

A Három magyar város című kötetében Szolnok, Hódmező-
vásáihely és Győr mindennapjait világította át. Módszere 
sokban azonos a montázs-technikával írt novellákban alkal
mazott eljárással. Mind e helyeken elsősorban az emberek 
szociális helyzete érdekelte. (Vélelmével mintha csak negatív 
előjellei megelőlegezte volna a posztmodern alapszituációt, 
ahol is a „jelölő" és a „me^elölt" elválnak egymástól, nem 
viselnek egymásért felelősséget.) A szenvtelenséget átszakítva 
megállapította: „Tárgyilagos leírása aligha van. Minden leírás 
a valóságnak és a leíró szemléletének a szintézise." Ezt még 
a számszerűségek közlésére is érvényesnek tartotta. Szüksége 
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volt-^ kommentárra, midőn pl. az alföldi csecsemőhalandó
ság okai után kutatva rögzíti: „A tuberkulóz^ pusztítását az 
antihigienikus építkezésre szokták visszavezetni... az építés
nél nem alkalmazzák a szigetelést, a falakat közvetlenül a 
talajra építik ..., a lakóépületek ablakai kicsik, bármily sok 
van itt a napfényből, a lakásokba kevés jut belőle ... száz 
lakóépület közül 1920-ban ... egészen vályogból (sárból) 
épült 77,5%..." A hódmezővásárhelyi munkanélküliek termé
szetben kapták a télen segélyüket a várostól, pénzre átszámít
va - 9 fillért naponta ... Szolnokon a külváros lakásaiba 
bepillantva megállapítja: „Az éjjeli menedékhely ehhez ké
pest világvárosi grand hotd." Ismerőse a nyomortanyák 
festői szépségét ecseteli, őszerinte ez a magyarázat hasonlít 
ahhoz, „ami^r egy klirükán az áttételes rákos daganatrend
szerre azt mondják: szép eset". 

Elgondolható, hogy ilyen félázsiai állapotok közt - ahol 
a modernizációról, a „létviszonyok ésszerű alakításáról" sem 
a lakosság, sem a hatóságok még csak nem is hallottak (az 
író egy közgazdász ismerőse sí^rint a nyomorra egyene
sen szükség van!), a verista iárgyiasság erősen ideologikus 
töltésűvé válik, azaz deformálódik a „klasszikus új tárgyias-
ság". 

Nagy Lajos szociográfíai munkásságának legkiválóbb alko
tása a Kiskunhalom (1934), amely minden eddigi moderrüzá-
ciós poétikai vívmányát Összefoglalja és kitelj«íti: érvényre 
jut benne a szimultaneítás, a montázs-technika, a tudatfo
lyam, de kétségtelenül már áterezve a hagyományos lineáris 
elbeszélés egyes elemeivel (volt kritikusa, aki miniatűr novel
lák egymásra rétegezŐdését látta a műben), jelen van a mély
lélektani és a szenvtelen állapotrajz, a monotónia végtelensé
ge. József Attila ezt írta a szerzőnek 1934. ápr. 16-i levelében: 
,,Remekmű ez barátom! Több nűnt filozófia és több mint 
költemény..." De hozzátette: „Bennem szinte szorongást kel
tett a Kiskunhalom végzetszerűsége..." A költő valamilyen 
nagyon lényeges mozzanatra tapintott rá e megjegyzésével, 
anélkül, hogy aimak gondolati tartalmát bővebben kifejtette 
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volna. Ez a „végzetszerűség" nemcsak a porba fulladt alföldi 
magyar falu löperspektíváira utalt önkéntelenül, hanem a 
Nagy Lajos-i változatban m^elenő „magyar modemség" 
sorsára is. 

A r^ény teljesen joy«^i módon kezdődik és fejeződik be: 
„1932. aug- 17-én, szerdai napon, a nap 4 óra 58 perckor 
kél...", és: „.. .aug. 18-án a nap kél 4 óra 59 perckor, tehát már 
fennragyog az égen..." (Figyeljünk a meteorológiai precizi
tásra: egy nappal késífob a nap már egy perccel tósöbb kél!) 
Az egyetlen napban a mikroszkóp áttekinti a helyi „extenzív 
totalitást". { Alakosok száma 2687, a lakóházaké 599, a falu 
belső területe 4CM), egész határa 5753 katasztrális hold...") 
Egyetlen nap leü-ását kapjuk, hajnaltól hajnalig. Tárgyilago
san írja le a szerző az egyéni körülményeket, nyomorult 
parasztokról olvasunk, kisgyerekekről, akiket máklével itat
tak meg a munkába menő szülők; elhagyatott, éhező Öregek
ről, tüdővészről - és a csendőrök őrizte rendről. Magasan 
kavarog a gondozatlan utak pora s kegyetlenül és forrón ül a 
falun és a földeken a kánikula erőt szikkasztó pokla. ÁH a 
levegő és áll a reménység a lelkekben. 

Bizonyos, hogy az ábrázolás tárgyilagossága nem m^agasz-
tcföítja fel a föld népét, s ha sorsának keserve vádolóan kiált 
is ki a sorok közül, az író tétova rezignációja is ott bujkál már 
a tárgyias leírás mélyén; noha halkan még s évek múlnak el, 
amikor Nagy Lajos keserűen leíija: „Úgy veszem észre, hogy 
a söfétenlálók közé tartozom, anélkül, hogy bármily meglévő 
program üdvözítő, jót hozó erejében hinnék." (Alföldi falu, 
1937.) 

Ne feledjük, hogy amikor az utóbbi sorokat leírta a szerző, 
már visszatért a szovjet írószövetség 1934-es kongresszusáról, 
módja volt beutazni a szovjetország több vidékét, s benyomá
sairól Tízezer kilométer Oroszország földjén című riportjában, 
folytatásokban számolt be a sajtóban. Módszere ezen az útján 
is a tárgyiasság („Magyarázatot soha nem fogadok el, sem 
forradalmit, sem ellenforradalmit, csakis akkor, ha a tényállí
tásokat bizonyítás követi"), az- összbenyomás, amit közvetít -
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lehangoló és kiábrándító. Ez a fokozódó rezignáció bujkál a 
következő évek novellisztikájában, maróan-ironikusan egy
kor elvbarátairól szólván a Budapest~Nagykávé}iáz (1935) című 
montázs-regényében, s a materialista világmagyarázattól el
fordulva a mélylélektan eszközeivei élve A falu álarcábsin 
(1937). 

Nagy Lajos is részese lett az európai baloldali értelmiség 
harmincas évekbeli súlyos lelkiismereti válságának. A kétféle 
barbárság malomkövei közt őrlődve elveszítette reményét 
abban, hogy a modemség nagy álma megvalósítható. Láttuk: 
ő ezt nem csupán az irodalom poétikai arzenáljának megújí
tása útján képzelte el, emezt eszköznek vélte a „szociális 
utópia" megvalósításához, ezért szándékai túlmutattak az 
esztétikum határain. Ezért vált kezén a szociográfiai műfaj 
„irodalmi és irodalmon kívüli formaelvek kapcsolatává". 
Döblin - naivul - még így fejezte be a Berlin-Akxanderplatz 
dikcióját: „A szabadság felé megyünk, be a szabadságba, a 
régi világot meg kell dönteni, itt a Hajnal fuvallata."*^ Ezt a 
hajnalt Nagy Lajos, a szkeptikus moralista nem látta felvir
radni a harmincas évek elkomoruló világában. írásművészete 
formai modernségéből a későbbiekben sok mindent feladott, 
de a „weimari újtárgyiasság" erkölcsi kötelmét haláláig meg
őrizte. 

63 Alfréd DÖBLIN: ]ÍCT-/ÍM - Alexanderplalz. Bp., 1976. 528. 


