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A hatvanas évek elejére létrejött társadalmi-politikai konszolidáció 
lényegében megszüntette irodalmunknak legalábbis a századforduló 
óta fennálló megosztottságát. Olyan szellemi légkör alakult ki, 
amelyben lehetővé vált minden pozitív alkotó erő kibontakozása. 
Lényegében ez tette lehetővé az irodalomtudományban is a nagy 
vállalkozások létrejöttét, a magyar és a világirodalmi lexikon és az 
irodalomtörténeti kézikönyv megszületését, hogy csak a legjelentő-
sebb alkotásokat említsük. S ez teremtette meg az Akadémiai Kiadó 
és az MTA Irodalomtudományi Intézete legújabb nagy közös kezde-
ményezésének, a múlt évben megindult Kortársaink című sorozat 
(szerkeszti Béládi Miklós és Juhász Béla) megindulásának alapjait is. 

A sorozat megszületéséhez természetesen hozzájárultak tudomá-
nyon belüli tényezők is. Elképzelhetetlen lenne egy ilyen portré-
gyűjtemény a jelenkor íróiról a szemlélet és a módszerek bizonyos 
mértékű egységesülése nélkül és az elemzési (történeti és műelemzési) 
eljárásoknak az irodalomtörténetet és a kritikát egymáshoz közelítő 
finomodása, objektívebbé válása nélkül. Az idő múltával pedig mind 
világosabbá vált, hogy a felszabadulással valóban — és nemcsak 
szándék szerint — új irodalomtörténeti korszak kezdődött, amelynek 
a napi kritikát meghaladó, történeti jellegű felmérése mind sürgetőbb 
feladat. A felszabadulás utáni irodalom történetét áttekintő kézikönyv 
nemrég elkészült kötetei nyilván lefektették e korszak tudományos 
megközelítésének alapjait. Jellegénél és terjedelménél fogva azonban 
a kézikönyv csak tömör végeredményeket tartalmazhat, míg a fo-
lyóiratokban publikált tanulmányok csak részletelemzéseket tesznek 
lehetővé. Az új sorozat 6 — 8 ív terjedelmű kötetei viszont teljes 
életművek bizonyos részletelemzéseket is lehetővé tevő áttekinté-
séhez nyújtanak keretet, s ha ehhez még hozzávesszük, hogy bi-
zonyára számos kötetre adott ki az Irodalomtudományi Intézet 
megbízást, s a jelenlegi' szám a jövőben feltehetőleg növekedni fog 
a szükségképpen bekövetkező átértékelődések és a ma még fiatalnak 
számító alkotók beérése következtében, akkor bízhatunk abban, 
hogy a sorozat valóban hasznos és rendkívül tágas áttekintést fog 
adni felszabadulás utáni irodalmunkról. A szerencsésen megválasztott 
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terjedelem és fo rmátum s a szerkesztők részéről az olvasmányos 
stílushoz való ragaszkodás reményt nyú j t arra, hogy e sorozat a 
szakmán kívül is népszerű lesz. (Az első három kötet egy hónap alatt 
eltűnt a piacról, ami igazolni látszik e reményt.) 

Persze bármilyen tágasak és rugalmasak legyenek is a terjedelmi 
keretek, minden az irodalom egészéből valamilyen módon válogató 
műfajnál elkerülhetetlenek a válogatással kapcsolatos problémák. 
Ezúttal a sorozatba felvett írók kiválasztásának alapelvei vetik fel az 
első kérdést. A most megjelent három füzet máris három alaptípust 
muta t : Szabó Lőrincet életművének zöme és eszmei-szemléleti lényege 
a két világháború közötti időszakhoz köti, a sorozat által vizsgált 
korszakban tulajdonképpen csak a „hattyúdal", az epilógus készült; 
Benjámin László művészete viszont a felszabadulás után bontakozott 
ki, s csak előjátéka esett a megelőző periódusba; Váci Mihálynak 
pedig egész pályája időben és eszmében egyaránt a kibontakozás 
útján levő szocializmushoz kapcsolódik. Ebből már ki is tűnik a 
válogatás alapelve: mindenki kötetet kap a sorozatban, aki a fel-
szabadulás után jelentőset alkotott. Az életműveket szétszabdaló 
korszakhatárok problémájának valóban ez a legszerencsésebb meg-
oldása. Mégha egységes vállalkozásnak tekintjük is a sorozatot, s nem 
pusztán portrék véletlenszerű egymásutánjának, akkor sem kérhetünk 
számon rajta valamiféle kézikönyvszerű egységet. (Az irodalomtörté-
neti folyamat érzékeltetését elsődleges célnak tekintő kézikönyv 
egyébként is csak a portrék kettévágásával tudta megteremteni a 
maga egységét.) Ugyanakkor a mindkét korban jelentőset alkotók 
(Illyés Gyula, Németh László, Déry Tibor stb.) portréi természet-
szerűen lehetővé teszik szinte mindazon kérdések tárgyalását, amelyek-
kel szembenézve nőt t ki az új korszak az előzőből. 

Persze így bizonyára annyi szó fog esni a két világháború közötti 
irodalomról, hogy azt már nem is plusznak, ráadásnak fogjuk érezni, 
hanem a kimaradók (József Attila, Radnót i , Babits, Kosztolányi, 
Móricz stb.) hiányát fogjuk fájlalni elsősorban. Dehát bárhol is 
húzzunk meg egy ilyen határt, fájó foghíjak mindig lesznek. Kérdés 
persze változatlanul, hogy szükséges-e mereven ragaszkodni egy a 
Kortársaink címet viselő sorozatnál a történelmi korszakhatárhoz. 
Mennyivel kevésbé kortársunk például a huszonkilenc éve halott 
Radnóti , mint a csak húsz éve elhunyt Gábor Andor, aki azonban 
generációs szempontból inkább Adynak lehetne kortársa? De ha 
figyelembe vesszük, hogy a szerkesztők célja az 1945-tel elkezdődött 
korszak minél teljesebb bemutatása, akkor ezt a válogatási szempontot 
el kell fogadnunk, — portrégyűjtemény keretében e célt másképp alig-
ha lehet elérni. (Itt jegyezzük meg, hogy a kiadó elmulasztotta olvasóit 
tájékoztatni a szerkesztés alapelveiről, holot t például az eddigi kötetek-
ben eléggé semmitmondó hátsó fülszöveg helye alkalmas lenne erre.) 
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Szintén az egységet érintő probléma, hogy mennyire lesz egy-
öntetű a sorozat által nyújtot t irodalomtörténeti kép. A sok szerzőt 
bemutató sorozat bizonyára sok tekintetben eltérő szempontrend-
szereket fog mozgatni, a szerzők stílusbeli, vérmérsékletbeli különb-
ségeiről nem is beszélve. A szerkesztők ebben a vonatkozásban, 
ahogy a sorozat terjedelmi határainak megvonásánál is, laza egységre 
törekszenek, amit lényegében már bizonyos külsődleges követel-
mények is biztosíthatnak, mint például a kronológiai rendben történő 
tárgyaláshoz való ragaszkodás, vagy az, hogy a szerzők maradjanak 
az általuk vizsgált életművön belül. Tartalmi tekintetben csak tudo-
mányunk bizonyos többé-kevésbé elfogadott sarktételeihez kívánnak 
ragaszkodni, mint például a történeti periodizáció vagy az egyes 
periódusok megítélésének alapelvei. 

Önmagukban vizsgálva ezek az elgondolások nyilván vitathatók. 
Az eddigi kötetek azonban azt bizonyítják, hogy a szerkesztők 
nagyon is rugalmasan alkalmazzák ezeket. A kronológiai rendhez való 
ragaszkodás például szemlátomást korántsem zárja ki a fejlődésrajzhoz 
szükséges vissza- és előreutalásokat. Mindhárom szerző bőségesen él 
a különböző időpontokban született művek vagy éppen szöveg-
változatok összevetésében rejlő lehetőségekkel. A megelőző köteteit 
újraíró Szabó Lőrinc Összes Versei kapcsán nem is kerülheti el Rába 
György a korábbi versek felidézését. Kovács Sándor Iván pedig 
éppen az előreutalásokkal tudja igazán érzékeltetni Váci Mihály 
pályakezdésének jelentőségét, arányait. A következő sorokban a 
válogatott versekre való utalás például nemcsak a költő tanúságával 
igazol egy álláspontot, hanem a költő tíz évvel későbbi önszemléletét 
felvillantva, Váci művének kibontakozását is előrevetíti: „ A lámpa-
gyújtás ihlete fontos fejlődéstörténeti helyét jól érzi s érzékelteti maga 
Váci is, amikor Kelet felől címen összegyűjtött válogatott verseinek 
gyűjteményében (1965) — a kronológiának ellentmondóan — az 
Ereszalja és a Nincsen számodra hely ! közé iktatja." 

Az életművön belülmaradás követelményénél is hasonló a helyzet. 
Csak az általános elméleti és kortörténeti kérdések részletesebb tagla-
lásától óvnak a szerkesztők, hisz különben a sorozat tele lenne ismét-
lésekkel és természetesen ellentmondásokkal is. A kitekintések körét 
lényegében az életművek megértésének követelményei szabják meg. 
A mindinkább befelé forduló Szabó Lőrinc pályaképe például nem-
igen szenved csorbát a részletesebb korrajz hiánya miatt, bár a húszas 
évek fejlődésének megértéséhez nyilván nem elegendő a Babitstól 
Ady felé tartó vonzódás. Benjámin László esetében azonban, akinek 
életműve jórészt a politikával és az irodalompolitikával való külső 
és belső küzdelem jegyében áll, szükségszerű valamivel alaposabb 
társadalmi-politikai és irodalmi körkép. 

Az életműből való kitekintés egy másik módja, a hatások és köl-
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csönhatások, illetve eszmei és formai párhuzamok vizsgálata viszont 
gáttalan bőségben van jelen e kötetekben, főképp a Szabó Lőrincről 
és Váci Mihályról szólókban, kissé túlzottnak is érezhetjük az analó-
giák gazdagságát. Rába György például kitűnően érzékelteti Szabó 
Lőrinc harmincas évekbeli érett lírájának alapvonásait a Schopen-
hauer-párhuzamokkal, de a Népszabadság ban kritikát író Héra Zol tán-
nak is igaza van abban, hogy aligha tekinthetjük e vonásokat a scho-
penhaueri eszmék egyenes leszármazottainak, hiszen többnyire a 
huszadik századi polgári líra közkeletű gondolatairól van itt szó. 
A Szabó Lőrincet a kínai és ind gondolkodáshoz, filozófiához k ö t ő 
szálak mintaszerű és rendkívül élvezetes elemzése viszont inkább 
résztanulmányba vagy nagymonográfiába illene, itt inkább az eszmei 
konzekvenciákra fordíthatott volna nagyobb figyelmet a szerző. 
Ugyanakkor kitűnőek a fordításoknak az eredeti versekkel és főként 
más magyar fordításokkal való összevetései, különösen a nyelvi-
stilisztikai elemzések finomságai és könnyed, világos előadása f igyel-
met érdemlők. Jammes versének (C'était affreux. . .) két magyar 
változatát összevetve például így ír Rába György : „Kosztolányi 
erős jambusokban lüktető, retorikusán lineáris versmondataival 
ellentétben Szabó Lőrincnek az élőbeszéd szólamaira tagoló, ú g y -
szólván soronként változó, szabadversnek is laza ritmusformája jelzi 
egy irodalmiasan költői és egy másik, a próza és a költemény határait 
egybemosó, a természetességet eszményítő koncepció szembeállí-
tását." Az elemzés és az esszéstílus leegyszerűsítése nélkül tud R á b a 
tiszta és közérthető szöveget alkotni. 

Kovács Sándor Iván írásában elsősorban Váci lírájának a kortárs 
költészettel való összevetéseit érezzük termékenyeknek. A Juhász 
Ferenchez és Garai Gáborhoz kötő szálak feltárása feltétlen hozzá-
járul felszabadulás utáni költészetünk egységbenlátásához. A Kelet 
felől eszmei hátterét ugyanakkor éppen a klasszikus hagyományokhoz 
való kapcsolás révén érthetjük meg, igaz viszont, hogy a történeti 
problematika, a kelet-mítosz és a vele való küzdelem részletes tárgya-
lása, a Kölcseytől Illyésig, a Beöthy Zsolttól Komlós Aladárig, 
Keresztury Dezsőig terjedő névsor Váci költészetének túlértékelését 
sugallja. A Dante- és Balassi-reminiszcenciák felvetését pedig a f i lo-
lógusi szenvedély túlburjánzásainak érezzük. 

Az alapelvek közül a periodizáció egységéhez való ragaszkodás 
sem jelenti egy merev sablon alkalmazását. A kötetek beosztását az 
életművek fordulópontjai szabják meg, s ezek természetesen n e m 
függetlenek egész irodalmi életünk változásaitól, ha egy-egy periódus-
határ nem is jelentkezik mindenkinél azonos súllyal. A korszakhatár, 
1945, persze mindenkinél sors és — valamilyen módon — szemlélet-
fordító. 1949 és 1953 — 54 azonban Szabó Lőrincnél csak külsődleges 
változásokat hoz az életben, de a Tücsökzene és A huszonhatodik év 

14 Irodalomtörténet 
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költői periódusának lényegi egységén nem változtat. Ugyanakkor 
Benjámin László pályáján ezek a dátumok költői fordulópontokat is 
jeleznek. A hatvanas évek elejének konszolidációja pedig másféle 
választóvonal a beérkezés küszöbére érkező Vácinál, mint az akkor 
újra szóhoz jutó Benjáminnál. 

Az alapelvek és első konkrét megvalósulásaik ez összevetése alapján 
valószínűnek látszik tehát, hogy a sorozat a magatartásokat, eszméket 
tekintve a lehetőséghez képest hiteles, jó tájékoztatást biztosító és 
feltétlen rendkívül színes képet fog adni a kortárs magyar irodalomról. 
Más a helyzet azonban a mértékkel, az írók nagyságrendjének ki-
jelölésével. A sorozat szemlátomást nem is törekszik erre. R á b a 
György meg sem kísérli Szabó Lőrinc helyének kijelölését, de Simon 
Zoltán és Kovács Sándor Iván is inkább csak egy horizontális skálán 
kívánja Vácit, illetve Benjámint elhelyezni, a nagyságrendin nem. 
Simon ennyit ír erről: ,,. . .a munkásírók csoportjából Benjámin 
László emelkedett művészi rangban a legmagasabbra. József Attila 
után — és napjainkig — vele, általa nyert mél tó költői kifejezést 
a munkásosztály újabb történelme. Ő fogalmazta m e g a legmaradan-
dóbban a felszabadult magyar nép örömét, egy ú j világ építésének 
hősi lendületét, de ő vallott a leghitelesebben a mozgalom kudarcairól, 
emberi tragédiáiról is." Kovács Sándor Iván pedig így jelöli ki Váci 
helyét irodalmunkban: „Gyorsan tűnt fel, és hamar ellobbant, s bár 
életműve nem egyenletes teljesítmény (. . .), magaslatainak irodalom-
történeti értéke nem lehet vitás. . . Osztálya, népe s az emberiség 
haladásának ügyéért küzdő forradalmár volt, művészi hovatartozását 
tekintve elsősorban a realista irodalom, a lírai realizmus esztétikai 
eszményeinek valóra váltója." 

Kortárs irodalomtörténészektől az ilyenféle besorolásoknál többet 
nem is kívánhatunk. Nemcsak a történelmi távlat hiánya gördí t 
akadályokat a nagyságrendi különbségek érzékeltetése elé, hanem 
a szerzők különböző „mércéi", különböző ízlése miatt eleve jobb , 
ha a szerkesztők lemondanak a „magassági térkép" megrajzolásáról, 
arról nem is beszélve, hogy a monográfusok közöt t biztosan vannak 
és lesznek, akik elvből elvetik mindenféle normat íva alkalmazását, 
mindenféle nagyságrend megállapítását. 

De k imondot t szavaikban bármily tartózkodóak is a szerzők e 
téren, az előadásmódba, stílusba feltétlen beszivárgó vérmérséklet 
tükrözi az ismertetett életműhöz való érzelmi viszonyt, ami az olvasó-
ban mindenképpen értékelés benyomását kelti, holot t csak a monográ-
fus írói alkatáról van szó. A három portré közül például Kovács 
Sándor Iván Váci-képe a legszuggesztívebb, pedig a költészet szem-
pontjából ő fogalmazza meg a legsúlyosabb kifogásokat is írása 
tárgyával szemben. Fontos helyen, az értékelő összefoglalásban olvas-
hatjuk: „művészi fegyelme olykor ellankad, a f inomabb megmunká-
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lást elsieti, vagy már bejáratott alaphelyzetekkel, nyelvi fordulatokkal 
pótolja, néha az érzelmek elcsukló ömlésének, máskor a képek ára-
dásának nem szab időben határt. . ." Rába György ugyan élesebben 
szól, de ellenvetései általában inkább az embernek, mint a költőnek 
szólnak, és mindig egy konkrét műhöz kapcsolódnak. A huszon-
hatodik év néhány darabjáról írja például: ,,Ez a hang nem érzelmes, 
hanem szentimentális, n e m patetikus, hanem szenvelgő." Simon 
Zoltán tanulmányában pedig alig találunk kritikai megjegyzéseket, 
ami van az is magyarázatával, a mögötte rejlő pozitív szándékkal 
együtt szerepel: „Benjámin együtt nőtt, emelkedett osztályával; 
nemcsak harcát és munkáját vállalta, hanem az illúzióival is azonosult, 
elannyira, hogy ebben az időszakban költészete elsősorban szolgálat, 
nem kis hányadában a napi politika szolgálata." 

Az előadás lendülete, a mondatok érzelmi töltése viszont éppen 
ellenkező értékrendet sugall, mint a bíráló megjegyzések összevetése. 
A Váci-képből például minden kritikai észrevétel és a mértéktartó 
helykijelölés ellenére is a költői koreszmény megfogalmazásának 
pátoszát érezzük, mégha Kovács Sándor Iván nem is helyezi a Váci 
által képviselt lírai realizmust a kor kérdéseire való válaszolás másik 
lehetősége, a látomásos költészet fölé, hanem csak egyenrangúságát 
törekszik bizonyítani. (Más kérdés, hogy ez az elméleti okfejtés, 
bár bizonyító apparátusát döntően Váci költészetéből veszi, nem 
mond-e ellent a sorozat vázolt szerkesztési elveinek, illetve itt van-e 
ennek a helye.) Az életnek és költészetnek a szegényekhez való hűség 
és a töretlen forradalmiság eszméjében való eggyéolvadását hang-
súlyozva, e portré mintha egy fokkal magasabb rangot adna Váci 
lírájának a ténylegesnél. 

Rába György a „megismerés művészét" ünnepelve, feltárja az 
önelemző kontempláció következményét is, a Szabó Lőrinc emberi 
arcát mintegy „elembertelenítő" vonásokat. Idézi Illyés nevezetes 
megfigyelését A huszonhatodik év gyors készültén kezét dörzsölve 
örvendező költőről, sőt így ír: „A minden emberi megismerése ihleti 
ezeket a sorokat, ami aztán hamar átcsap a magamutogatásba." Ez az 
emberi gyengeségekkel, politikai tévelygésekkel körülárnyalt költé-
szet így kisebb értékűnek látszik az eszményített Váciénál. Simon 
Zoltán szárazabb, „tudományosabb" szövegében pedig Benjámin 
László költészete kissé megszürkül. 

Persze ha eltekintünk a sorozatjellegtől, ha nem egymáshoz viszo-
nyítjuk e pályaképeket, önmagában mindegyiket mintaszerűnek 
tekinthetjük, csak éppen mindegyik másra nyújt mintát. Kovács 
Sándor Iván arra ad példát, hogyan kell emléket állítani egy követen-
dőnek tartott költői magatartásnak, míg R á b a György azt mutatja 
meg, hogyan kell szólni egy klasszikus értékeket hordozó, de a leg-
nagyobbak teljességét el nem érő költészetről. Simon Zoltán tanul-

14* 
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mánya pedig elsősorban a lezáratlan életművel, az élő költészettel 
szemben — a történészre nézve legalábbis — kötelező higgadtságot, 
mértéktartást reprezentálja. 

Ez a háromféle alapállás tükröződik egyébként az írások nyelve-
zetében is. Rába György érzékletes esszéstílusa „franciásan" könnyed 
és világos, míg Kovács Sándor Iván írását elsősorban a szuggesztivi-
tásr , az érzelmi megragadásra való törekvés jellemzi (kár, hogy a 
túláradó szenvedély néha kissé nehézkessé kuszálja mondatait), Simon 
Zol tán nyelvére pedig a korrekt, közérthető tudományos stílus 
objektivitása nyomja rá bélyegét. 

Végül megállapíthatjuk, hogy igen magas színvonalon indult 
ez a sorozat, és az eleve benne rejlő problémák ellenére, vagy talán 
azok révén is, színes, érdekes irodalomtörténeti és kritikai körképet 
ígér . 

Z A P P E LÁSZLÓ 

EGY M Ű V E L Ő D É S T Ö R T É N E T I A M N É Z I Á R Ó L 

A SZOCIOLÓGIA ELSŐ MAGYAR MŰHELYE. I - H . T Á R S A D A L O M -
T U D O M Á N Y I K Ö N Y V T Á R 

(Gondolat, 1973) 

Nincs még egy fejezete a magyar tudomány történetének, mellyel 
olyan mostohán bánt volna az utókor, mint a szociológia első magyar 
művelőinek munkásságával. Pedig ez a fejezet közelmúltunkban 
játszódott le, és az említett tudós kör úgyszólván egyetlen orgánum, 
a Huszadik Század köré csoportosult, tehát még különlegesebb búvár-
kodásra se lett volna szükség a megismerésükhöz. Csak a Huszadik 
Század 20 évfolyamát kellett volna figyelmesen végig olvasni. Persze 
n e m is a restség és a feledékenység volt az oka elsősorban a magyar 
szociológusok negligálásának. Politikai okok indokolták a Horthy-
korszakban, amikor e tudós kör nagy része éppen a forradalmakban 
való aktív részvétele miatt proskribált volt, és politikai okok játszottak 
közre a felszabadulást követő években is, különösen a fordulat éve 
után, amikor a szövetségi politika felszámolását az ősökre is kiterjesz-
tettük. 56 után az értékrend helyreállításának mind sürgetőbb igénye 
életre hívott ugyan e téren néhány jószándékú kezdeményezést, 
többnyire szubjektív szimpátiákból táplálkozó „rehabilitási" kísér-
letet , de a mesterségesen dúsított köd addigra olyan sűrű lett a szocio-
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lógusok tényleges tevékenysége körül, hogy ilyen elszigetelt kísér-
letekkel eloszlatni nem lehetett. Az első igazi tett a Huszadik Század 
körének reális értékelésére, tudományos munkásságuk objektív fel-
mérésére a Gondolat kiadónál most megjelent két kötetes gyűjte-
mény, A szociológia első magyar műhelye, mely Litván György és. 
Szűcs László kitűnő válogatásában és szakértő jegyzeteivel közöl 
szemelvényeket a legjelentősebb tudósok írásaiból és a Társadalom-
tudományi Társaság legjellegzetesebb vitáiból. 

A szerkesztők gondosan ügyeltek arra, hogy a szociológusok teljes 
munkásságához képest szűkre szabott válogatásból a mai olvasó is 
világosan megismerhesse az akkor világszerte új tudományág leg-
korszerűbb áramlatait, legfontosabb irányzatait, és ahol csak lehetett, 
nyílt és izgalmas vitákban szembesítik a különféle, sokszor nagyon is; 
ellentétes tudományos nézeteket. De ugyanakkor jól érzékeltették 
a szemelvényekkel azt is, hogy a sok eltérés, árnyalat és ellentét 
mellett mégis szerves egységbe foglalja ezt a mozgalmat a korszerű 
tudományos tájékozottság, az emberiség haladásába vetett erős h i t 
és az a biztos és biztonságot adó tudat, hogy ez a haladás a szabad 
vitákban korlátlanul fejlődő tudomány révén fog bekövetkezni.. 

Kétségtelen, hogy a kor legnépszerűbb gondolatáramlatai (dar-
winizmus, spencerizmus, történelmi materializmus) a Huszadik Százai 
közvetítésével hatoltak be a század elején kibontakozó új irodalomba 
is. A két mozgalom közötti rokonság mégsem ilyen közvetlen és: 
egyszerű. Azok az irodalmi és kritikai irányzatok, melyek a Nyugat 
általános profilját kialakították, érthetően inkább annak a néhány-
gondolkodónak kedvezett, aki direkt művészi kérdésekkel is foglal-
kozott, mint Nietzsche vagy Bergson. 

Ha a szociológusok körének hatását mégis állandóan jelenvalónak 
érezzük a Nyugat- mozgalom egész folyamán, akkor ezt az érzésünket 
sokkal inkább a társadalmi igazság keresésének és a haladás hitének 
az a pátosza kelti, mely a szociológusok írásaiból az új irodalomra is 
átsugárzott. Ezt fogta fel leghamarabb Ady, akinek a társadalmi 
kérdésekre legérzékenyebb antennái voltak, és váltotta tettekre, 
mikor kiállt Bors Emil, Somló Bódog, Pikier és Kunfi védelmében, 
mikor elkötelezte magát Jászi Oszkár gondolatai mellett. 

A két mozgalom közötti természetes kapcsolatot a tudatosság 
magasabb fokán álló szociológusok köre érezte jobban. Az ú j tudo-
mány előnyösebb helyzetben is volt mint az új irodalom. Viszonylag 
hamar kiválasztotta magából a konzervatív hajlamú tudósokat és 
azokat, akik a tudományos morált könnyű politikai karrierre vál-
tották át. így a megtisztult Társadalomtudományi Társaság csak-
hamar monopolhelyzetbe került. Az új irodalom pedig még mindig 
szabadságharcát vívta a hatalomvédte régi ellen. Ilyen körülmények 
közt kezdetben a Huszadik Század szinte a patronáló idősebb testvér 
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szerepet vállalta a Nyugat mellett. S ez nemcsak abban nyilvánult meg, 
hogy ők talán többször adtak helyet a nyugatosok írásainak, mint 
fordítva. Vitát is kezdeményeztek a Huszadik Század hasábjain az 
irodalom társadalmi szerepéről Irodalom és társadalom címmel, mely-
nek résztvevői főként a nyugatosokból kerültek ki. Az ebben a vitában 
szemben álló nézetek többek közt azt is megmutatták, hogy az eszté-
tikai tudat mennyire elmaradt az ú j irodalom mögött , és mennyire 
a levegőben levő tényleges szükséglet volt egy korszerű esztétika 
kidolgozása, mely a művészetek és a valóság bonyolult összefüggéseit 
vizsgálja. De az is igaz, hogy ebben a szociológusok pozitivista művé-
szetfelfogása kevés segítséget adhatott . Az említett vitában Ignotus 
liberális-relativista és Babits konzervatív-individualista nézetei ütköz-
tek meg Szende Pálnak a művészi jelenségeket közvetlenül társadalmi 
tényezőkből levezető mechanikus determinista felfogásával. 

Ami a Nyugat reagálását illeti a Huszadik Század körének tudomá-
nyos eredményeire, az a már említett Ady-féle szimpátiatüntetéseken 
és politikai azonosuláson kívül n e m sok konkrétumban nyilvánult 
meg. Bäsch Imre, aki maga is a szociológusok köréhez tartozott, 
egy figyelő erejéig melegen méltatja a Nyugatban a Társadalom-
tudományi Társaság tíz évét: „Barátnak és ellenségnek egyaránt 
cl kell ismernie : a magyar tudomány történetében soha tudós társaság-
nak sem ekkora közönsége, sem ilyen hatása a maga körében a maga 
korára nem volt ." (Nyugat, 1912. II. 861.) A Nyugat élgárdájából 
pedig Ignotus és Babits foglalkozik a szociológusok egy-egy munkájá-
val. 

Az imént azt mondtuk, hogy a szociológia első magyar műhelye 
leginkább a társadalmi haladás szenvedélyes hitét plántálta át az 
irodalomba. De ha a most megjelent válogatást forgatjuk, arra is 
rá kell döbbennünk, mennyi gyakorlati tényt, mennyi lázító doku-
mentumot halmozott fel ez a doktrinérnek mondott tudós kör a 
magyar társadalmi valóságról, annak siralmas elmaradottságáról, 
s ez nem kevésbé ösztönzőleg hatott az új magyar irodalomra. 

Azt hiszem, hogy a legkevésbé ismert fejezet még a szociológusok 
munkásságán belül is annak a hazánkban úttörő tudományágnak, 
a szociográfiának a megteremtése, melynek a hazai közvélemény 
felvilágosításában, munkásság és értelmiség politikai tudatosításában 
olyan nagy szerepe volt. 1913-ban alakult meg a Társadalomtudo-
mányi Társaság szociográfiai csoportja, de már ezt megelőzően is 
nagy számban készültek olyan szociográfiai tanulmányok, melyek 
ma is a műfaj remekei közé számíthatók. Az ország legégetőbb 
szociális problémái vonultak fel ezekben a tanulmányokban, mint a 
kivándorlás, a földbirtokmegoszlás, a nemzetiségi kérdés, analfa-
bétizmus, egyke, iskolaügy, nőkérdés stb. stb. Fényes Samu, a Szabad-
gondolkozók Magyarországi Egyesületének egyik vezetője már 
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1909-ben felvázolta Balmazújváros társadalmi-kulturális viszonyait. 
Buday Dezső, a későbbi kommunista mártír, Babits unokabátyja, 
ugyanabban az Ormánságban tanulmányozta az egyke problémáját 
már 1909-ben, mint jóval később Kodolányi. De a szociológusok 
tényfeltáró kutatásai nem szűkültek le a vidék, ill. a parasztság szo-
ciográfiájára, mint később a falukutatóké, hanem olyan kérdésekre is 
kiterjedtek, mint a budapesti diáknyomor, a nagyvárosi lakásviszo-
nyok, a könyvkiadás, Angyalföld munkásnépének szociális helyzete, 
a vidék szervezett munkásságának élete stb. Különösen jelentős 
Braun Róbertnek A falu lélektana című tanulmánya, mely egy román 
nemzetiségi falu szociográfiai felmérése mintegy 100 kérdés alapján, 
és nem tudjuk, mit csodáljunk benne jobban, a kérdések mindenre 
kiterjedő tudományos teljességét vagy a válaszok szépirodalmi mér-
tékkel mérten is remek megírását. És ha még azt is figyelembe vesz-
szük, hogy ez a tanulmány egy országos felmérési terv mintapéldánya 
volt, és csak a közbejött háború gátolta meg a szociográfiai csoportot, 
hogy tervét az egész országra kiterjedően megvalósítsa, akkor óhatat-
lanul feltolul a kérdés: irodalmi közvéleményünk, mely a két háború 
közötti szociográfiai irodalmat joggal értékeli olyan nagyra, miért 
teljesen tájékozatlan erről a gazdag és jelentős szociográfiai munkás-
ságról? Mert azt még csak valahogyan el lehet könyvelni a magyar 
furcsaságok népes sorában, hogy egy mozgalom, mely büszkén vallja 
magát népinek és a haladó plebejus hagyományok letéteményesének, 
megfeledkezett a saját legjobb hagyományairól. De az már teljességgel 
érthetetlen, hogy legújabb terjedelmes irodalomtörténetünk sem 
méltányolja kellőképpen ezt a nagyszerű örökséget. Egy mondatnyi 
említés esik ugyan a VI. kötetben, szelíd megrovással a népi írók 
irányában: „Mint úttörő elődöket mégis számon kellett volna tar-
taniuk a Társadalomtudományi Társaság, a Huszadik Század s a 
Galilei Kör munkáját — a szociográfia Braun Róber t , Rácz Gyula 
és mások kezdeményezése nyomán a század elején már megszületett." 
(648.) De hogy ezt a számontartást az arra hivatott irodalomtörténé-
szek miért mulasztották el pl. „A népi írók előzményei" c. fejezetben 
vagy akár a századelő művelődési viszonyainak tárgyalása során, 
arra nemigen tudunk választ találni. 

Több figyelmet érdemelt volna ez a szociográfiai irodalom az 
irodalomkutatók részéről már csak azért is, mert Veres Péter a Falusi 
Krónikában külön fejezetet szentel a Huszadik Század íróival való 
kapcsolatnak, s hosszan idézi Fényes Samu szociográfiai tanulmányát. 
De Veres Péter írói portréjának megrajzolásánál sem hanyagolható el, 
hogy olyan faluból jött, melyben „több mint száz munkáscsalád 
felekezet nélküli, nem mert az adót sokallta vagy mert a papjával 
összeveszett, hanem — ennél csudásabb tapasztalásról Marco Polo 
se adott számot — filozófiai meggyőződésből. Valamikor 12 évvel 
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ezelőtt valahogy a kezükbe került Schmitt Jenőnek egy bölcseleti 
munkácskája, mely kézről kézre járt. Ez a könyvecske térítette meg 
a felekezetnélküliségnek az első 30 családot, a többit aztán ők maguk 
térítgették. Egy szép napon vagy negyvenen asszonyostul, gyermekes-
tül felcihelődtek Budára, Schmitt Jenőt meglátogatni. Ő látta el őket 
tanáccsal vagy újvárosi felekezet nélküli nyelven szólva: Őtőlük 
világosodtak meg. Takarékos, józan életű emberek, akiknek — ha 
politikai vétségért nem — nem gyűlik meg a bajuk a büntető törvény-
székkel. Nem keresztelkednek és nem esküdnek pap előtt, és pap 
nélkül temetnek." (A szociológia első magyar műhelye II. 133.) 

A bevezetőben azt mondtuk, hogy az első igazi tett a szociológusok 
munkásságának felmérésére és értékelésére a most megjelent gyűj -
temény. Hátra van még — s ez sem lesz kisebb tett — a most fel-
fedezett eszmei örökség beépítése a magyar művelődés történetébe 
és nem utolsósorban a hazai köztudatba. Mert itt aztán van a „nem-
zeti büszkeséget" dagasztó szép példa is elég: hiszen legalább egy 
tucatnyi mű jelent meg a szociológusok tollából, melyet világszerte 
számon tart a tudomány. De én ennél is fontosabb teendőnek érzem, 
hogy a nyílt tudományos vitáknak azt a szellemét sajátítsuk el, mely 
a szociológia első magyar műhelyében otthonos volt. 

V E Z É R E R Z S É B E T 

SZABOLCSI MIKLÓS: VÁLTOZÓ VILÁG - SZOCIALISTA 
IRODALOM 

(Akadémiai, 1973) 

Szabolcsi monografikus író. Ez annyit jelent, hogy legszívesebben 
monográfiát ír, állandó monográfiák készülnek benne, és amiből 
nem lesz monográfia, abból lesz az esszé, kismonográfia vagy monog-
ráfia-részlet, esetleg töredék. Ilyen szempontból korszerűtlennek 
tűnik, hiszen az esszé már olyannyira irodalmi műfaj lett, olyannyira 
centrális jelentőségű, hogy hovatovább minden esszéisztikussá válik, 
még a regény és a dráma is, sőt mi több, a költészet is, — Szabolcsi 
azonban megmarad a monográfiánál. Van-e ennek a műfaji saját-
ságnak előnye? Szerintem van, nemcsak azért, mert előmunkálatokat 
tartalmaz, hanem mert hihetetlen adatbőséggel és változatosan ontja 
az információkat. 
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Nyilván hátránya is van a módszernek. Hátránya mindenekelőtt 
iz, hogy a legtöbb helyen még kifejtetlennek érezzük az írásokat, 
,több van bennük", mint amit a szerző kihoz, azonban néhány szép-
elkű esszével szemben ez a hátrány inkább előny. Azt hiszem, sapi 
;nti sat, — hogy Szabolcsi kicsit rohanó stüusánál maradjunk. 

A kötet nagy tömbjei látszólag alig függnek össze. Az egyik rész 
fózsef Attilával foglalkozik, s irodalomtörténeti részletproblémáktól 
kezdve József Attila és a munkásmozgalom viszonyának problémáján 
•cercsztül a legkülönbözőbb József Attila-kérdéseket érinti. Egy másik 
rész tisztán elméleti jellegű, egy újabb írói — főleg költői — portrékat 
nyújt, s végül akad egy olyan rész is, mely elsősorban a szerző francia-
országi benyomásairól ad hírt. Ez utóbbi valami egészen különös 
műfajban íródott, — irodalomtörténész riportok vagy i rodalom-
elméleti riportázs ez néhány publicisztikai konzekvenciával. D e ez 
a riportázs-jelleg valamiféle új „dokumentarista monográfia" felé 
mutat, vagyis egyáltalán nem szünteti meg azt a tendenciát, hogy 
Szabolcsi folyton monográfia-írásra készül, de nem mindegyik benne-
levő monográfiát tudja papírra tenni. 

A műfajon túlmenően azonban még egy sajátságra kell felfigyel-
nünk a kötet kapcsán. Szabolcsit elsősorban azok az eszmeáramlatok 
érdeklik, amelyekhez a költők kapcsolódnak, s igazi kérdése min-
denütt az, hogy vajon az adott eszmeáramlat alkalmat adott-e a 
költőnek egy költői világnézet kialakítására? Ez a probléma vonul 
végig azon a tanulmányon, amely József Attila és az anarchizmus 
viszonyát kutatja, de ugyanez jellemzi akkor is, mikor Pilinszky 
Jánosról ír. Pilinszkyt például „a megszakítatlan kétségbeesés álla-
potában élő költő"-nek nevezi, és idézi a költő gyönyörű sorait : 
„Szemközt a pusztulással — egy ember lépked hangtalan. — Nincs 
semmije, árnyéka van. — Meg botja van. Meg rabruhája v a n . " 
S ezek után levonja a következtetést, hogy Pilinszky gondolatilag 
abból az Adornónál is megjelenő tendenciából indul ki, mely szerint 
Auschwitz után nem lehet már költészet, s ebben az értelemben 
Paul Celan és Pierre Emmanuel rokona. Mindez teljesen igaz. És igaz 
az is, hogy ezen a koncentrációs táborok hangulatán átszűrt univerzum-
mal együtt jelenik meg Pilinszkynél valami sajátos emberközelség 
és meleg líra. Amennyire azonban ezek a megállapítások igazak, 
annyira kérdéses az, hogy vajon ennek a paradoxonnak érzékeltetésé-
vel a paradoxon teljes kibontása nélkül leírtuk-e Pilinszky költészetét. 
Ebben a költészetben — s ezt Szabolcsi tudja a legjobban — egy ú j 
ikonköltészet, tehát egy sajátos paradox világ tárul elénk, és ezt a 
paradoxiát kell elmélyíteni ahhoz, hogy Pilinszky költészete érthetővé 
váljék. íme, a nekifutás a monográfiához, de csupán adalék, és még 
nyitva az út a teljes feldolgozás felé. Az előbbi példa pusztán kiraga-
dottnak tűnik, de ha mellétesszük Juhász Ferenc jellemzését, ahol 
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szerepe van Juhász egyenetlenségeinek éppen úgy, mint Juhász lírai 
szimfonikus törekvéseinek és folklorisztikus alapozási kísérleteinek, 
akkor ez a jellemzés is egy nagyobb teljesség felé törekszik. Mintha 
elvágta volna Szabolcsi a gondolati sorokat, melyek mindegyike 
önmagában találat, de nem válik telitalálattá, mert csak körvonal, 
és nyilvánvaló, hogy a gondolatok áradását a kritikaíró tudatos 
önfegyelme akasztja meg. 

Ez az önfegyelem időnként arra kényszeríti Szabolcsit, hogy szinte 
pontokba foglalja mondanivalóját. Jellemző ebből a szempontból 
Király István Ady könyvéről írott kritikája is. Nézzünk egy meg-
fogalmazást: „Király István . . . 'kétfrontos harcot' folytat : megőrzi 
a marxista esztétika fogalmait, de tovább is fejleszti őket . Nem hajítja 
el a realizmus kategóriáját, csak tág, következetesen filozófiai értelem-
ben használja — s kitűnően jellemzi a realizmus intellektuális, lénye-
get kereső, ellentmondásokat látó változatait Adynál is és másoknál is. 
Ady líráját így tekintheti egy tágabb értelmű realizmus példájának" 
(216 — 17.). A leírás itt is kitűnő, azonban Szabolcsi mindjárt a mo-
dernizmus, a népiség és egyéb kategóriák Király Istvánnál előforduló 
kezelését is megemlíti anélkül, hogy itt mélyebb gondot fordítana 
a realizmus és intellektualitás általában rendkívül mély összefüggésé-
nek elemzésére, s arra, hogy éppen Királynál mutatkozik meg leg-
élesebben: a magyar líra valóban filozófiai töltésű líra, és azok a reak-
ciós legendák, melyek e filozófiai töltést tagadják, szükségképpen 
elmennek Ady Endre valóságos értékei mellett. Ady szimbolizmusa 
nem elsősorban képi horderejű, hanem az intellektuális tartalmak és 
képi tartalmak egy pontba sűrítése, ahol a gondolat és kép olyan 
lírai egységét láthatjuk, ami kizárólag Ady költészetének jellemzője, 
mert ez az egység szerves — minden lírában az —, de egyúttal szen-
vedő egység, mégpedig olyan szenvedés, mely önmaga ellentéteként 
mozgósító erővel bír. Ennek a kifejtése mint lehetőség benne van 
Szabolcsi ismertetésében is. De annyira gondosan ügyel minden új 
meglátására és annak feltüntetésére, hogy inkább felsorolja, mintsem 
szimbolisztikus esszében vagy esszéisztikus szimbólumban tömöríti 
azokat. 

A legnagyobb előnye a könyvnek az tehát, hogy szinte áradnak 
belőle a problémák, a gondolatok, a megismerésre érdemes informá-
ciók. A szerző szinte habzsolja a valóságos irodalmi életet és fejlődést, 
s éppen úgy nyilatkozik röviden a magyar irodalom csaknem minden 
műfajának néhány problémájáról, mint ahogyan Saint-John Perse 
költészetének magyar fordításáról Jean Luc Godard Weekend című 
filmjéről, a Tel Quel-csoportról, a dokumentarizmusról és a memoár-
irodalomról, s általában arról a kavalkádról, ami az utóbbi évek 
francia kulturális életét jellemzi. Innen ered a könyv sokszínűsége és 
igen sok fenntartása. Ez a fenntartás állandó kérdéseket jelent: melyik 
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költői vagy irodalomkutatói módszerből lehet valamit hasznosítani, 
mi az a strukturalizmusban, amit semmiképpen nem tudunk marxista 
alapon használni, és vannak-e olyan eredmények vagy technikák, 
melyek a marxista irodalomtudományt is gazdagíthatják. Mit lehet 
eleve kizárni, és mi az, ami kérdőjelként mered a mai irodalom kuta-
tója elé? 

Alighanem ennek az egész jellegzetességnek elvi alapjait ott fogal-
mazza meg Szabolcsi könyve, amikor így beszél: „A világ, a társa-
dalom állandóan változik, megismerése állandóan fejlődik: így a 
szocialista eszmeiség tartalma más történelmi korokban másképpen 
alakul; más és más korokban a marxista —leninista világnézet más 
és más elemei kerülnek előtérbe. A szocialista eszmeiség irodalmi 
megnyilvánulása formailag is változhat. Nyitottan, váratlan jelen-
ségekre és formákra felkészülten kell vizsgálnunk a ma irodalmát. 
Elvileg el lehet képzelni azt is, hogy a szocialista eszmeiség teljesen 
más módon és más szerkezetben, az irodalom új megnyilvánulási 
formáiban jelenik meg, egészen máshogy, mint ahogy eddig meg-
szoktuk." (292.) Ezek a fejtegetések azért érdekesek, mert elárulják: 
lehet ugyan tipológiát csinálni a szocialista művészeten belül, azonban 
a tipológia nem olyan normatíva, melyhez a jövőben a művészetnek 
igazodnia kellene. Szabolcsinál a hangsúly tehát azon van, hogy az 
egészen új formák, az egészen új kezdeményezések ne érjék várat-
lanul a szocialista irodalomelmélet művelőit, mert előfordulhat, hogy 
az új formákon keresztül tör elő a valóban szocialista tartalom. 
Ezért Szabolcsi viszonya például a lukácsi esztétikához teljes mérték-
ben elismerő, de egy pillanatra sem következteti azt, hogy Lukács 
esztétikai elképzelései valamiféle határt vagy zárt tipológiát jelenthet-
nek a jövőbeli fejlődés számára. Az esztétika egyik legfontosabb belső 
nehézsége az, hogy minden eddigi esztétika, és valószínűleg minden 
jövő esztétika is elsősorban annak a teoretikus megfogalmazására 
vállalkozik, ami a művészetben már lezajlott, illetve a művészetben 
megjelent esztétikai értékeket állítja be minden esztétika a kontinuitás 
és diszkontinuitás dialektikájába. Ez a legtöbb esetben arra indította 
a kritikát, hogy minden esztétikában kanonizált normatív értékrendet 
lássanak. Szabolcsinak ez a könyve is fellépés az ilyen típusú szemlélet 
ellen, mely a mai művészetet valamely régi alapján akarja meg-
magyarázni. S ebben igaza is van. Az igazi kérdés azonban az, hogy 
vajon nem akkor fogjuk-e fel helyesen az eddigi esztétikai fejlődést 
s ezen belül a marxista esztétikai fejlődést is, ha értékeit a jelen művé-
szetére is alkalmazzuk, mégpedig úgy, hogy tudomásul vesszük: 
az esztétika kiindulópontja az új értékteremtés és a már régi értékek 
összevetése, analízise és ennek megfelelően az új értékteremtés „mér-
legre tétele" nem a régi alapján, hanem a régi módszertana alapján. 
A módszertan ugyanis mindig a megújulás módszertana, korántsem 
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egyfajta, hanem differenciált, mindig szembenállás a régivel, d< 
egyúttal szembenállás a megszüntetve megőrzés alapján. S ebben a; 
értelemben nemcsak a mai marxista irodalomelmélet ú j lehetőségekre 
való felkészülését kell hangsúlyozni, hanem ezzel együtt — mint ez 
nemegyszer Szabolcsi is megteszi — az új jelenségek módszertan 
értékelésének tradicionális, de mindig megújuló metodológiáját. 

Különös értéke a könyvnek az is, hogy az új áramlatokat sem 
statikusan mutatja be. A Cerisyben rendezett szümpozionról írva 
Szabolcsi megemlíti a strukturalizmus alakváltozásait. Ezt írja róla: 
„Három év alatt sokminden történt vele: előbb divatcikké lett, sajtó-
témává, mindent elárasztó kultúrfilozófiává — a májusi események 
alkalmából képviselői háttérbe vonultak —, a strukturalizmus mára 
szaktudományibb lett, általában szerényebb és pontosabb: kiegészült 
és kiegészíti magát. És megindult a küzdelem a strukturalizmus 
egyeduralma ellen, ideológiai téren is, erősödött m ind a »belülről 
jövő«, önkorrekciós, mind marxista kritikája. Meg kell azonban 
jegyeznünk, éppen a mi közvéleményünk helyes orientálása szem-
pontjából, hogy a strukturalizmusnak nemcsak ilyen bírálata érezhető, 
erős a kispolgári anarchista jellegű bírálat is, amely minden rendszert, 
szabályt, törvényt tagad, amely az ösztönösség és a korlátlan szabadság 
nevében van ellene minden koherens elméletnek — a marxizmusnak 
is, a strukturalizmusnak is. És természetesen van a strukturalizmusnak 
konzervatív oldalról jövő bírálata is." (473 —74.) Ha a fenti szöveget 
valaki komolyan átgondolja, egyfelől látja, mennyire változik minden 
olyan elmélet is, melynek kiindulópontja a történelmietlenség, tehát 
a lényegi változatlanság. Azonban nemcsak az a tanulság, hogy 
tempóra mutantur et teoriae mutantur in illis, hanem az is: az olyan 
mondatok mögött , mint amelyek a 68-as májusi eseményekre utalnak, 
politikai állásfoglalások rejlenek, s minden egyes további mondat-
részlet politikai, ideológiai mozgások sorozatára utal. Aki el akar 
indulni abba az irányba, hogy a változó időket, „a változó világot" 
megértse, mégpedig abból, hogy az irodalom is változik és vice 
versa, jó kiindulópontot kap ehhez Szabolcsi tanulmánykötetéből. 
S a kiindulópontok igen lényegesek, de az is nyilvánvaló, hogy a 
mai irodalom és valóság sok problémáját még más, újabb össze-
függésekben kell majd elemezni, — s ehhez is ösztönzést nyújt ez a 
könyv. 

H E R M A N N ISTVÁN 
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B A R Ó T I D E Z S Ő : ÍRÓK, ÉRZELMEK, STÍLUSOK 

(Magvető, 1971) 

Egy tudós életpálya 1934 és 1970 közti munkásságának legfonto-
abb állomásairól tudósít Baróti Dezső válogatott tanulmányainak 
gyűjteménye. A két dátumot összekötő idő alatt keletkezett írásművek 
izerzőjük szerteágazó tudományos érdeklődésének egymásba fűződő 
áncszemei. Önmagukban is megállnak, ugyanakkor egy rendszer 
— koncepció — törvényeinek vetik alá magukat, s összegyűjtésük 
ípp a megfelelő alkalom szerves együvétartozásuk dokumentálá-
ára is. 

Baróti valóban a címben megjelölt hármasra összpontosít könyve 
minden lapján. A felvilágosodás és Radnót i — a kezdő és végpont, 
melyre a kötet során leginkább figyelmez. A gyűjtemény jelentős 
lányadának — s talán Baróti Dezső munkásságának is — kulcsszava, 
irezérmotívuma a felvilágosodás. A tanulmányok egyharmad része 
de torkollik vagy innen indul ki. 

A kötet élén áll a legeredetibb, legegyénibb kérdésfelvetésű és 
cidolgozású tanulmány a Vénusz magyar változásai, melyben Baróti 
i „szívmítosz" — a szerelemkoncepció — módosulásait tekinti át 
Balassi utáni és a felvilágosodás-béli költőinknél. Felfogásának leg-
őbb erénye, hogy a szerelmet — és a köréje épült érzelmi, erkölcsi 
magatartások összességét — a társadalmi tudatformák egyik speciálisan 
bonyolult eseteként kezeli, így az egyes korok, illetve költők szerelem-
toncepcióját a „kor magyar társadalmába" gyökerező vonásokkal 
:árja fel, s ezáltal hiteles képet nyer a társadalmi valóságról is. Nem a 
módszer, hanem a megvalósulás egyes elemei ellen szólunk, mikor 
ízt kifogásoljuk, hogy Gyöngyösi, Amadé, Bessenyei György reak-
áóiban néha a 20. századi ember, nem pedig a korábbi társadalmi 
viszonyok közt élő költő válaszait véljük felfedezni. 

Egy programadó referátum megállapítása szerint „kivéve a XIX. 
>zázad második felétől a jelenünkig terjedő történelmi időt — egyetlen 
távolabbi korszak stíluskérdéseinek problematikája nem vált ki ma 
annyi vitát, ellentmondást, mint éppen a XVIII. századé". Ehhez 
Ï polémiához csatlakozik a kötet további tíz tanulmányában Baróti 
Dezső, vitatkozva, de bizonyos állásfoglalásaiban vitathatóan is. 

A felvilágosodás sajátosságai tárgyalásánál élesebb disztinkciót 
sövetelve húzza meg a határokat, elkülönítve a felvilágosodást mint 
3nálló korszakot a rokokótól és a klasszicizmustól. Ez utóbbi esetben 
sran nehezebb dolga a sok érintkezési pontból következő részleges 
izonositások miatt, s a kiváló érzékkel, éles szemmel felfedezett 
sltérések (pl.: a felvilágosodás és a klasszicizmus racionalizmusának 
tartalma között) kimutatása meggyőző. S a felvilágosodás vonásai 
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között abszolútnak tekintett intellektus mellé — szerintünk is helye-
sen — odaállítja az érzelmeket és az érzékelést is. 

Ugyanezt a szétválasztó módszert követ i másik, a magyar rokokó 
kérdését néhány új szempont felvetésével vizsgáló dolgozatában 

(A rokokó és a magyar irodalom), ahol a rokokót próbálja elhatárolni 
a barokktól és a felvilágosodástól — lefejtve ez utóbbiról a feleslegesen 
ráaggatott rokokó cikornyákat. Hangsúlyozza, hogy a felvilágosodás 
stílusát, a style des Lumières-t, önálló, határozott iránnyal rendelkező 
stílusnak tekinti, amely a bomló barokk és a rokokó, illetve a század-
végi új klasszicizmus között helyezkedik el. Gondolatai, koncepciója 
megvilágítására álljon itt az idézet: a style des Lumières-ben „Arra 
a rokokó játékos ornamentikát és variációt felváltó, sokfelé kígyózó, 
de egészében véve mégis tiszta és világos írásmódra gondolunk, 
amelynek legjelentősebb képviselői elsősorban Montesquieu, Voltaire 
és Diderot, nálunk pedig egyéb, régebbi elemekkel színezve főképp 
Bessenyei és Csokonai voltak." Baróti a magyar rokokót a köz-
felfogástól némileg eltérően, a képzőművészeti rokokóval párhuza-
mosan korábbra, az 1740 —1770 közé eső időszakra lokalizálja. Legfőbb 
képviselőit — itt nem részletezhető okok miatt — Amadé Lászlóban 
(„Ha egyáltalán van rokokó szerelem a magyar irodalomban, akkor 
azt leginkább nála, a csapodár bárónál, n e m pedig a plebejus Csoko-
nainak a felvilágosodás nagy érzelmi forradalma által felszabadított 
bensőséges szerelmi lírájában lehet keresnünk" — idézzük, nem 
teljesen azonosulva), Faludi Ferencben, Mikes Kelemenben („Faludi 
olaszos rokokója mellett Mikes a rokokónak a francia racionalizmus 
által is megérintett változatát képviseli") s a franciás kultúrájú 
Galántai Fekete Jánosban és Kónyi Jánosban véli felismerni. (. . .) 
A népies rokokó ízeit pedig az Etelkában, a Kartigámban és a kollé-
giumi költészet, a kéziratos versek elkésett megnyilatkozásaiban érzi. 

A két teoretikus, stüuselméleti és -történeti koncepciót kifejtő 
dolgozatot tulajdonképpen ugyanezen problémakör analízise követi, 
most már életművek, illetve egyedi alkotások konkrét műelemzésében. 
Alapvetők, máig is ható érvényűek a Dugonics András és a barokk 
regény konklúziói. Nagy körültekintéssel, a lehetséges források ki-
kutatásával helyezi vissza korába az Agis tragédiáját és a Dorottyát. 
A franciaországi változásokra és A látó elemzésében csúcsosodik ki a 
Batsányi forradalmi verseit áttekintő A rab és a madár c. írás. Külön is 
figyelmet érdemel Dayka Gáborról szóló cikke, melyben azt a folya-
matot rekonstruálja, hogyan siklott át Dayka költészete a rokokóból 
a szentimentalizmus közvetítésével az empire-be. 

Bár a munkásság sokrétűségét tanúsítja, izgalmas stílustörténeti 
eredményeket hoz a felszínre, a kötet egységét némileg megbontani 
látszik az európai biedermeierre vetett kitekintés, a négy, kis terjedelmű, 
a negyvenes évek elejéről származó dolgozat. A biedermeier Európában 
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gen körültekintően gyűjti össze a stílus ismérveit, s egészíti ki Zolnai 
lefinícióját; saját észrevételeivel teszi teljesebbé a stílusról eddig 
ilkotott képet. Az itt kifejtett nézeteihez keres — és talál — illusztrá-
l t a Marceline Desbordes-Valmore és A másik Musset с. írásaiban. 
Víindkettőjükről a „romantika" rájuk ragasztott bélyegét áztatja le. 
\ romantika elfelejtett költőnőjében szinte a par excellence bieder-
meier költőt ismerve fel; s az addig a köztudatban főként romantikus-
ként élő Musset-nek is azt az oldalát vizsgálja, amit már „a kortársak 
szívesen állítanak szembe a romantikussal", — s aki a nagy eszmé-
nyeknek szenvedéllyel hódoló romantika helyett a biedermeier 
rezignáció horatiusi életbölcsességét helyezi előtérbe. 

Az írók, érzelmek, stílusok sarkköve: a szerző a szerelmet társadalmi 
ss történeti jelenségnek fogja fel. Ezt az elvet szem előtt tartva közelít 
Baróti Juhász Gyula szerelmi lírájához is. Imponáló biztonsággal 
vázolja fel, milyen előzmények során találja meg Annában — törvény-
szerűen — tárgyát a költő „édes-bús" szerelme. Majd az Anna-versek 
érzékeny és alapos elemzésével fejezi be tanulmányát. Egy itt fel-
bukkant motívum, a levágott fej jelképi alakulását követi nyomon a 
másik Juhász Gyuláról írt dolgozat, a Dózsa feje : hogyan jut el ez 
ï motívum a Salome, s a Maillard kisasszony versekbeli „partikuláris 
szubjektivitástól" a Dózsa fejé ben a „kollektív népi élmény, a for ra-
dalom elbukása feletti keserűség" kifejezőjévé. 

A Juhász Gyuláról írt sorok mintegy átmenetet jelentenek a kötet 
harmadik, nagy, önálló egysége, a Radnóti pályaképének különböző 
fázisait — szinte monográfia-előzetesként — felrajzoló tanulmányok 
tömbje felé. Mind a tizenegy írás a legutóbbi évtized terméke. Tolnai 
Gábor és Ortutay Gyula mellett Baróti Dezső az a szegedi jóbarát és 
diáktárs, aki a szem- és fültanú, a tanítvány és a vitapartner személyes 
tapasztalása felidézésével erősebb megvilágításba helyezi Radnó t i 
életművét. Ezen írásainak leglényegesebb jegye — amit egyébként 
Bori Imre Radnóti-monográfiájából leginkább hiányol —, hogy 
különösképpen szem előtt tartja a mártír költő „életének és történeti 
helyzetének" tanulságait, megadva ezzel az egyes kötetek, illetve 
versek máskülönben már megmagyarázhatatlan utalásainak, képeinek 
eredetét, kulcsát. Avégett ügyel kiváltképp az atmoszférára is, hogy a 
kiváltó okokat jelezze. Nemcsak a Pogány köszöntő és az Újmódi 
pásztorok éneke szerkezeti jellemzőit sorolja elő, hanem a Pogány 
köszöntő és az Újmódi pásztorok. . . Radnótiját — szokásait, vélemé-
nyét, akkori életfilozófiáját, általában lelkiállapotát, minek kései e lem-
zése is hasznos tanulságokkal járhat. Csak a kor - és sorstársak — a 
Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának tagjai — képesek a még 
fennálló kételyek és bizonytalanságok eloszlatására, az életműre 
rakódott téveszmék felszámolására. Ezt teszi Baróti Dezső, amikor 
a külső történéseket s az „érzelmek világának nem tudatos rétegeit" 
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vetíti egymásra, és ekképpen szolgáltat nélkülözhetetlen adalékokat 
Az Újmódi pásztorok énekét így sikerül megfosztani minden idillikus 
bukolikus értelmezéstől, s az újmódi jelzőre tenni át a hangsúlyt, : 
korai Radnót i frazeológiájának megfelelő jelentésben, s ráirányítan 
a figyelmet a kötet fontos új vonására, a groteszk iránti hajlam else 
jeleire, a politikai mondanivaló felerősödésére. 

Radnóti napjainak közeli ismerete jogosítja fel arra, hogy krono-
lógiai kérdésekben is eligazítson, megcáfolva azt a látszatot, miszerin 
a fiatal költő kötete elkobzása után válságba sodródott, s hogy elapadl 
versíró vénája. Ugyancsak a személyes élmény adja meg zamatát 
a Radnóti három párizsi út jának versben való lecsapódását vizsgáié 
Radnóti Miklós és Párizs c. írásának. Mindhárom utazás élményszintjél 
sikerül szétválasztania az egymásra rakódó rétegekből. Szó esik a 
gyarmatügyi világkiállításról, a versben megörökített párizsi ház-
tetőkről, s hogy való igaz: „ A Boulevard St Michel s a Rue / Cujai 
sarkán egy kissé lejt a járda." Itt is, miként a tanulmánykötet más 
munkáiban, szerteágazó érdeklődése és ismeretanyaga nyomán izgal-
mas filológiai játékba bocsátkozik (Eaton Darr strófái) ; szenvedély-
lyel keresi Radnóti eme különös verseinek lehetséges inspirációit, 
de ezekről inkább elgondolkoztat, mintsem ránkerőszakolja vélemé-
nyét. 

A kötet záró művében az irodalom és a képzőművészet kapcsolatát 
boncolgatja az egykori pályatárs, Buday György fametszetei okán. 
De — valahol mélyen — ezúttal is az a szándék vezeti tollát, hogy a 
Szegedi Fiatalok munkalégköréből, abból a sajátos és megismétel-
hetetlen atmoszférából, „amely többek közt a Lábadozó szél és az 
Új hold Radnóti já t vette körü l" , felidézzen valamit. 

Baróti Dezső összegyűjtött tanulmányainak csupán a kisebb érde-
me, hogy együvé rendezi, s ezáltal könnyen hozzáférhetővé teszi a 
nagyszámú, de ma már fáradsággal elérhető írást. Jóval fontosabb 
jellemzője a kötetnek, hogy több, mint a szétszórtan megjelent látókör-
tágító írások összessége. A magyar felvilágosodást mélységében meg-
ismerni és megismertetni vágyó írások füzérré állnak össze, s egy 
irodalomtörténeti korszakról vallott nézet, koncepció körvonalazó-
dását jelzik, amely koncepció nem volt ilyen tisztán kivehető a 
viszonylag nagy időközökkel publikált egyes cikkekből. Ugyanez 
mondható el a Juhász Gyula és Radnóti alakja köré csoportosuló 
anyagról is. Az írók, érzelmek, stílusokat szeretnénk két ú j kötet lehető-
ségeként értelmezni, mert a benne szereplő két főbb pólus körül 
elrendeződött erővonalak sugallják a kettészakadást: önálló kötet a 
felvilágosodásról és a szerzőhöz személyes szálakkal is kötődő husza-
dik századi irodalomról. 

JANKOVICS J Ó Z S E F 
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Z I M Á N D I P. ISTVÁN: PÉTERFYJENŐ 

(Akadémiai, 1972) 

Ez a könyv két szempontból is iskolapélda. Iskolapélda részint 
arra, mit, mennyit lehet a magyar irodalomtörténeti monográfiaírás 
kezdő időszakában, az 1880-as, 90-es évek pozitivizmusa idején ki-
alakult életrajztípussal napjainkban is még teljesíteni. Bánóczi, Váczy 
János, Papp Ferenc voltak ennek az életrajz-írásnak jellegzetes kép-
viselői. Zimándi könyve ugyan eredetileg másnak, többnek indult 
az ő külső esemény-biográfiáiknál. S nem is csak szellemi egyéniség-
rajzát kívánta adni hősének, hanem egyes műveinek értékelését is 
igyekezett elvégezni. Gyakran ugyan nem a maga megfogalmazásá-
ban, hanem a tetszését leginkább megnyerő elődök, a korábbi érté-
kelők szövegeinek citálása által. Azok a fó rumok azonban, amelyeken 
ez a sok fáradsággal és sok gonddal készült munka keresztülment, 
joggal s egyöntetűen vélték úgy, hasznosabb művet akkor alkot a 
szerző, nagyobb szolgálatot tesz a korszak kutatásának abban az eset-
ben, ha megmarad a fönt jelzett életrajz-fajtánál. Mert mind saját 
értékelő ítéletei, mind idézett szerzőinek véleményei nélkülözték 
a tüzetes társadalmi vizsgálaton alapuló történeti konkrétságot, elmé-
leti korszerűséget és esztétikai szakszerűséget. 

Bátran mondhatjuk, Zimándi kimerítette mindazokat a lehető-
ségeket, melyek ebben a földolgozás-fajtában benne rejlenek. Sok 
évtizedes munkával Péterfy életének, pályája alakulásának minden 
eseménymozzanatát föltárta. Széles miliőrajzot ad a környezetről, 
amelyben mozgott , a családról, amelyben felnőtt, az iskolákról, 
amelyekben tanulmányait végezte, s azokról, amelyekben tanított, 
az utazásokról, amelyekhez szenvedélyesen ragaszkodott, a barátok-
ról, akikkel irodalomról, zenéről, művészetről, filozófiáról oly szíve-
sen és magától értetődő természetességgel beszélgetett. Csodálta 
Péterfy Platónt, akinél, mint mondta, a gondolat még teljesen együtt 
született, teljesen egy volt a kifejezéssel; szerelmese volt a Lakomának, 
ahol gáncsvető célzat és ellenséges indulat nélkül, magáért a gondolat 
öröméért ellentétes eszmék gondolkodói vívnak mámoros tornát. 
Zimándi megérezte Péterfy egyéniségében a Symposionra született 
embert, s legtöbb gonddal baráti körét igyekezett megrajzolni. De 
igen alapos munkát végzett a korszak iskolai közviszonyainak rajzá-
ban vagy az értelmiségi alsó rétegek életviszonyainak bemutatásában 
is. Azaz nemcsak a Péterfy iránt érdeklődő tudós forgathatja munkáját 
haszonnal, hanem a kor általános művelődéstörténésze is. 

Könyve azonban iskolapélda arra is, mit nem lehet ezzel a műfajjal, 
ezzel a földolgozástípussal elérni. Bevezetőjében igen tiszteletre-

15 Irodalomtörténet 
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méltóan maga is elmondja, amit fönt említettünk: munkája végső 
fázisában csupán alapos életrajzot kívánt írni. A nagyigényű, a filozó-
fiai értelemben vett pozitivista szerzők azonban rendszerint nem 
elégedtek meg puszta eseményrajzzal, hanem legfőbb példaképük, 
Sainte-Beuve mintájára hősük egyéniségrajzát vagy éppen lélektani 
fejlődésrajzát igyekeztek művük középpontjába állítani. A Zimánd: 
könyvét ajánló borítólapi szöveg is, az ún. fülszöveg is erről a lélektan: 
igényről beszél. 

Kérdés azonban, lehet-e egy alkotónak a lélekrajzát alkotásainak 
értelmezése, bemutatása nélkül elénk állítani. A pozitivista életrajz 
európai nagymesterei hőseik műveit többnyire argumentumuknak 
és illusztrációknak tekintették hőseik egyéniségrajzához, lélekrajzához. 
Azaz a maguk (szűk) szempontjából értelmezték hőseik műveit. 
A szellemtörténeti iskola viszont egyenesen és egészében egybe oldotta 
a kettőt; pontosan, igen nehezen lehetett megkülönböztetni, mikor 
beszélnek a mű esztétikai vonatkozású lélektanáról s mikor a szerző 
biografikus vonatkozású lélektanáról. Gundolf például Goethe és Faust 
nevét és lélektanát sinonim jellegűen cserélgeti. Ma általában az 
egyéniségrajz s az életműbemutatás lélektani megkülönböztető és 
megfeleltető értelmezését szoktuk ideálisnak tekinteni, s a jelentős 
tanulmány egyik fő ismérvének tekintjük, miként végzi el e meg-
különböztetéseket és megfeleltetéseket; hozzásegít-e bennünket álta-
lában is e megkülönböztetések és megfeleltetések területeinek és 
eszközeinek kidolgozásához. 

Milyen tehát a lélektan és annak alkalmazása Zimándi művében? 
A klasszikus pozitivisták óta óriásit lépett előre a lélektan, hatalmasan 
kibővült fogalomtárában, tematikájában s módszereiben egyaránt. 
A lélektan, amelyet Zimándi könyvében találunk, már kétségtelenül 
nem a klasszikus pozitivistáké, de nem is a máé, s nem is a tegnapé. 
A századvégé, a századvégi impresszionizmusé. Sainte-Beuve szug-
gesztív példája a f inomabb lelkű irodalomtörténészek egész légióját 
csalta tévösvényre. Ö azonban nagy művész volt, de ha kellett, ha 
akart, ugyanakkor kitűnő tudós is tudott lenni. Tudta, a tudományos 
igényű műben a művészi megjelenítést újra meg újra át kell váltani 
a korszerű tudományosság fogalomkörébe, s tudta, mikor és hogyan 
kell átváltani. Követői azonban többnyire csak művésziségét látták, 
s azt igyekeztek utánozni. 

Mennyire ismeri Zimándi a francia mestert, s mennyire volt 
számára is sugalló példa, nem tudjuk. De nem is fontos tudnunk. 
A megjelenítés, a földolgozás típusa a fontos. Azt még el lehet fogadni, 
el lehet viselni, hogy utánérző irodalmiassággal hangulatokat igyek-
szik felidézni. Lélektannak elfogadni azonban ezt önmagában aligha 
lehet. Mind a valódi, társadalmi értelmű történetiség, mind a meg-
különböztető egyediség, mind pedig a megkövetelendő tisztázott 
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fogalmiság hiányzik belőle. Ha ősz van, hőse borongó, ha jóbarátok 
jó beszélgetése veszi körül, vidám, ha magányba szorul, szomorú. 

Egy kirívó példa jól mutatja, miként áll szerzőnk a lélektannal. 
Péterfy életútján több jel mutat arra, hogy sajátos szorongásainak, 
feszültségeinek, meneküléseinek esetleges homoszekszualitása lehetett 
egyik oka. Zimándi fölháborodása „egyes nyugatosok" ellen (s egyes 
mai irodalomtörténészek ellen), akik e jelek láttán megérintették 
e kérdést, nem ismer határt. S nem is csak az háborítja föl, hogy 
hősével kapcsolatban fölvetődhet ez a kérdés, hanem az, hogy egy-
általán fölvetnek életrajzban ilyen kérdést. Nemzeti nagyjaink magán-
életében való megengedhetetlen „turkálás"-nak tekinti az ilyen 
probléma érintését. Milyen lélektan azonban az, amely egy Péterfy-
szerű sors, egy Péterfy-szerű magány esetében, határozott jelek elle-
nére, nemcsak kikerülhetőnek, de kikerülendőnek is vél egy ilyen 
egzisztenciálisan döntő, az egyén szociabilitását és életakaratát alap-
vetően befolyásoló tényezőt? 

Lehet-e alkotók lélektanát adni alkotásaik bemutatása nélkül, — 
tettük fel a kérdést. Mi határozott nemmel felelnénk, — de tételezzük 
föl, hogy bizonyos zárt határok között lehet. Zimándi könyvében 
azonban még ebben az értelemben sem lélektannal, hanem költőies 
lélekrajzzal, hangulatok irodalmias rajzával van dolgunk. 

Könyve mégis, ismételjük, hasznos könyv. Zsigmond Ferenc 
nélkül Jókait értelmezni vagy újraértelmezni alighanem lehet. Papp 
Ferenc Kemény Zsigmond-ja Kemény értelmezéséhez azonban min-
dig nélkülözhetetlen marad, mert alapvető életrajzi tények vannak 
benne egybegyűjtve. S Zimándi hasonlíthatatlanul többet látott meg 
hőséből, mint az említett életrajztípus idézett képviselői. 

N G B . 

K E R E S Z T U R Y D E Z S Ő ESZMÉNYKÉPE 

KERESZTURY DEZSŐ: A SZÉPSÉG HASZNA 

(Szépirodalmi, 1973) 

„Az emberré nevelésnek az az eszménye, amelyet a görögök a 
paideia nevével jelöltek meg, újra súlyos válságba került. Nem először 
a történelem folyamán. Hogy lényegükben azonos alakváltozásai, 
amelyek végigkísérik egész európai műveltségünk fejlődését, sőt 
ennek legfőbb hordozói-mozgatói közé tartoznak, mindig túlélték 

14* 



228 Szemle 

a válságokat, voltaképpen annak köszönhető, hogy ez az eszmény 
az emberi magatartásformák nagyon szélsőséges ellentéteit foglalja 
termékeny dialektikájú egységbe." ( n . ) 

Egy embert mindig jellemez az az eszmény, melynek elérését 
maga elé célul tűzi ki. Kiváltképp jellemzi akkor, ha egész életét 
e célnak szenteli, hozzá nem is sikertelenül. A teljesség igénye ez: 
összekapcsolni a múlt emlékezetét a jövő igényével, a hitet a kétséggel, 
a felhalmozást a rendszerezéssel, a megértést, a védést a teremtéssel, 
az újat alkotással, az egyént a közösséggel. Nem csekély élethivatás: 
embert próbáló súlyos feladat. 

Keresztury Dezső egész munkássága arról tesz tanúbizonyságot, 
milyen kitűnő eredményeket hozhat ennek az eszménynek a követ-
kezetes vállalása. Legújabb kötete is arról a harcról számol be, melyet 
az író az esszék fegyverével egész életén át folytat, soha meg nem 
alkuvó hittel és bátorsággal. Keresztury Dezső tanár: a szó már-már 
megkopó legnemesebb értelmében. Minden egyéb — és kitűnően 
végzett — feladata mellett megmaradt vagy megújhodot t nemzedékek 
tanítómesterének. E kötet tudós tanulmányai és esszéi a tanítás sok-
oldalúságát is példázzák. 

Az írások a szépség hasznáról beszélnek. Mit is ért ezen a hasznon 
Keresztury? „Kant híres meghatározásának éppen az ellenkezője igaz: 
érdek — pontosabban: érdekeltség, megérintettség, ha tetszik: szen-
vedély — nélkül nincs szépség. Persze az érdek ebben az esetben nem 
jelent egyet a haszon, hatalom, karrierszerzés érdekével; bár hiszen 
ilyen célok szolgálatában is fel lehet használni. A szépség, vagy pon-
tosabban hordozója, a művészet, költészet haszna n e m üzleti — de 
igenis gyakorlati, társadalmi, emberi értékű." (9 — 10.) 

E szépség után kutatva járja be Keresztury Dezső ebben a kötetében 
a vers- és a prózaelemzés, a színház és a film, a képzőművészet és a 
zene tájait. Az egyes írások hatását újra meg újra másban kell keres-
nünk. Néha a felfedezés öröme tölti el az olvasót: gondolok itt első-
sorban a Madách-tanulmányokra vagy arra az írásra, mely Arany 
János egy tréfás költeményének izgalmas elemzését, szinte „megfej-
tését" adja. Máskor az a frisseség kápráztat el, amivel az író a min-
denkori ma problémáira reagál. Talán a kötet legjobb lapjai azok, 
amelyeken az irodalmi emlékek megmentéséről, a hagyományok 
ápolásának szükségességéről olvashatunk. Itt legjobb erényeit mozgó-
sítja az esszéíró Keresztury: tudós felkészültségét, lelkesítő hitét, 
tanáros alaposságát és diákos lendületét. Ez a titka annak, miért is 
élvezetesek ma is az Irodalmi Múzeum létrehozását sürgető írások, 
ma is, amikor a Múzeum már a gyermekéveken is túl van. Doku-
mentumok is ezek az írások: egy sikeres harc dokumentumai. 

Megint máskor az a sokoldalú alaposság válik vonzóvá, ahogyan 
egyforma biztonsággal mozog a különféle területeken. Nyelvi-stilisz-
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tikai megjegyzéseire éppúgy oda kell figyelnünk, mint a dramaturgiai, 
kritikai írásokra, avagy éppen a filmművészettel kapcsolatos jegyze-
teire. Nem hagy hiányérzetet az olvasóban: amit egy-egy tanulmá-
nyában vagy esszéjében témaként vállal, azt mindig igyekszik szaba-
tosan körüljárni, a felvetett problémákat megoldani. Az egyes írások 
ezért is keltik a végső letisztultság érzését. Az öregkori — milyen 
méltatlan ez a szó Keresztury szelleméhez, legfeljebb az Arany János-i 
értelemben elfogadható — bölcsesség és tapasztalat itt a végső letisz-
tító erő, a végső formába öntő. 

Ady Endre A halottak élén című kötetével kapcsolatban olvashatjuk : 
,,A kötet erős közéleti-aktuális elkötelezettségét még egy, első látásra 
szembetűnő mozzanat hangsúlyozza. Ady általában nem dátumozta 
verseit. A halottak élén darabjai alatt azonban újra meg újra feltűnnek 
az évszámok: X913, 1914, 1915, 1916, 1917. S ez nemcsak azért van 
így, mert a költő ezzel is éreztetni kívánja, hogy több év terméséből 
válogat, hanem azért is, mert e versek aktuális vonatkozásai rend-
kívül erősek." ( 1 2 7 . ) 

A szépség haszna esszéi alatt is ott találjuk megírásuk, első megformá-
lásuk évszámát. Az első évszám 1935 — az utolsó 1971 : már a számok 
is tiszteletet parancsolok! S e dátumok itt is többet jelentenek egy-
szerű megjelölésnél. Utalnak egyrészt arra, hogy Keresztury Dezső 
egy egész életműből válogat, majdnem negyven év termésének színe-
javát adja közre, mintegy az Örökség című kötetének folytatásaként. 
Ez azonban csak az egyik része a kötet jelentőségének. A fontosabbat 
az aktualitásban kell keresnünk. Kettős ez az aktualitás: hogy az 
egyes esszék megírásuk időpontjában időszerűek voltak, nem kell 
bizonygatni; azon viszont már érdemes elgondolkodnunk, hogy a 
kötet darabjai m a is mennyire frissek, mennyire képesek ma is az 
egyes problémákhoz hozzászólni! Ebben a hatásban is rejlik Keresz-
tury esszéinek az ereje. 

Akárcsak az Örökség írói arcképei, e kötet írásai is már válogatásuk-
kal körülhatárolják azt az eszményt, amelyet Keresztury Dezső oly 
következetesen követett mind költői munkásságában, mind tanul-
mányírói tevékenységében. Az irodalmi minta — ám egyúttal ember-
formáló is — a reformkor nemzedékének küzdelmei. Tőlük tanulni 
módszert és hitet nem kis feladat: ennek sikeréről az egész életmű 
mellett A szépség haszna olyan írásai tanúskodnak elsősorban, mint 
a Bánk bánról szóló szenvedélyes eszmefuttatás, a Kisfaludy- és az 
Arany-elemzések, hogy csak a legemlékezetesebbeket idézzem. A nagy 
példák, a nagy szenvedélyek, az egész életre szóló elkötelezettség: 
Arany és Madách — a két befelé forduló óriás, akiket a közös ügy 
köt össze. Ebbe az eszmei közösségbe illeszkedik, erre rímel az élet-
műnek az a válogatása is, amelyet ebben a kötetben olvashatunk. 

S ahogyan ír Keresztury! „A stílus, a prózai stílus is, sokféle, alig 
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megfogható elemből tevődik össze; legfontosabb eleme, a mondat is 
milyen bonyolult, összetett, sokszínű jelenség! S ki foglalkozik ma-
napság komolyan e változékony s mégis oly szigorú belső törvényeket 
követő kifejezőeszközzel? Még hivatásos nyelvészeink közül is alig 
néhányan." (144.) Nos, ha Keresztury nem hivatásos nyelvész is, 
prózájának hajlékonysága, zeneisége, stílusának gazdagsága és színes-
sége követendő példát nyújthat a felnövő írástudó nemzedéknek, 
mindannyiunknak. 

A szépség haszna című kötet teljes fegyverzetében mutatja be az 
esszéíró Keresztury Dezsőt, az eszményeihez mindig hű embert. 
Tudjuk azonban, hogy a kép még távolról sem nevezhető teljesnek. 
Várjuk tehát az életmű összegezésének további köteteit — és az új 
alkotásokat is! 

BÁNYAI G Á B O R 

SZEBERÉNYI Z O L T Á N : A VOX HUMANA POÉTÁJA. 
GYŐRY DEZSŐ CSEHSZLOVÁKIAI KÖLTÉSZETE 

(Madách, Bratislava, 1972) 

Az a rendkívül értékes alapozó munka, amelyet a csehszlovákiai 
magyar nyelvű irodalomtudomány az utóbbi évtizedben elvégzett, 
máris kezdi meghozni a maga gyümölcsét. A két világháború között 
jelentkező mozgalmak, társadalmi és irodalmi törekvések feltérképe-
zése, írók és művek számbavétele megteremtette a feltételeket ahhoz, 
hogy megindulhasson egyes életművek monografikus feldolgozása, 
s majd ez után sor kerülhessen a polgári köztársaságban kibontakozó 
magyar irodalom történetének a megírására. A ma már történelemmé 
távolodott korszak kritikai feltárása, marxista elemzése pedig alapvető 
fontosságú a mai magyar irodalom számára északi szomszédainknál. 
Hiszen mint közvetlen szellemi örökség egyaránt tartalmaz haladó 
és retrográd elemeket, s a tudomány feladata ezek gondos szétválasz-
tása, megrostálása s az időtálló értékek beépítése a szocialista alapon 
létrejött kultúra keretei közé. 

Ennek a vállalkozásnak figyelemreméltó eredménye Szeberényi 
Zoltán könyve is. 

A témaválasztás szerencsés. Győry Dezső — mint azt Szeberényi 
sokoldalúan és meggyőzően bizonyítja —, a felvidéki magyar iro-
dalom legjelentősebb lírikusa volt, akinek költészete ellentmondásos-
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sága mellett is híven tükrözi a kor haladó tendenciáit, s a maga idejé-
ben bátran hirdette a dunai népek barátságát, testvéri összefogását a 
fasiszta barbárság ellen. Életművének számos vonása méltán sorolható 
a szlovákiai magyar szellemiség, sőt az egyetemes magyar művelődés 
legbecsesebb hagyományai közé. Egyet lehet érteni Szeberényi Zoltán-
nal abban, hogy Győry több irányú munkásságának egyetlen s leg-
fontosabb területére: a költői életműre összpontosítja figyelmét s 
ennek útját a kezdetektől 1945-ig követi nyomon. Az újságírói, 
szerkesztői és kulturális szervező tevékenységet csak olyan mértékben 
érinti, amennyire azt a művészi pálya kibontakozásának, fordulóinak 
felvázolása megköveteli. A vállalt feladat ilyen körülhatárolása teszi 
lehetővé, hogy a könyv gondolatmenete elkerülje a fölösleges ki-
térőket, töretlenül haladjon célja felé, s az érdeklődő olvasót is foly-
tonos együtt gondolkodásra késztesse. 

Szeberényi Zoltán otthonosan tájékozódik Győry Dezső világában 
és a róla szóló, viszonylag gazdag szakirodalomban is. A költőről 
megjelent s egymásnak gyakran ellentmondó kritikákat mindig 
szembesíti a maga egyéni véleményével, s belőlük csak azt fogadja el, 
ami tudományos lelkiismeretével egyezik. Álláspontját, ítéleteit soha-
sem deklaratív módon fogalmazza meg, hanem igyekszik azokat 
meggyőző érvekkel alátámasztani. A történeti megközelítést szeren-
csésen egyesíti a verskötetek, ciklusok, sőt egyes költemények eszté-
tikai értékeinek gondos és szakszerű vizsgálatával. Győry Dezső 
érzés- és gondolatvilágának, költői világképének forrásait, össze-
tevőit és változásait a történelmi-társadalmi tényezők szerepének 
körültekintő mérlegelésével mutatja meg. A költői portrét a szlová-
kiai magyarság sajátos helyzetéből, a megváltozott történelmi viszo-
nyok adottságaiból bontja ki, s azokkal állandó kölcsönhatásban 
nyomozza annak vonásait. Biztos kézzel jelöli ki Győry Dezső 
pályájának egymástól jól elkülöníthető szakaszait, s ezek sorrendjében 
világítja meg az eszmei gazdagodás, a feltisztulás folyamatát a kezdeti, 
tragikus és erősen nacionalista töltésű magyarság-szemlélettől a 
kisebbségi sorsélményen, a messianisztikus küldetéstudaton keresztül 
a fasizmussal elszántan szembe szegülő, a haladás és a humanizmus 
eszméit tudatosan vállaló elhivatottságig. A mondanivaló, az emberi 
és költői attitűd vizsgálata szervesen összekapcsolódik Szeberényi 
könyvében a formai elemek, a költői stílus, a verstechnika kutatásával. 
Ennek alapján rajzolja meg a szerző azt az utat, amelyen haladva 
Győry Dezső — miközben fokozatosan leküzdötte Ady, majd Kassák 
hatását — kialakította a maga formanyelvét, megtalálta férfias erőt 
sugárzó egyéni hangját, s megteremtette tartalom és forma művészi 
összhangját. 

Szeberényi Zoltán mértéktartó és következetesen tárgyilagos 
Győry költészetének megítélésében. A maradandó értékek hang-
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súlyozása mellett kritikusan mutat rá az ellentmondásokra, az eszmei 
és művészi megtorpanásokra is. Az objektív megközelítés és tárgya-
lási mód segíti a szerzőt abban, hogy Győry Dezsőt költői rangjának, 
irodalomtörténeti érdemeinek megfelelően helyezze el a két háború 
közötti magyar irodalom értékrendjében, éspedig azoknak az alkotók-
nak a sorában, akik a forradalmi marxizmusig ugyan n e m jutottak el, 
de haladó polgári álláspontról becsületesen vállalták a harcot a szabad 
jövő érdekében. 

Ezt a rangot még hitelesebbé tehette volna a Győry szemléletét 
formáló eszmei hatásoknak kissé részletesebb s főként szigorúbb 
bírálata annak érdekében, hogy jobban kidomborodjanak azok az 
akadályok és nehézségek, amelyeket költői pályáján le kellett küzdenie, 
így például gondosabb elemzést igényelt volna a „losonci fordulat" 
— amikor Simándy körében „Adyt, a bibliát és Marxo t" tanulmá-
nyozta —, mert aligha tekinthető az annyira egyértelműen pozitív, 
„alakító-felemelő" hatásúnak, mint Szeberényi Zoltán állítja. Győry 
ingadozásai, eszmei megtorpanásai árnyaltabban bírálhatók, ha eklek-
tikus világnézetének vallási kötődéseit is jobban szem előtt tartjuk. 
Hiszen még a Sarló vezetőivel folytatott későbbi vitáiban is szerepelt 
„a transzcendentális vonás" követelése. (Balogh Edgár: Hét próba. 
142.) Szeberényi Zoltán többször is utal Győry „harmadik utas" 
felfogására, de annak eredetét, összefüggéseit nem vizsgálja tüzeteseb-
ben. Pedig Győry politikai szemléletének uralkodó vonása a „har-
madik út". A Hol a költő c. kötet olyan versei, mint a Fiatal fiatalok, 
az Egyenes út, azután a Hdrom kultúrfront c. cikk stb. tanúskodnak róla. 
Ebből a szempontból talán részletesebben és kritikusabban lehetett 
volna elemezni azt is, mi a pontos eszmei és osztálytartalma Győry 
Dezsőnél az olyan kifejezéseknek, min t a „civis europaeensis", az 
„európai magyarság", a „Duna-táj lelke" stb. Ennek kapcsán bizo-
nyára ki lehetett volna mutatni a rokonságot a magyarországi népiesek, 
főként Németh László szemléletével. A Sarló kommunistává lett 
vezetőitől is nyilvánvalóan ez a harmadik utas felfogás távolította el 
Győryt. Ezeknek a problémáknak a részletesebb, árnyaltabb vizsgá-
lata különösen akkor válik majd elkerülhetetlenné, ha Szeberényi 
Zoltán — amint ez kívánatos volna — folytatja a Győry-életmű 
feldolgozását, s kutatásait kiterjeszti a publicisztikai, politikai és kultu-
rális szervező tevékenységre is. 

C S U K Á S ISTVÁN 
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A KÖZÉP-EURÓPAISÁG AZ I R O D A L O M B A N 

DOBOSSY LÁSZLÓ: A KÖZÉP-EURÓPAI EMBER 

(Magvető, 1973) 

Elgondolkoztató cím. Mert hát van-e közép-európai ember? És hol 
van Közép-Európa? A Révai Lexikon nem ismeri ezt a fogalmat, 
a cseh Ot to Lexikon Németország, Ausztria—Magyarország, Boszn ia -
Hercegovina, Lichtenstein, Svájc, Luxemburg, Hollandia és Belgium 
területével azonosítja, a régi Larousse ehhez még a dél-európai álla-
mokat (Spanyolországot és Portugáliát is beleértve) teszi hozzá, 
viszont Ausztria — Magyarországot Nyugat-Európához számítja, az 
1928 —1929-es Larousse nem beszél róla, az Ú j Magyar Lexikon a 
következőképp határolja körül: „. . . általában Németországot, 
Svájcot, Ausztriát Csehszlovákiát és Magyarországot számítják ide; 
egyes német források a Ra jna torkolatvidékét (Belgiumot és Hollan-
diát) is." De ha valamilyen más szempontból választott kri térium 
alapján le is szűkítjük ezt a területkijelölést, újabb kérdéssel találjuk 
magunkat szemben: vannak-e olyan magatartásbeli, szemléleti és 
szellemi mutatók, amelyek a kiválasztandó területszegmentum lakóit 
egymással összekötik és másoktól elkülönítik? Mert csak ezek megléte 
esetén beszélhetünk közép-európai emberről a szó tipológiai értelmé-
ben, márpedig Dobossy László, a könyv számos szövegrészéből 
ítélve, ilyenre gondol. 

Noha a kötet erre a kérdésre nem ad határozott választ, már 
magának a címválasztásnak is érdeme, hogy egy olyan problémakörre 
hívja föl figyelmünket, amelynek vizsgálata nemcsak érdekfeszítő, 
de történeti, szociológiai, pszichológiai és kulturális szempontból 
egyaránt, hasznos is lenne. 

A szerző többször utal egy ilyen vizsgálódás kívánatos voltára, 
de a kötetben foglalt dolgozatok megírására egy másik, vitathatat-
lanul előbbre való cél ösztönözte: hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar 
nép és szomszédai közötti hajdani összeütközések, súrlódások utó-
rezgései elüljenek a mai ember tudatában és érzelmeiben. 

Ám e szándék megvalósításának nyomonkövetése során újabb 
kérdések merülnek föl bennünk, főként Dobossy két tételével kap-
csolatban. Az egyik: „Kelet-Közép-Európában (inkább, mint másutt) 
a népi történelem nem ugyanazon a vonalon alakult, mint a nemzetek 
vagy — főleg — az államok történelme, amelyet külső érdekek és 
irányított ideológiák befolyásoltak." (5—6.) A kérdés itt az, hogy 
lehet-e és miképpen határvonalat húzni nemzet és nép történelme közé 
ugyanazon az etnikai egységen belül, és ha lehet, akkor Kelet-Közép-
Európában miért inkább, mint egyebütt. 

A másik problémát a szerzőnek az a nézete veti föl, hogy a múltbéli 
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diszharmónia magyarok és szomszédaik között félreértések követ-
kezménye volt. Ez a tétel — talán a kellő alátámasztás hiánya követ-
keztében — nehezen tud megbirkózni azzal a közkeletűbb felfogással, 
amely szerint az ellentétek az uralkodó osztályok politikájának 
szükségszerű velejárói voltak, nem pedig olyan történések okozatai, 
amelyeket az esetlegességet, véletlenszerűséget tehát elkerülhetőséget 
implicite magában foglaló félreértés fogalmával lehetne jelölni. 

A szerzőnek ezek a töprengésre késztető gondolatai persze nem 
csökkentik, hanem emelik a kötet értékét, mert, amint már a cím-
adással összefüggésben említettük, egy olyan — a szerző terminusával 
élve — tudományszak szükséges voltára mutatnak rá, amely a valami-
féle konvenció alapján topográfiailag meghatározandó szűkebb 
Közép-Európában megtelepedett népek egymáshoz viszonyított 
múltjának és jelenének átfogó analízisére törekedne, nem utolsó-
sorban azzal a céllal, hogy végre megállapíttassék, van-e e népek 
természetrajzának, történetének és szellemi tevékenységének valami-
féle közös specifikuma. 

Dobossy László a lehetséges kutatás messzire tágítható körének 
csupán magyar —cseh szektorát és annak is csupán egy, de kétség-
telenül a legtöbb információt kínáló és leginkább szemlélődésre 
serkentő szellemi területét, a két nép irodalmát vette szemügyre. 

A kötetbe felvett írások különböző alkalmakkor, különböző idő-
pontokban (amennyire megállapítható, túlnyomórészt a 6o-as évek-
ben) keletkeztek, és műfajilag is különböző jellegűek: tanulmányok, 
esszék, előadás-szövegek, visszaemlékezések, vallomások. Mégsem 
keltik az irodalomtörténeti tallózások benyomását, mer t a már emlí-
tett és a szerző által tiszteletre méltó szívóssággal követett célkitűzésen 
kívül, egy módszertani alapelv: a cseh irodalmi jelenségek magyar 
szemmel láttatása és magyar megfelelőikkel vagy ellenpólusaikkal 
való szembesítése különös, szemléleti, sőt mondhatni, hangulati egy-
ségbe fogja őket. N e m tudjuk, hogy az egyes munkák témáját eleve 
ez a metodológiai szándék határozta-e meg, vagy pedig a témaválasztás 
volt az elsődleges, és szinte automatikusan tapadtak hozzá Dobossy 
kimeríthetetlennek látszó arzenáljából a magyar vonatkozások, de a 
fölhalmozott anyag mennyiségéből mindenképp arra lehet követ-
keztetni, hogy egy kronológiailag fölépített rendszeres irodalmi 
kapcsolattörténet nem szűkölködne matériában. 

Dobossy ugyanis nem elégszik meg a már ismert vagy ismertnek 
vélt kapcsolatok plasztikusabb ábrázolásával és célkitűzései szolgála-
tába állításával, hanem ott is felfedezi az érintkezési felületeket, ahol 
az átlagosan tájékozott olvasó nem is sejti azokat, sőt egy-egy színes 
epizód vagy helyénvaló idézet formájában irodalmi vagy irodalmon 
kívüli élménybeszámoló-részleteket — mind a magáéit, mind má-
sokéit — épít be dolgozataiba a két nép egymásról alkotott nézeteinek 
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illusztrálására. De még ahol nem kapcsolatokat kutat is, hanem iro-
dalom-fejlődési folyamatokról informál vagy költőportrékat rajzol, 
ott is a magyar olvasó számára otthonos eszmei, történeti vagy iro-
dalmi környezetbe ágyazza közléseit, mégpedig — célkitűzéseivel 
és egész eddigi munkásságával összhangban — úgy, hogy a vizsgált 
terület mindkét felére vonatkozó mind pozitív, mind negatív ítéleteit 
gondos egyensúlyban tartja, s ezáltal elkerüli még a látszatát is a 
hungarocentrizmus ama fajtájának, amely más hasonló tárgyú mun-
kákban nemegyszer vállveregető leereszkedéssel kezeli a másik fél 
értékeit. 

A kötet első részében egy életrajzi visszapillantáson, egy kitűnő 
Komensky-tanulmányon, egy B. Nemcovát bemutató, valamint egy 
előítéleteket romboló előadáson, egy történetfilozófiai glosszán, egy 
F. X. Saldát méltató rövid esszén és egy szótörténeti cikken kívül 
a m o d e m cseh irodalom kialakulásával és az avantgard mozgalmakkal 
foglalkozik a szerző, és három, a szó egzakt értelmében vett kapcso-
lattörténeti, valamint két párhuzamokat kutató dolgozatot közöl. 

A kapcsolattörténeti tanulmányok közül az elsőben egy német 
eredetű monda 14. századi cseh változatának 18. századi magyar 
népkönyvvé válásátkíséri nyomon, és ismerteti a két variáns egymás-
hoz való viszonyát, a másodikban J. Hasek magyarságképét vázolja 
föl, kialakulásának okait vizsgálja, és részletes szövegelemzéssel doku-
mentálja, a harmadikban hasonló feladatra vállalkozik S. K. N e u m a n -
nal kapcsolatban, de itt a magyarsággal való érintkezés epizódszerű-
sége és az életmű magyar motívumszegénysége miatt irodalmi szem-
pontból kevés, számottevő következtetésre nyílik alkalma. 

Az analógiákat tárgyaló két tanulmányban párhuzamot von 
művek és művek, valamint irányzatok és irányzatok között. Az ír 
király és a walesi bárdokban K. Havlícek Borovsky Lávra királyit 
Arany Jánosnak a címben megnevezett balladájával, A. Jirásek Test-
vériségét egyrészt Jósika, másrészt L. Kubáni szlovák író hasonló 
tárgyú regényével (A csehek Magyarországban ; Valgatha), Mikszáth 
Új Zrínyiászát Sv. Cech Prücsök úr kalandos kirándulása a XV. szá-
zadba c. és R . Domanovi í szerb író Marko királyfi ismét a szerbek közt 
c. szatírájával veti össze. 

Noha A walesi bárdok — Lávra király parallelt kissé erőltetettnek 
érezzük, s noha Mikszáth, Cech és Domanovic regényeinek társa-
dalmi funkciójuk okán való szembehelyezését nyugati pandantjaikkal 
nem látjuk eléggé indokoltnak, mert például Bellamy Looking back-
ward'^ is par excellence társadalmi regény, s végül, noha a huszita 
hadak magyarországi jelenlétének háromféle értékelésével kapcsolat-
ban felmerülhet a kérdés, vajon az ellentétes álláspontok nem inkább 
a konzervatív „hazafias" történetszemlélet megnyilvánulásai-e, mint 
a nemzetnevelő szándékéi, a dolgozat mind módszerével, mind 
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tematikai tájékozódásával sok eddig rejtett összefüggés felfedezésének 
lehetőségét tárja föl. 

A modem líra útjain c. tanulmány egyik fejezete (Párhuzamok) 
a húszas és harmincas évek magyar és cseh avantgard irányzatainak 
egymáshoz viszonyított történeti, társadalmi és politikai hátterét, 
helyzetét, visszhangját és hatását analizálja kitűnő tárgyismerettel és 
f inom történeti érzékkel. Csupán a következő megállapítás szorulna 
bővebb magyarázatra: „A cseh poetistáktól eltérően, akik forradal-
márok, de nem lázadók, a magyar avantgard költői mindig lázadók, 
még ha forradalmiságukhoz vagy pártosságukhoz férhet is kétség." 
(258.) 

A Párhuzamokat két kifejező költői arckép, a Wolkeré és a Nezvalé 
előzi meg. Az előbbiben Wolkert József Attilával rokonít ja a szerző, 
és ennek kapcsán egy érdekes fordítói műhelyproblémát érint. Fel-
tevése szerint ugyanis József Attila Wolker Ballada a fűtő szemeiről c. 
versének fordításában az eredeti szöveg egy szavát szándékosan helyet-
tesítette ellentétes jelentésű szóval. N o h a a probléma n e m lényegbe-
vágó, és szemernyivel sem csökkenti a tanulmány értékét, mégis 
megpróbálunk vitába szállni a szerzővel, főként a szócsere okának 
talányos volta és a magyarországi cseh antológiák szerkesztőinek 
örökös dilemmája miatt : változtassanak-e József Attila szövegén 
vagy sem. 

A balladának a vitás kérdés megértése szempontjából fontos négy 
sora József Attila fordításában így hangzik: 

A munkás halhatatlan, 
a munka él, 
Antal haldoklik, 
a villanyfény zenél : 

Az ominózus szó a halhatatlan. Mert Wolker szövegében ,,A munkás 
halandó. . ." Dobossy szerint: „József Attila azonban úgy érezte, 
hogy ugyanennek a gondolatnak, korunk egyik legfőbb erkölcsi 
törvényének más erőt, más domborulatot ad, ha a halandó szó helyére 
ellenértékesét, a halhatatlan szót iktatja be. . . amivel szinte misztikus 
feszültséget varázsol a Wolker versében oly természetesen, oly egy-
szerűen közölt megállapítás köré. József Attila szerint ugyanis a 
munkás nem halhat meg, mert ami értelmet adott életének, a munka 
eredménye folytatódik, az emberek hasznára és örömére ." Ellen-
érveink egyrészt József Attila költői attitude-jéből, másrészt poétikájá-
ból indulnak ki: 1. N e m hisszük, hogy ilyen feltűnő mesterségbeli 
hibát tudatosan követhetett volna el, már csak azért sem, mert irritálta 
volna a gondolat, hogy az ilyen poetica licentia törvényesítése esetén 
az ő versei is hasonló veszélynek volnának kitéve. Ha nem tetszett 
volna neki a sor, nem fordította volna le a verset. 2. N e m hisszük, 
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hogy ő, aki szinte megrögzötten törekedett kifejezései újszerűségére, 
egyediségére, ilyen klissészerű megoldáshoz folyamodott volna, még 
ha változtatni akart volna is a szövegen. 3. Nem hisszük, hogy vérbeli 
költő létére lemondott volna az eredeti szövegben készen talált 
frappáns kontrasztról. (A munkás halandó — a munka él.) 4. N e m 
hisszük, hogy ő, akit egyetlen versében sem tudunk logikai követ-
kezetlenségen rajtakapni, szántszándékkal ilyen értelmi ellentmon-
dásba keveredett volna: A munkás halhatatlan — Antal (a munkás) 
haldoklik. 5. És végül: sem a szóban forgó versben sem a csehből 
fordított többi tizennégyben egyetlen értelemváltoztató kifejezéssel 
sem tér el az eredeti szövegtől. 

Tehát ki követte el a hibát? Valószínűleg a nyersfordító (talán 
szándékosan) vagy valamelyik túlbuzgó kiadói dolgozó, lektor, 
szerkesztő, korrektor vagy talán egyszerűen a sajtó ördöge. Ezt csak 
akkor sikerülne kideríteni, ha a nyersfordítás szövege és József Attila 
kézirata hozzáférhető volna. 

Az a változtatás, amelyet Dobossy László az eszmei szempontok 
diktálta korrekció második példájaként hoz föl, inkább érveink mellett 
szól, mint ellenük. Ebben a másik példában a vykoupit (felvásárolni, 
kiváltani, megváltani) igéről van szó és a Délelőtt a parkban c. Wolker -
versnek erről a nyersen fordított soráról: . . . virágzó imámmal 
megváltom a kőházak fájdalmait. József Attila fordítása: ,,. . .meg-
oldja kőhdzak kínjait virító imádságom." A megoldja ige választását a 
megváltja helyett Dobossy László József Attila következetes ateizmusá-
val magyarázza. De — eltekintve attól, hogy e magyarázat helyessége 
esetén József Attilának az imádságom szót is meg kellett volna változ-
tatnia — elég csupán istenes verseire rámutatni ahhoz, hogy ezt az 
interpretációt megkérdőjelezhessük. Szerintünk a szócsere itt József 
Attila stilisztikai érzékenységének, pedantériájának folyománya: el 
akart kerülni egy szófűzési hibát. De ezzel nem változtatta meg, 
hanem ellenkezőleg pontosabban adta vissza a mondat értelmét. 
Hiszen a költő „virító imádsága" nem a kőházak kínjait akarta meg-
váltani valamitől, hanem a kőházakat a kínjaiktól. De mivel József 
Attila a sor ritmikai és szintaktikai fölépítését nem akarta megbontani, 
egyetlen szót változtatott meg csupán, mert azt megtarthatta eredeti 
helyén. Ilyen fajta változtatásra persze igen sok példa akad többi 
versfordításaiban is, mint egyébként minden vers- és prózafordításban. 

A kötet második, az elsőnél sokkal rövidebb, mintegy kiegészítő 
részében magyar irodalommal foglalkozó írások kaptak helyet: 
Vázlatok a csehszlovákiai magyar irodalomról, Fábry Zoltánról, a Sarló 
irodalmi kapcsolatairól, Forbáth Imréről. Egy dolgozat Sáfáry László-
nak a jórészt elfelejtett kárpátaljai magyar költőnek állít emléket, 
majd egy Kassák-portré következik és végül egy jegyzet Móricz 
Zsigmond kelet-európai fogadtatásáról. 
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Ezeken az írásokon is végigvonulnak a magyarországi olvasó 
tájékozottságát bővítő, cseh illetve itt már csehszlovák vonatkozások, 
de legfőbb értékük az, hogy bennük — különösen a Sarlóról, erről 
a sok tekintetben úttörő és még több tekintetben heroikus mozgalom-
ról írt megkapóan lírai vallomásban — körvonalazódik leginkább, 
ha nem is egy egész-közép-európai, hanem ennél szűkebb terű, de 
annál megfoghatóbb specifikum: a „kisebbségi" helyzetbe jutott 
magyar értelmiség ama rétegének orientációja, amely ennek a hely-
zetének minden hátrányát saját bőrén tapasztalva, de előnyeit is 
kihasználva, a legkonkrétebben értelmezett humanizmus és a leg-
reálisabban fölfogott európaiság jegyében, sok egyeben kívül azt 
a küldetést is vállalta, amelyet nagy általánosságban hídverésként 
szokás emlegetni. Dobossy László e kétségkívül érzelmi forrásokból is 
táplálkozó küldetés szellemét és szemléletét „kisebbségi" helyzete 
megszűnte után is megtartotta, növekvő bölcsességgel gazdagította, 
és ez, valamint a talán ezzel összefüggő elegáns szerénysége teszi 
könyvét nemcsak hasznossá, hanem széppé is. 

Z Á D O R A N D R Á S 

GYÁRFÁS MIKLÓS: MADÁCH SZÍNHÁZA 
(Szépirodalmi, 1972) 

Vallomás ez a könyv; szeszélyesen aránytalan, szenvedélyesen 
kinyilatkoztató alkati önarckép és természetesen összegzés, számvetés 
is, melynek elemei nemcsak a megtett utat térképezik föl, hanem 
mutatják a művészi továbbhaladás várható főirányát is. Első be-
nyomásunkban éppen ezért joggal érezhetjük ellentmondásosnak, 
hogy egy ilyen természetű és küldetésű írói megnyilatkozásnak 
középpontjába kerülhetett Madách alakjának és életművének elem-
zése; hogy az ilyenkor ösztönösen is föltérképeződő eredeti és szuverén 
valóságélményt a végül is mindig külsőnek számító műélmény, illető-
leg alkati példakép már-már helyettesíteni látszik. Félre ne értsük, 
nincs itt szó semmilyen monografikus elmélyültségről, Madách 
Gyárfás számára nem tudományos, hanem művészi probléma első-
sorban. Ezért mondhatjuk ki, hogy ebben a rövid lélegzetű és a 
Madách-problematikát tárgyi szélességében még csak vázolni sem 
képes munkában mégis kapunk valamilyen végső ítéletet Madáchról, 
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hogy Gyárfás mégis eljuthat egy bár teljesen szubjektív, de egyénies-
ségében legalábbis impresszív szinten támadhatatlan általánosításig. 
Eljut addig, hogy kimondhassa, ez az én Madáchom, én, aki szellemi 
eszmélkedésem első pillanataitól érzem vele belső közösségemet, így 
és ilyennek látom. Hangsúlyozni szeretnénk, ez a határozottság, 
biztonság az elmondottak hitelében azért jogosult, mert alapja első-
sorban érzelmi vagy még inkább intuitíve-lelki természetű vonzalom 
és annak intellektuális feldolgozása. 

A Mária királynő átköltése kettős célzatú próbálkozás ezért. Egy -
részt abban a még mindig lázas rajongásban fogant, melyet a kamasz-
kor szellemi búvárkodása font Gyárfásban, Madách köré; másrészt 
belső paranccsá épült nála, hogy az útkezdésnél megtalált élményből 
valami maradandóan önállót alkosson. Szándéka hiteléről, ami annak 
érzelmi oldalát illeti, teljes mértékben sikerült bennünket meggyőznie. 
A fő feladat megoldásában viszont, ki kell mondanunk, nem járt 
sikerrel és eléggé labilisak, támadhatóak rész-eredményei is, melyek 
semmiképpen sem az adaptációhoz kapcsolódnak, hanem Madách 
újszerű értékelésével függenek össze. 

Mielőtt rátérnénk a konkrét elemzésre, szükségesnek látszik néhány 
elvi kérdés tisztázása. Hosszú évek óta folynak nálunk viták az át-
költések, modernizálások, adaptálások körül. Elég, ha csak a Czillei 
és a Hunyadiak, a Mózes, a Csák végnapjai, Az ember tragédiája színházi 
előadásainak kapcsán fölmerült rendezői-irodalomtörténészi eszme-
cserékre, cikkekre utalunk. Mint mindenütt, itt is kialakult egy pro, 
egy középutas és egy contra álláspont, melyek közül mi az utóbbihoz 
kötődünk. Külön tanulmányt, sőt, egészen takaros könyvet lehetne 
kerekíteni ennek a nagyon bonyolult esztétikai és irodalomelméleti, 
s csak harmadsorban irodalomtörténeti problémának elemzéséből, 
a recenzens így csak arra vállalkozhat, hogy a fő tézisek szűk össze-
foglalását kísérelje meg. 

Ma már minden esztétika egyöntetűen vallja, hogy a művészi 
alkotás, bármilyen alkatú, bármely kor képződménye is, külön világ, 
önálló egyetemesség. Egyszeri és egyedi megvalósultság s éppen ezért 
tartalom—forma egységében végleges, megbonthatatlan. Abban sem 
lehet kételkedni, hogy átkölteni, modernizálni csak értékes műalko-
tást érdemes, tehát olyat, mely ennek a conditio sine qua non-nak 
mindenképpen megfelel. Előkívánkozik a cáfolat: megfelel, pon to -
sabban megfelelt, a maga idejében, történelmi környezetében, de ma 
már nem felel meg az átalakult igényeknek, illetve úgy, ahogy van 
nem megfelelő, de átdolgozva, átköltve értékeiben megmenthető, ko-
pottas formájában restaurálható, kattogó szerkezetében újra gördülé-
kennyé tehető, egyszóval érdemes modernizálni. A modernizálások 
ugyanis mindig a külső formát, a nyelvet és a belső forma legfőbb 
tartozékát, a szerkezetet módosítják elsősorban. Csakhogy a külső 
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és belső forma egyidejű átalakítása szükségszerűen kisugárzik a tar-
talomra is, másképp ez nem is lehetséges. Ebből viszont egyenesen 
következik, hogy a műalkotás a modernizálás folytán feltétlenül meg-
változik, s többé már nem azonos önmagával, n e m az, ami. A tar-
talom—forma egység törvénye miatt még a legsikerültebb moderni-
zálás is meg kell hogy bontsa az alapművet, s így az optimális esetben 
sem lehet már több ebben a variáns-minőségében, mint önmaga 
tendenciájának lenyomata. Tehát nem úgy él a variánsban, mint eredeti 
mű, hanem csak egy új mű alapjaként, gondolati-formai vázaként, 
már nem az az egyszeri és egyedi megvalósultság, ami volt, hanem 
egy valóság-leképezés irányának mutatója csak. Ezért kell ironikusan 
fogadnunk azt a magabiztosságot, ami Gyárfás egyik mondatába 
ötvöződött: ,,A Madách-kiadásokban természetesen továbbra is az 
eredeti szöveg áll, az én munkám csak a színpadé." (66.) Ironikusan 
azért, mert alapelvünkből következően a legkisebb változtatást esz-
közlő újraköltést sem tudjuk semmilyen esetben azonosítani a 
bármilyen, de eredeti művel ; nem is szólva az olyan átalakításról, ame-
lyik, mint a Gyárfásé is, arra sem képes, hogy az alapanyag szöveté-
ből csak annyit szabjon át, illetve iktasson ki, amennyi még lehetővé 
teszi, hogy az általunk megjelölt optimum, a tendencia megőrzése 
sikerüljön. 

A Mária királynő Madách ifjúkori műve, egyike első nagy neki-
lendüléseinek, és szeretnénk leszögezni, semmiképpen sem „sikerület-
len" alkotás. (65.) Egy síkon ennek a drámának is centruma a Férfi és 
m"bcn megkísértett nő-problematika, melynek faggató és már-már 
misztikus régiókból vissza-visszatérő szirénhangja végigkíséri a 
madáchi világteremtést. A másik sík az izolált egyéni érdeken, 
akarnokságon győzni tudó objektív erő kutatása és annak idealisztikus 
megfogalmazása, föllelése a szabadon cselekvő, bátor, felvilágosult és 
elviségében tántoríthatatlan, hősi én-ben, melynek megtestesítője a 
sugárzó szépségű, de bája helyett individuális fölényével hódító 
Mária királynő. Joggal láthatjuk ebben a szellemben és alkatiságban 
az ádámi büszkeség és tetterő, valamint az évai asszonyiság egy 
alakban összefoglalt előképét. És telve ez a mű reménykedéssel, a jó 
diadalába vetett romantikus, de olykor egészen józan indokokkal 
megtámogatott , s ezért nem naiv hittel; fölvértezve shakespeare-ien 
bölcs iróniával (például Laczfy és Mária dialógusa az I. felvonásban) 
és kedélyesebb, mélyen realista, az Arany Jánoséval rokon humorral 
(Palizsnay alakja). 

Mária alakjában összecsap az asszony és a szellem, a két szféra ki-
békíthetetlen a romantikában, s héroszi, elektrai nagyság kell ahhoz, 
hogy ezt a harcot a szellem az individuális társadalmi küldetés oldalán 
nyerje meg győzve az ösztönön és a szokásjogon. Uralkodóhoz méltó 
mondatai az V. felvonásban ezt a büszke tudatosságot és akarnok 
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önmegvalósítást példázzák: „Nehéz próbán vitt által Istenem, / De 
megtanított, hogy mi egy k i rá lynő; /És az leszek. Mi eddig hátrált 
benne, / Mi a porhoz csatolt, levetkezém, / Lábbal tapodtam életem 
virágit." A befejezés pedig a győztes királynőt ünnepli, a zárómondat 
— „Éljen királynőnk s mostan fel Budára. (Élénk induló kezdődik)" 
újra összegzi a diadal katarzisát s a fel Budára" szinte kackiásan 
vitézi hangulata, derűje, valamint az ehhez kapcsolódó élénk induló 
elképzelt dallamüteme a jövő felé optimista távlatot nyit a meg-
szakadó drámai történés-időben. 

Mit kapunk az átdolgozástól cserébe? Külsődleges változtatás, 
hogy Gyárfás az ötfelvonásos drámát két részesre alakítja a színpadi 
játékidőt így mintegy negyvenöt perccel csökkentve. Leszűkíti a 
szereplők számát, megszünteti a sok színhelyet. Ezek a változtatások 
persze már átvezetnek a tartalmiakhoz, melyeket hosszan sorolhat-
nánk, hiszen az alapmű teljesen átszerkesztődik, úgyszólván minden 
elemében megbomlik vagy kicserélődik. Tulajdonképpen csak egyet-
len dologban marad hű Madáchhoz, abban, hogy itt is Mária a 
dráma vezéralakja, sőt — s emiatt még nincs okunk a szerzőt elmarasz-
talni — főszerepe egyértelműbb az átdolgozásban, mint az eredeti m ű -
ben. Nem tartalmi értelemben — ezért nem is támadjuk ezt a változ-
tatást — , hanem formálisan: majdnem mindvégig jelen van a szín-
padon, többet, mint Madáchnál. (Abban aligha lehet nézetkülönbség, 
hogy tartalmi aspektusból Mária Madáchnál is a legfőbb szereplő.) 

Kételyeink akkor merevednek nyílt ellenszegüléssé, amikor nyil-
vánvalóvá válik, hogy nem tudni, mi okból, de Mária alakját Gyárfás 
a madáchi megformáláshoz képest teljesen elferdíti, meghamisítja. 
Hiába keresnénk a büszke, elektraian nemes és dacossággal kemény 
Máriát, helyesebben azt a törékeny, magával, szíve vágyakozásával 
mély drámában viaskodó királynőt, aki a választás útvesztőjében 
mindig képes megtalálni az uralkodó döntését, szemben a nőével. 
Az ő Máriája félszeg, enervált, valóban egészen 20. századiasan neu-
raszténiás; balsejtelmekkel, babonás előérzetekkel, lázálmokkal, 
víziókkal viaskodik, anyjától retteg, viszolyog; legállandóbb lélek-
állapota a szorongás. Jellemében nincsen semmilyen igazi határozott-
ság, nincs királynői légköre, riadt, nem is megszeppent, sokkal inkább 
megfélemlített kislány a tőle idegen világi zűrzavarok közepette. 
Egyáltalán nem elképzelhetetlen és hipotézisnek mindenképpen 
helytálló, hogy a valódi Mária királynő, a történelmi alakok közül 
kiválasztott közös modell itt, az átköltésben jelent meg élethűbben. 
De ez nem változtat semmit azon a tényen, hogy Gyárfás műve 
nemcsak eltér Madáchétól, hanem egyenesen antitézise annak. Ameny-
nyiben sikerült volna Madáchhoz hűen megjeleníteni Mária alakját, 
akkor egy döntő mozzanatban, a tartalom kisugárzásában, a tenden-
ciában megmaradt volna az összekötő kapocs a modernizálás és az 

16 Irodalomtörténet 
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eredeti mű között. Éneikül azonban a forma szétbomlását, illetve 
átszerveződését kísérőn eltűnik az eredeti gondolati mondanivaló is. 

Nem érintettük még eddig a tisztán nyelvi közegben fölmerülő 
problémákat. Gyárfás szándéka az volt, hogy majdnem teljesen újra-
költse a drámát, s csak néhány tucatnyi mondatot vagy dialógus-
töredéket építsen át saját művébe. Legérdekesebbek azok a pontok, 
ahol a jelentést és magát az információt sértetlenül akarja hagyni, 
de a mondat több szavát kicseréli, valamint megváltoztatja szerkeze-
tét. A javítás, változtatás célja itt a puszta nyelvi korszerűsítés, az 
elhangzó mondatok tartalmával, a dialógus szituációjával különben 
egyetért. Az I. felvonás (Gyárfásnál az Első rész) egyik legszebb 
epizódját fogjuk elemezni, Mária és Forgách (az átdolgozásban Mária 
és a Fehér vitéz) párbeszédének egy részletét. 

Mária : „Jaj vér! Ah Istenem, minő előjel." 
Forgách : „Kedves előjel, mely tán azt mutatja / Uto lsó cseppjét is 

hogy véremnek / Királynémért f o g o m kiontani. / 

Mária : Vér! Piros nyom válladon! / A végzet forrásából tört elő. 
Fehér vitéz: Kedves végzet, amely talán jelenti, / hogy véremnek 

utolsó lángcseppjét is / királynőmért onthatom egy napon. (76.) 

Dramaturgiai szempontból helyeselhető a „Jaj" szó elhagyása 
túlzott patetikus volta miatt. Ugyanezt mondhatjuk az „Ah" fel-
kiáltásról is. De azt sehogy sem értjük, hogy mért korszerűbb és 
kevésbé bonyolult a „végzet forrása", mint a minden képiségtől 
mentes, puritán, de itt nagyon kifejező „előjel"? Forgách mondatának 
szerkezeti megváltoztatását talán még elfogadhatnánk, bár régiességé-
ben sem nevetségesnek, sem kimondhatatlannak nem találom ; szokat-
lanul, de ritmikus és tömör a fogalmazásban. Azt viszont teljesen 
abszurdnak érzem, hogy valaki egy nyelvében avíttnak ítélt, roman-
tikus dráma modernizálásakor a „vérem utolsó cseppje" helyébe a 
„vérem utolsó lángcseppje" metaforát iktassa. Ha stilisztikai gyakor-
laton egyetemi hallgatók kezébe adnánk a két variánst, hogy ítéljék 
meg, közülük melyik az elmúlt századé, alighanem egyöntetűen az 
újabb keletűt tekintenék annak. 

Az ilyen típusú nyilvánvaló tévedések, jóindulatú melléfogások 
csak azzal magyarázhatók, hogy Gyárfás munkájában nem szabott 
meg konstruktív normákat, melyek nemcsak szabadjára engedték 
volna fantáziája és nyelvi akarata villongásait, hanem a kritikus mozza-
natoknál korlátokat is állítottak volna elébe. Ennek a normatív 
igénynek a jelenléte megakadályozta volna, hogy kissé kapkodó és 
kusza módon, hol ebbe, hol abba nyúljon, egyszer itt, máskor ott 
változtasson. Ezért nem érezzük művéből föl-fölpillantva, hogy valami 
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mágnesség vezet bennünket a maga törvénye szerint a csak részben 
újban. N e m azt hiányoljuk, hogy elveti, szuggesztíven semmibe 
veszi a művészi átdolgozás létező vagy nem létező kódexeit. Azt ki-
fogásoljuk, hogy nem tud bennünket meggyőzni : az átköltésnek van, 
létezik egy gyárfási módszere. Van titkos szabálykönyve, melyet 
ő alakított ki, ő formált a maga írói ízlésére, alkotói temperamentu-
mára. Mindezek a hiányosságok akkor válnak szembetűnőekké, ha 
művét teljesen önállóan próbáljuk vizsgálni, függetlenül Madáchtól és 
az alapanyagot szolgáltató drámai költeménytől. Mert korántsem 
mondhatnánk, hogy az új Mária királynő pergő ritmusú, dinamikusan 
előre haladó, összefogott, feszesre komponált, s ezeknek az erények-
nek birtokában nagyszerűen játszható színpadi mű. Szerkezete egy-
általán nem kristálytiszta, több vonala vakvágányra fut vagy egészen 
sommásan ér végcélba. (Például Erzsébet és Mária felében-harmadá-
ban hagyott küzdelme fémjelzi az utóbbit.) Különösebben nem szá-
míthat újszerűnek, meglepő leleménynek a huszadik-századiság jel-
képekkel agyonzsúfolt művészetét tekintve mércének az sem, hogy 
a feudális oligarchákat, valamint az eszményien tiszta értéket képviselő 
Forgách vitézt egy-egy szín hangulata kísérje. Önmagában termé-
szetesen nem rossz ötlet ez, de hic et nunc indokolatlan és ezáltal 
keresett. Mindent összegezve azt kell mondanunk, Gyárfás m ű v e 
az előadhatóság szempontjából vitathatatlanul csak egy dologban 
múlja fölül az eredetit: az időtartamban. 

Ilyen Gyárfás Madách-képe az alkotás gyakorlatában. Ezek után 
fokozottan izgalmas, vajon milyen ez a kép gondolati elvonásként, 
mondatképletekké sűrített műhelytanulmányként. Erre válaszol 
A tragikus irónia színháza c ímű esszé. A Tragédia teljesen újszerű, 
minden túlzófok nélkül mondhat juk, eddig-nem-volt elemzése ez 
az olykor imponálóan ötletes, nchol egészen luciferi fintorokkal 
szellemes, de talán éppen ezért, nagyon avatott mutatványnál — és 
ez nem kevés — többnek aligha tekinthető írás. Azonnal megragad 
eredetiségével a kiindulás: Madáchban, a nagy romantikus merengő-
ben és rajongóban vegyük már észre végre a „valódi t" — mert, hogy 
az előbbi „igaz", nem is akarja tagadni —, a nagy komédiást, akinek 
szellemi élésközege: az irónia! S mivel az a „másik", a hagyományos 
állítás is igaz, nemcsak egyszerűen a tiszta értelemben vett irónia, 
hanem annak egy sajátos változata, a „tragikus irónia". 

Gyárfásra nagyon illik az ősi vád, amivel a magukat rosszabb 
stílusukkal és vérszegényebb gondolatiságukkal — másképp nem is 
lehetne — mindig inkább szakavatottnak érző anti-esszéisták a műfa j 
törhetetlen képviselőit egyöntetűen megbélyegzik. „Egy jó ötletért 
képes föláldozni a valóságot." Mert az ötlet egyenesen kitűnő. Szinte 
ínég is érné az áldozatot. És mégis, bár a Tragédia sem „szent", féltjük 
ezúttal. Senki és semmi sem kedveli a Prokrüsztész-ágyat, de kínjaitól 
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csak a kis műveknek kell igazán félniük, mert azok mindig beléjük 
tuszkolhatok. A nagyok soha. A „Tragédiá"-1 is csak jelképesen 
féltjük így, szeretnénk megóvni újabb — ami a legkézenfekvőbb: 
rendezői — félremagyarázásoktól, melyeknek a teljes egészében 
elfogadott Gyárfás-értelmezés könnyen forrásává válhatna. 

Vitathatatlan, hogy a Tragédia számtalan olyan pontot, sőt eszmei 
fővonalat is tartalmaz, melyben különösen előretör az ellenpontozás 
technikája; ahol az igen-t n e m követi, hanem vele egybeépülőn 
kíséri a nem, ahol nincs is igen vagy nem, nincs határozott kifejezése 
a reánk tekintő arcnak, hanem csak fintora van. Maga Lucifer is 
csak első és egészen formállogikai-szintig általános „nem"-jében 
bizonyos, igazi hatalma az ember fölött éppen abban rejlik, hogy 
szellemi magatartása gyakorlatában egyszerre, egymás mellett ho r -
dozza az igen-t és a nem-et; csak ő képes arra, hogy amit választott, 
arról kiderítse: mégsem választotta, azaz csak ő az, aki filozófiai 
tagadása önkörében tovább már nem választ soha. Vagyis Lucifer az, 
aki pusztán annak árán, hogy a kelleténél jobban antropomorfizáljuk, 
egyértelműen ironikusnak tekinthető. Gyárfás is érzi ezt, tulajdon-
képpen Lucifer alakjából indul is ki, ő a virtuóz „rendező", aki a 
gondolatok alapvető közvetítője. Csakhogy a Tragédiában a drámai 
feszültség az intrikus-ironikus szellemi és a tragikus emberi pólus 
között mozgatja a cselekményt, építi a valódi szerzői főgondolat 
megjelenítésének, valamint befogadásának útját. A két pólus filozó-
fiailag feltételezi, s ezért a drámai mozgásban teremti egymást. 
Gyárfás túlhangsúlyozza, eláltalánosítja, központivá magasítja a 
luciferi pozíciót, pedig az nem centrum, hanem véglet. Ezért van 
szüksége arra, hogy a Tragédiát újkori misztériumjátéknak fogja föl, 
s annak zseniális rendezőjét, aki a szabályoknak megfeleően egyben 
szereplő is, Luciferben lássa. Ádám és Éva nem eszközrangú még 
ebben az elvont-színpadias értelemben sem, hanem a másik véglet 
megtestesítője, cselekvő, küzdő és — Madách akaratának engedel-
mesen — győztes ellenfél. A tragikus irónia fogalma azért helyes, 
mert az emberi diadal következtében éppen Luciferre jellemző. 
Gyárfás is hangsúlyozza, hogy Lucifer tagadásában mélyen tragikus 
drámai hős. (158.) 

Az alapgondolatot elutasítjuk ugyan, de ki kell emelnünk a részlet-
megfigyelések gazdagságát. Talán senki sem ragadta meg korábban 
ilyen sokoldalúan és élő drámaisággal az Ú r alakját. A rezignált, 
a művére kisemberien hiú és teremtésével mégis istenhez méltat-
lanul elégedetlen Úr ebben az elemzésben kulcsfigurává emelkedik. 
Bárcsak fölfigyelnének rendezőink az ezzel párhuzamos másik föl-
fedezésre is: Ádám és Éva a Paradicsom édeni természet-igézetében 
nemcsak kezdődő szellemében, de testi valójában is fiatal, léte, lénye-
gének legtisztább vonása a „tizenéves", üde önfeledtség, Rómeó — 



Szemle 2 4 5 

Júliá-s és ezért könnyen megkísérthető, de csak nagy eszmével „csábít-
ható" ifjúság. Bár enyhe túlzás az athéni színt „bohócjátéknak" 
minősíteni, nagyon igaz, hogy ennek az epizódnak arisztophanészi 
és ezért A civilizátorral is sokban rokon gondolati szerkezetét hiba és 
főleg kár lenne elfelejteni, nem észrevenni. 

Ennek a nagyobb lélegzetű esszének értékelésekor is föltűnik 
Gyárfás rendkívüli érzéke az apróságok megfigyelésére, olykor 
bravúros és mégis hiteles kiemelésére. Az Ahány mű, annyi dramaturgia 
című írás Shaw, Csehov, Lorca, Miller, Dürrenmatt, a Férfi és nő 
elemzése kapcsán, Madách, valamint Sartre műhelyébe pillant. 
Egy-egy színmű vagy a hozzávetőlegesen teljességében érintett, alap-
hangulataiban reflexszerűen megragadott ouvre itt az esszéisztikusan 
légiessé váló tárgy, melynek szemlélésében szükségszerűen a szerző 
alanyisága rögzítődik elsősorban. Az így kapott írói „grafikák", a 
japán tús-festők technikájával versenyző könnyed és mégis lényegekig 
eljutó tollvonások, nemcsak sajátos látásba vezetnek, hanem sok 
mindent élményítenek, tudatosítanak is az olvasóban, aki olykor 
megáll, hogy megcsodálhassa a stílus eszköztelen egyszerűségét. 
Ugyanezek az elsősorban elbeszélői és stíluserények alakítják vonzóvá 
a kötet szépírói emlékezéseit, naplószerűen bontakozó élményrajzait, 
melyek a Mária királynő születésének, valamint az életmű megvalósult 
hányadának uralkodó hangulati motívumaiba avatják azt, akinek 
számára a színház nemcsak egy az élet sok dolga közül, hanem közöt-
tük is titkon a legkedvesebb. 

BELOHORSZKY PÁL 

HIGGADT M É R L E G 

ILLYÉS GYULA ( T A N U L M Á N Y O K A K Ö L T Ő R Ő L ) 

(A Petőfi Irodalmi Múzeum kiadása, 1972) 

A Petőfi Irodalmi Múzeum 1972-ben napvilágot látott vállalkozá-
sának, az „Illyés Gyula felszabadulás utáni útját. . . valamennyi 
lényeges oldaláról" bemutató és elemző tanulmányok publikálásának 
a dicséretére nyugodt lélekkel idézhetjük az állítólagos kínai mondást, 
melynek értelmében jobb egy kis gyertyát gyújtani, min t átkozni 
a sötétséget. 

A hat tanulmányt és Illyés Gyula munkáinak első kiadásait regiszt-
ráló bibliográfiát egybefogó kis kötet ugyanis nem gesztusértéke 
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— a köszöntő célzat — miatt érdemel kötelességszerű figyelmet 
nem az irodalomtörténet gratuláló dísztáviratainak a csokra a költc 
hetvenedik születésnapja alkalmából. A tanulmányok szerzőit ugyar 
a jubileum ténye mozgósította (csupán Béládi Miklós írása, A költi 
felel, jelent meg már korábban is, a régi Kritikában), de a kötet szer-
vező elve, hogy „Illyés Gyula és a szocialista irodalom viszonyának 
a megvizsgálására" tegyen kísérletet, az életrajzi alkalomtól volta-
képpen független, régóta esedékes, nehéz és bonyolult irodalomtörté-
neti feladat. S a köl tő háború utáni életmüvét műfajok szerint szét-
parcellázó tanulmányok többsége, szerencsére, ettől a feladattól kapta 
ihletét. 

Az olvasó, ha valamennyire ismeri e könyv tárgyát (a kiadvány 
szavaival: „egyik legnagyobb huszadik századi írónk gazdag élet-
művét") , és ismeri a „sötétséget" is, ami többezer rávonatkozó írás 
ellenére — vagy következtében? — körülveszi ezt az életművet 
(melynek „monográfikus méltatása — a kiadvány előszavát idézem — 
sajnálatos módon, még nem történt meg") , a könyv forgatása közben 
örömmel tapasztalhatja; ezekben a tanulmányokban n e m is egy 
gyertya világít. 

Homályokat oszlató fénnyel. 
A sötétség egynémely irodalmi és történelmi eredőjére is rávilá-

gítva. Sőt; az Illyés Gyula felszabadulás utáni kritikáit szemléző 
tanulmány, A mérleg nyelve (Szabó B. István munkája), a költővel 
foglalkozó elméleti irodalomban — tapasztalatom szerint első ízben — 
eszmélteti rá az olvasót, hogy az életmű monográfikus átvilágításának 
az elmaradását éppen az magyarázza, ami a többi tanulmány vizsgá-
lódásának a célja: Illyés és a szocialista irodalom viszonyának — a kriti-
kákból is kirajzolódó — története. A m i a legutóbbi időkig meg-
akadályozta (még a köl tő állandó kritikusául szegődött Béládi Miklós 
számára is, noha az ő munkássága már régóta egy monográfia lehető-
ségét ígéri) az életmű tárgyilagos erkölcsű és tudományos hitelű 
mérlegelését. 

„Inog a mérleg. . . bomlottan csapong a mutató" — jellemzi 
mindjárt , tanulmánya első bekezdésében, az életmű megítélésének 
— nem éppen egészséges szívre valló — kritikai elektrokardiogramm-

ját Szabó B. István, aki a könyv előszavában kifejtett programhoz 
ragaszkodva, 1945-tel kezdi szemléjét, bár pontosan tudja, milyen 
nehezen lehet Illyés életművével kapcsolatban — mely a 30-as évektől 
kezdve „a kulturális és közfigyelemnek szakadatlan tárgya, sőt harci 
kérdése" — a legutóbbi huszonöt évre korlátozni a teoretikus vissz-
hang, a kritikai megítélés történetét. 

Márcsak azért sem, mert a mutató bomlot t csapongását nem a nagy 
történelmi sorsfordulat megrázkódtatása indította el. 

„ A jövő korok szemében a mi nemzedékünknek úgy hiszem 
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llyés Gyula lesz a talányos í rója"; jelentette ki 1943-ban Németh 
zászló. Hogy a talányosság fátylait milyen ingerekből kezdték köréje 
zőni, már a 30-as évektől kezdve, s hogy mi minden hizlalhatta, 
:öbb-kevesebb okkal, a talányosság legendáját: arra nyilván nem 
:nnek a recenziónak, hanem a majdani monográfiának kell válaszol-
íia. De ha a nemzedék legnagyobb kritikusa — s a Nehéz földtől a 
Nyugat 1928-as évfolyamába írt tanulmányával egyben Illyés legelső 
:s legmélyebben látó kritikusa — tizenöt évvel később éppen ennél 
1 jelzőnél állapodott meg, akkor a szó megválasztása már önmagában 
is elárul valamit a bonyolult törvények szerint építkező illyési életmű 
értelmezésének — mindenkori — kritikai nehézségeiből. 

Illyés — és ez is Németh László megállapítása — kezdettől „több 
ösztönű"; tehát a személyes élet és költői sors, a szellem és költészet 
többféle ihletéből egyszerre táplálkozó, amellett szellemi „szerző 
ösztönével" minden lehetséges vonatkozásban beolvasztó-összegező 
hajlamú író, ezért az életmű nem egy részletének a teljesebb, igazi 
jelentése csak a vállalkozás egészének a perspektívája felől bomlik ki. 
Ozora — Párizs felől, és fordítva: hogy ennek a bonyolult harmóniá-
nak csak a legismertebb metaforáját említsem. Az irodalom vala-
mennyi műfajára kiterjedt, összegező munkásságának — félévszázadon 
át — folyton-mozgó világ volt a történelmi színtere, s Illyésnek meg 
lehet az a ritka elégtétele, hogy nem kellett semmikor, egyetlen sorát 
sem elhagynia vagy átalakítania, legfeljebb az emésztő költői elége-
detlenség belső parancsára. De fél évszázadon át azt is megtapasztal-
hatta, hogy életműve ugyanezért; a beolvasztó-szintetizáló törekvé-
sek — folyton változó körülmények közt is — következetes erkölcsű 
megvalósításáért kerül állandóan a „talányosság" gyanújába. 

Az eljövendő monográfiának számba kell majd venni azt is, hogy 
az illyési életműhöz, amely bizonyos tulajdonságainál fogva könnyeb-
ben kínál kontingenst bármifajta értelmezésnek, prédát bármifajta 
indulatnak, hányan és hány felől közeledtek — egyazon pillanatban, 
ugyanegy műhöz — szertehúzó és egymást kizáró igények elfogultjai, 
akik természetesen nem álltak meg a Németh László-i jelzőnél, hanem 
kizárólag e talányosság (nemegyszer hisztérikus indulatoktól is 
fűtött) „megfejtésére" éreztek magukban indíttatást. Talán nem 
szükséges Szabó B. István tanulmányát visszafelé — dokumentative — 
meghosszabbítani az időben, hogy elhiggyük: Illyés művét a 30-as 
évektől kezdve a kézcsókok és a „gyűlölet habköpései" szegélyezik. 
A költő állandóan az apologetikus rajongás és — főleg! — a militáns 
gyűlölet jégtáblái közt halad „dőlt vitorlával", s ennek a háború előtt 
már rég kialakult helyzetnek (kettős torz akusztikának) a szuggeszciója 
érvényesült, élt tovább a felszín alatt munkásságának felszabadulás 
utáni kritikai megítélésében is, egészen a legutóbbi időkig. 

A Petőfi Múzeum tanulmánykötetének ez a ráeszméltetés, a tanul-
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mányok olvasása közben önkénytelenül is fellépő irodalomtörténeti 
„dé jà vu"-élmény a legnagyobb tanulsága. S legnagyobb érdeme, 
hogy a tanulmányírók, túlnyomórészt szakítva ezzel a több évtizedes 
szuggeszcióval, a higgadtabb irodalomtörténeti megértés szellemét 
érvényesítve tesznek — vázlatos — kísérletet az illyési életmű és a 
szocialista irodalom viszonyának megvizsgálására. 

Az előszó azonban egy pillanatig sem hagy kétséget afelől, hogy a 
vizsgálódás vezérfonala nem a „pályát körülvevő magyar irodalom-
hoz való viszonyítás, s az egyéb pályákkal történő összehasonlítás": 
tehát az illyési életmű negyedszázados fejlődésrajzának, művészi 
jegyeinek, gondolati tartalmainak esztétikai és eszmetörténeti egybe-
vetése irodalmunknak legalább azzal a részével, amit különböző kor-
szakok különböző megfontolásai alapján, változó sugarú körben és 
személyekkel, szocialistának hitt vagy nyilvánított a marxista iroda-
lomkritika, s amire a mondat jelentése alapján joggal gondolhatna 
az olvasó. N e m : a tanulmányokból félreérthetetlenül kitetszik, hogy 
az életművet a „szocialista irodalom" elvi fogalmának ideológiai 
kondícióival vetik össze. Praktikusan pedig nemegyszer azzal, amit 
ebből az irodalompolitikai igény közvetít. A bevezetőben olvasható 
megfogalmazás tehát a vizsgálódás valódi aspektusát födi el. Indoko-
latlan szemérmességgel, hiszen huszonöt éves távlatból már ez is 
fontos irodalomtörténeti feladat. Elvégzését az is indokolja, hogy a 
kritika „bomlottan csapongó mutatója" csak ebben a közegben 
nyugodhat meg, illetőleg ennek a közegnek a viselkedése biztosít-
hatja az életmű higgadt, irodalomtörténeti érvényű mérlegelését. 
Amikor , Szabó B. István megfogalmazásával, „föloldódik az a kény-
szer, melyben a költő műalkotásait napi-politikai ' igen-nem'-ekre 
egyszerűsítve kellett megítélni". 

Nos, e higgadtabb mérlegelés eredménye, amit az egész könyv 
sugall, s aminek az előfeltevései egyébként már a legutóbbi idők 
kritikai visszhangját is meghatározzák: „Illyés Gyula munkássága 
döntően a szocializmus körén belül épül és helyezhető el, ha ő maga 
sok kérdésben vitázik is a szocializmus napi gyakorlatával, s ha vele 
vitáznak is, egyes művei és elgondolásai fölöt t , a kommunista kriti-
kusok, irodalompolitikusok." (Szabó B. István: A mérleg nyelve. 132.) 

Ebből az aspektusból szemlélve Illyés Gyula életművét, természetes-
nek kell tartanunk, ha a tanulmányírók figyelmének gyújtópontjába, 
minden műfajon belül a könnyebben kipreparálható politikai, eszmei-
világnézeti tartalmak kerülnek, s az esztétikai jellemzés többnyire 
beéri az irodalomtörténeti „halhatatlanság" szokványos jelző-von-
zataival. 

A kötet legnagyobb igényű, s legárnyaltabb tanulmányában 
— Béládi Miklósnak A költő felel című írásában — az eszmei tartalmak 
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elmélyült kibontása mellett azonban a költő is kellő figyelemre érde-
mesül. A tanulmány szerzője imponáló otthonossággal mozog Illyés 
költői világában, amelyből az érzékeny beléhelyezkedés intuíciójával 
bontja ki e több-ösztönű líra szuverén fejlődéstörvényeit, s megszív-
lelendő példát mutat arra, hogy a pályakép irodalomtörténeti érvé-
nyességét sem csorbítja, ha a lábjegyzetelhető filológiai építőanyagot 
önálló reflexióinak a malterével köti össze a tanulmányíró. De Béládi 
jól érzi, hogy még a vizsgálódás alapkérdésére is csak akkor adhat 
hiteles választ, a költő teljesebb feleletét csak akkor világíthatja meg 
igazán, ha nem ragaszkodik szigorúan a programban megjelölt idő-
koordinátákhoz. Ezért indítja pályaképét Illyés költészetének a kez-
detekig visszanyúló, általános eszmetörténeti jellemzésével, hogy a 
kezdetektől érzékeltesse az illyési líra többszólamúságát, amelynek 
,,a politikai költészet csak egyik, bár mindig lényeges összetevője". 
Ennek az otthonosságnak és megértésnek köszönhető az is, hogy a 
pálya korszakolását a költői életmű egyre világosabban kirajzolódó 
belső logikája alapján végzi el, tehát nem kapcsolja mechanikusan 
össze, sem a történelem menetével, sem az életmű külső megjelenésé-
nek időrendjével. Lehet, hogy ez a filológiai ortodoxia szempontjából 
egy kis szentségtörésnek minősül, dehát a módszert az anyag termé-
szetének kell meghatároznia, és tény az, amit Béládi ír, hogy „az 
egyes kötetek nem rajzolnak ki minden esetben pontos kronológiát", 
valamint az is tény, hogy „ma még nem lehet teljes biztonsággal 
időrendben követni Illyés felszabadulás utáni költői pályáját". 

Aminek mélyebb oka is van, mint a megjelenési lehetőségek vál-
tozó esetlegességei. Ez a mélyebb ok: Illyés költői természetének 
egyik jellegzetes vonása. Legutóbb megjelent, Minden lehet című, verses-
könyve utószavában maga Illyés tárja föl ihlete működésének miben-
létét. Elöljáróban leszögezi, hogy a vers is „két fordulóval készül", 
annak ellenére, hogy a világ a lírikustól, nyilván romantikus beideg-
zettségek alapján, „az őszinteség és a remeklés egyidejűségét kívánja", 
és ezért megtagadná tőle „az érlelés vagy hibernálás jogát". A költő 
azonban nem érheti be az élménnyel egyidejű kifejezés rögtönzéseivel. 
Ez a magyarázata annak, hogy „sose tudtam, és ma még kevésbé 
tudnám verseimet felelősséggel időrendbe sorolni. — írja. — Ezt 
nem is tartottam soha lényegesnek. Közlési vágy — főleg azonnali — 
különösképpen sose sarkallt. Kezdettől fogva gyakran megesett, 
hogy még befejezettnek érzett versemet is félretettem, nemegyszer 
azon első alakjában, letisztázás nélkül, s csak esztendők múlva vettem 
elő. Még többször megesett ez olyan írásaimmal, amelyeket be sem 
fejeztem, elfeledtem, s később papírhalmok aljából a véletlen vetett 
elém. . . Becsvágyam kezdettől nagyobb volt annál, hogy csak maga-
mat tárjam föl; valamennyiünkben — magában az emberben — 
vágytam meglelni a föltárásra érdemest. H o g y ez a mélyebb lírai 
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természet hozott-e aztán eredményt, ennek során nem a keletkezés 
időpontja számított, hanem egyes egyedül formába öntésének dátu-
ma! Nem a mikor tehát, hanem a miképp." — A költő vallomása 
a tanulmányíró eljárásának jogosultságát ily módon még filológiailag 
is igazolja. 

Ez a „mélyebb lírai természet" hozzáférhetetlen ugyan a lábjegy-
zetelő szorgalom számára, de világosan kiolvasható Illyés költői 
növéstervéből, s Béládi ezt a növéstervet tartja szem előtt. (Persze, 
az illyési líra eszmei tartalmainak — a Marxot Dózsába oltó forradalmi 
attitűd, a nemzeti gond, a „léttudat", a személyes „kis világ", az 
emberiség létkérdései, a halálélmény stb. — kifejtése, eredeztetése, 
az életműbeli, majd a magyar és egyetemes líratörténeti összefüggések 
felvillantása filológiai értelemben is mintaszerűen pontos, hiteles.) 
A tanulmányban mégis érződik olykor az önálló gondolat birkózása 
a definíciós kényszerrel. Az illyési életművön belül új korszakot nyitó 
Kézfogásokat például így jellemzi: „ A Kézfogások két földeríteni és 
megküzdeni valóval találta magát szembe: az öregedés és a halál 
teljesen egyéni kérdésével, és az ötvenes évek eleje társadalmi való-
ságának nemzeti gondjaival." A kötet — és a korszak — elemzését 
közben aztán már szerencsére nem feszélyezi saját definíciója, amit 
az „irodalomtörténeti fazon-kényszer" sugallhatott egyébként. 
Béládi aztán igazán tudja, hogy a kötet — s a korszak — nagy gon-
dolati versei, mégha az ötvenes évek magyar társadalmi valóságának 
az inspirációjából születtek is, mint a Bartók vagy a magyarság törté-
nelmi sorskérdéseire nemcsak az ötvenes években fogékony költői 
magatartásból,mint A reformáció genfi emlékmüve előtt ; jelentésükkel 
túlmutatnak a „nemzeti gond" kategóriáin. Alaphangjukat, úgy, 
ahogy Béládi írja, „az emberiség. . . nagy kérdéseivel vívódó szen-
vedélyesség határozza meg", vagy „egyén és történelem" általános 
drámája. Definitív értelemben is korrigálja önmagát, amikor végül 
kimondja, hogy a Kézfogások, s a korszak „egyetemessége: az emberi-
ség, nemzet, egyén létkérdéseire visszhangzó líra". 

Mindez, persze, merő akadékoskodásnak minősülhetne, de a 
tanulmány olvasójában többször is föltámad a gyanú, hogy Béládi 
sok mindenről tudna még beszélni — éppen az illyési líra legfontosabb 
költői tartalmaival kapcsolatban —, amit a vállalkozás jellege miatt 
fojt magába. Nyilván úgy gondolja, s joggal, hogy az életmű költői 
felelete, a vállalkozás alapkérdése szempontjából így is félreérthetetlen : 
Illyés költészete a szocialista irodalom övezetén belül helyezkedik el. 

Hogy mi az, ami elmarad ilyenformán? Illyés gondolati költészeté-
nek filozófiai szemügyre vétele. 

Béládi többször hangsúlyozza, hogy Illyés a költészetben is „racio-
nalista, homályt és romantikát nem tűrő alkat", ami magyarázza 
költészete tárgyiasságát, és létélménye a világnak abban a szintjében 
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gyökerezik, ahol „teremtik az életet", aminek nemcsak az a következ-
ménye, hogy „kevés költője van a magyar irodalomnak, akinek lírájá-
ban ilyen magától értetődő természetességgel lélegzik a néphez tar-
tozás tudata", hanem az is, hogy a halál problémájával egy materialista 
filozófiájú, „metafizika-ellenes elme" néz szembe verseiben, s a 
pusztulás ellensúlyát „nem az élet vegetációjában, hanem az élet 
folytonosságát szervező, teremtő munkában" találja meg. Az emberi 
elemben: ezért „költői gyakorlata az elidegenedéssel, személytelenné 
válással és széthullással ellentétes életérzés foglalata". 

Ez a jellemzés fogalmilag, irodalomtörténetileg pontos; a valóság, 
úgy hiszem, mégis bonyolultabb, — aminthogy Illyés életművében 
minden bonyolultabb, mint amilyennek az első pillanatban látszik. 
Illyés gondolati költészetének igazi bonyodalma azzal kezdődik, 
hogy e metafizika-ellenes elme számára éppen a metafizika valódi 
kérdéseivel való folytonos viaskodás teszi lehetővé saját filozófiai 
lírájának a megvalósítását. 

A kezdetektől — ugyancsak. A halál-élménnyel való személyes 
találkozás gondja az ötvenes években, legfeljebb kiterebélyesítő, új 
ösztönzést adott — a Kézfogások, majd az Új versek, a Dőlt vitorla és 
a Fekete-fehér ilynemű verseiben — a metafizika mezőire vezetett 
állandó költői hadjárathoz. Idézett tanulmányában Németh László 
azt is megjegyzi, hogy Illyés „legkonkrétabb képeinek is van némi 
metafizikai nyilallása". És ez ugyanúgy igaz, mint Béládi látszólag 
homlokegyenest ellenkező jellemzése. S a képeken túl, költészete is 
tele van metafizikai nyilallásokkal. Hol megrendült pátosszal — mint 
az egészen korai Búcsúztatóban például —, hol ironikus hangszerelés-
sel — mint a Szálló egek alatt vagy a Rend a romokban egynémely 
versében — vezet ő is („mint egy örök sodor halásza", egykor, 
Babits) új „költői hadjáratot a Semmibe". A filozófia vagy, ha tetszik, 
a metafizika — Camus szerint is egyetlen méltó kérdése — a Halál 
ellen. 

Mi magyarázhatja ezt az ellentmondást? Nagyon röviden: a versek 
bizonysága alapján csakis az, hogy a köl tő metafizika-ellenessége 
nem jelenti a metafizika valódi kérdéseinek az elutasítását. Csakhogy 
Illyés ezekre a kikerülhetetlen kérdésekre nem metafizikai természetű 
választ akar adni. Hanem: földi választ. Illyés hadjárata a Semmibe, 
viaskodása a halál gondolatával, azzal a — képtelenségében külön is 
kínzó — kérdéssel, hogy legyőzhető-e a halál? — egészen másfajta, 
s a modern magyar költészetben ily módon először megfogalmazódó 
következtetésekkel zárul, mint Babitsé annak idején. Illyés valóban 
materialista világképéből ugyanis hiányzik Isten, hiányzik a transz-
cendencia, ami a keresztény évezredek számára valamiképpen mégis 
a halál kollektív vigaszát jelenthette, s egyúttal az élet végső értelmé-
nek a Biblia papírjára írt receptjét. De ha nincs Isten, ha a transz-
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cendenciák szétfoszlottak, a Halál új, metafizika-mentes értelmezése 
egyszersmind az élet teljesen új értelmezésének a kötelességét rója 
a költőre. A föladat: hogy megkeresse az ember új helyét, új „lét-
tudatát" az Isten nélküli létezésben. 

Öregkori lírája nagy gondolati verseiben ennek az új léttudatnak 
a magányos hírmondója Illyés. De ezek a versek — különösen a 
Mors bona, nihil aliud, Éjjel, hanyatt, Khdron ladikja, Az agy kezei, 
Mi lett az Isten ?, Arc és Tükör, Futtató öregség, Közelítő fagy, Világod-
ban világtalan, Teremteni stb. —, bár bennük a költő metafizikai kér-
désekre „felel", mégsem metafizikai ihletésűek, mint Babits vagy 
Weöres költészete, mert Illyés világképe nem tűri, nem fogadja el a 
metafizikába nyúló válaszokat. De a szituáció annál szorongatóbb. 
Mi az értelme, s van-e egyáltalán értelme az életnek, ha szükségszerűen 
bár, de teljesen értelmetlenül úgyis a halál a vége? — ezt a kérdést, 
ilyen elviselhetetlen élességgel az egzisztencialisták állították az onto-
lógiai értelemben elárvult 20. századi ember tudatába. Illyés nem azért 
fogadja el költői hadjárata kiindulópontjául Camus kérdését, mintha 
egzisztencialista volna, hanem mert érzi, hogy Camus csak meg-
fogalmazást adott annak az ösztönök mélyén gyötrő létérzésnek, 
amely értelmes, vagyis az ember számára Isten nélkül is elfogadható 
és megnyugtató válasz hiányában, a modern idők gyakorlati és 
morális életvitelében is, társadalmi gyakorlatában is a legkülönfélébb 
excesszusokra vezetett, a metafizikai illúziókra alapozott régi morális 
értékek és fékek elsorvadása következtében. Illyés tudja, hogy ez 
a filozófiai síkon keveseket foglalkoztató kérdés, megfogalmazatlan 
vagy alig tudatosított, de annál tömegesebb szorongás formájában 
az emberiség legsúlyosabb kérdéseinek egyike. Legalábbis a személyes 
élet jó-működése, vagy — legyünk szerényebbek — elviselhető 
működése szempontjából. Ezért fogadja el a kérdésben rejlő, egy-
szerre emberfeletti és képtelen kihívást, aminek legújabb költői kor-
szaka gondolati verseiben megmutatkozó eredménye nem korlá-
tozódik tarthatatlan metafizikai vigaszokra vagy a fogyó idő depresz-
sziójában vergődő, magányos Én szenvedéseinek akár megrendítő 
erejű kifejezésére, mint a modern líra jobbik részének nem egy válto-
zatában. Camus individuális kérdésére Illyés, a költő, közösségi ter-
mészetű választ keres, hogy „ember-alakban isteni tennivalót végezve 
— földi erővel mennybeli harmónián szorgoskodva" tudjunk tovább 
élni. S ez nem képzelhető el, a biztos vereség, tehát a halál tudatát 
valamennyire is ellensúlyozó, a történelmi ember korábbi metafizikai 
hiteit és illúzióit mellőzve is meggyőző, emberszabású felelet nélkül. 
Illyés, aki egykor egy osztályt izgatott új társadalmi helyfoglalásra, 
majd egy egész nemzetet új honfoglalásra, legújabb korszakának 
— „Tihanynak háttal, a halálnak szemközt" íródó kapcsos könyvé-
nek — legszemélyesebb és legsúlyosabb üzenetével mindenkiben 



Szemle 253 

külön-külön az egész emberiséget „izgatja" a létezésben való új hon-
foglalásra. — Ami, ha jól meggondolom, nem is esik oly távol e 
kötet alapkérdésétől. (Részletes kifejtése, akár Béládi tollából, már 
csak ezért is megérne még egy irodalomtörténeti „misét".) 

A prózaíró, illetőleg az esszéíró Illyéssel foglalkozó tanulmányok 
(Illés László és Kenyeres Zoltán munkái) szervesen és az általános képet 
gazdagítva kapcsolódnak Béládi írásához. Részlet-megállapításaikkal 
nyilván lehetne vitatkozni. így például a „független elkötelezettség" 
fogalmával, melyet Kenyeres Zoltán használ, s amely — érzésem sze-
rint — a szerző minden intellektuális erőfeszítésével dacolva meg-
marad fából vaskarikának; vagy az illyési esszé természetének általá-
nos jellemzésével. Továbbá azzal a módszerrel, amely Illés László 
tanulmányában az elemző igényt kissé diplomatikus könyvismerteté-
sekkel váltogatja. De mind a ketten meggyőző logikával jutnak el a 
vizsgálódás célja szempontjából lényeges felismeréshez: Illés László 
annak a hangoztatásával, hogy „a társadalmi és nemzeti sorsot meg-
fogalmazni igyekvő és arra képes nagy művészek munkásságát nem 
lehet megmérni a nap aspektusából, mélyebben és nagyobb távlatok-
ban munkálnak azok a szellemi energiák, amelyek megfogalmazzák 
egy-egy korszak lényeges mozzanatait a művészet szintjén" ; Kenyeres 
Zoltán pedig tanulmánya legérdekesebb, új magyarázó szempontokat 
kínáló részében Illyés nemzet-fogalmával kapcsolatban minden két-
séget kizáróan bizonyítja, hogy az illyési nemzet-koncepció — „az 
egy anyanyelvet beszélő dolgozó emberek közössége" — fölülemel-
kedik „az irodalmi viták koordinátáin, a népi-urbánus ellentéten, a 
nemzedéki rivalizáláson: felelősségérzete, melyet Rácegres táplál, 
itt fogja át az egész nép, az egész magyarság sorsának és előrehaladásá-
nak ügyét". — S ez a „népi-urbánus ellentéteken áthatoló", semmiféle 
numerus clausus előtt meg nem hajló szemlélet érvényesült, Rónay 
László tanulmánya szerint, Illyés folyóirat-szerkesztő munkájában is, 
a háború legnehezebb éveiben, egészen a Magyar Csillag betiltásáig. 

Ezek a tanulmányok, kivált Béládi Miklósé, a mai magyar iroda-
lomtudomány minden bizonnyal legjobb szintjén közelítenek az 
illyési életműhöz. A lehangoló ellenpont: Taxner Ernő Törvény-
kereső című dolgozata, amely a legalaposabb zsurnálkritikai locsogás 
iskolapéldája, ahogyan Veres Péter mondaná. A szerző ugyan „kala-
pot emel" (a szerző kifejezése, és tökéletesen jellemzi dolgozata szín-
vonalát) Illyés jellemábrázoló művészete előtt, de talán nem hangzik 
képtelen kívánalomnak, ha megjegyezzük, hogy egy tudományos 
dolgozatban, a Pesti Műsor darabismertetéseinek színvonalát legalább 
egy paraszthajszállal felülmúlva, inkább azokról a „.törvényekről" 
illenék — érdemben! — szót ejteni, amiket az írásmű címe beharan-
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goz. Ezekről a törvényekről vagy a drámák és az életmű problema-
tikájának belső összefüggéseiről azonban a kötet többi tanulmányírói 
(szükségképpen csak elszórt) utalásaikban összehasonlíthatatlanul 
fontosabb dolgokat tudnak elmondani, mint ez a dolgozat, amely a 
Malom a Sédenne\ kapcsolatban a dráma „kr imi technikáját" emlegeti. 
(Ahelyett, hogy a magyarság-szemléletét elemezné, vagy Illyés Ady-
val való polémiájának a jelentését.) Vagy: ha rávilágítana — mondjuk 
— a Tű foka, az Ebéd a kastélyban és a Kegyenc összetartó motívumaira, 
az egymást mindig megtaláló, feltételező hatalmaskodási és szolgasági 
hajlam döbbenetes illyési gondolatában. De miért is világítana rá bár-
mire, amikor — a Kegyetlenéi maradva — azt sem tartja szükségesnek 
megemlíteni, hogy ennek a drámának azért van némi köze a Teleki 
Kegyencéhez is. (Arról, persze, végképp nem esik szó, hogy milyen 
különös kapcsolat ez. Ahhoz össze kellene vetni a két darabot, amire 
viszont a tudományos lelkiismeret biztathatta volna a szerzőt — és 
Illyés Gyula előszava az első kiadásban!) E helyett a következő meg-
állapítással kárpótolja olvasóját: „A darab főhőse azonban szomorú 
rokonságban van irodalmunk legjellegzetesebb figuráival és az eg-
zisztencialista filozófiával is. E kettős rokonság bizonyítéka: tehetet-
sége." Nos, Heidegger Márton meg fog lepődni, ha fülébe jut filo-
zófiájának ez az eredeti értelmezése, de a magyar irodalom történeté-
nek hat kötetes kézikönyvét is újra lehet írni, mert a mostani szégyen-
lősen hallgat róla, hogy irodalmunk „fő vonulata" a szomorú tehetet-
lenség volna. — „Illyés drámai életműve csak fejlődési folyamatában 
értékelhető. — Ú g y m o n d Taxner. — Végig ugyanazok az alapgondo-
latok szólalnak meg az egyes művekben, csak a költő gondolkodásának 
mélysége és szélessége változik. Tételekből indul ki, ezekhez szabja 
a cselekmény menetét, a hősök jellemét, a kiválasztott történelmi 
ismeretanyag feldolgozásának módját. A nemzeti és társadalmi lét 
legfontosabb elvont tanulságait megfogalmazó tételek korai művei-
ben oly keményre és élesre vannak kikovácsolva, hogy körvonaluk 
mindig erősebb, határozottabb a rájuk terített művészi anyag f inom 
szövetének természeténél." Ez a kusza halandzsa méltó összegezése a 
dolgozatnak, melyből csupán a „fejlődési folyamat", a „mélység és 
szélesség", a „tételek", a „nemzeti és társadalmi lét legfontosabb tanul-
ságainak" — az életmű minimális megértését feltételező — elemzése 
hiányzik. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum szerény keretek közt megjelent Illyés-
kötete — Taxner dolgozatát nem számítva — e nagy életmű komplex 
és irodalomtörténeti távlatú feldolgozásának első, igazán figyelemre 
méltó eseménye. (Csupán zárójelben jegyzem meg, a későbbi kuta-
tók számára, hogy a 163. oldalon látható kép bal szélén nem Gellért 
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Oszkár költő ül, hanem dr. Bäsch Lóránd ügyvéd, aki a Baumgarten-
alapítvány gazdasági kurátora volt.) S továbbgondolásra ösztönöz. 

Az olvasóban önkénytelenül is fölmerül a kérdés: mi lehetett az 
általánosabb, mélyebb oka annak, hogy e kötet tanúsága szerint „szo-
cialista művész és a szocialista kritika, kulturális politika viszonyában" 
(Szabó B. István) mintegy két évtizeden át élhetett tovább e recenzió 
elején már jellemzett felemás-torz akusztika? A folyamat pontos és 
kísérteties rajzában Szabó B. István nyolc (!) éles fordulatot külön-
böztet meg, de valamennyi korszak közös jellemvonása az a maga-
tartás, amit a tanulmány elején, a Hunok Párizsban fogadtatásával kap-
csolatban így jellemez: „Eddig művészetének csak forradalmi, haladó 
vonásait propagálták, most pedig egyoldalúan kiragadták annak egy-
kori, politikailag kétes elemeit." De akármelyik oldal került aztán, 
egy-egy m ű kapcsán, előtérbe, „a második sorban a taktikai lépéseket 
is érzékelhetni" lehetett minden alkalommal. (Groteszk módon 
ugyanígy viselkedett a nem kommunista kritika is, persze, ellenkező 
előjellel.) Talán nem tévedek nagyot, ha azt gondolom, hogy az 
Illyés körül kialakult helyzetet lényegében ugyanaz magyarázza, amit 
Lukács György mondott a Népszabadság 1967. évi karácsonyi számá-
ban megjelent interjújában a taktika és teória eltorzult viszonyáról. 
Ennek lényegét Lukács György a napi taktikai szempontok fetisi-
zálásában jelölte meg. „Vagyis: ahelyett, ami a marxizmus igazi mód-
szere, hogy az események analízéséből alakítunk ki egy stratégiát és 
taktikát, a taktikai elhatározások voltak — helyes vagy helytelen el-
határozások — a döntőek, amire ráépült a teória." Nyilvánvaló, hogy 
az illyési életmű megítélésében is ugyanez a módszer „csinált" a tak-
tikához teóriát; szülte a „kritikátlan tisztelgéseket" egyfelől, másfelől 
pedig az olyan jelzőket, mint a „szocializmus kerékkötője", az „er-
kölcstelen kétértelműséggel hallgató író-diplomata", aki „könnyen 
kihullhat az idő rostáján". Hogy de facto kik hullottak ki az idő — és 
az országhatárok — rostáján, azt a történelem megnyugtató módon 
tisztázta azóta. S úgy látszik, ez volt az igazi előfeltétele, hogy ez a 
másik tisztázás is elkezdődhessék végre. „Perújrafölvételre", remélhe-
tőleg nem kerül sor. 
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