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MESTERSÉG ÉS ALKOTÁS 

T A N U L M Á N Y O K A FELVILÁGOSODÁS ÉS A R E F O R M K O R M A G Y A R 
I R O D A L M Á R Ó L 

( S z e r k e s z t e t t e : MEZEI M Á R T A és WÉBER ANTAL; S z é p i r o d a l m i , 
1972.) 

Egyesek szerint törvényszerű, de alighanem jobban illik az elmúlt 
évtizedek során tapasztalható irodalmi szemléletünkre a furcsa jelző. 
Hónapról hónapra jelennek meg a rangosnál rangosabb monográfiák, 
az elmúlt évszázadok irodalmi, szellemi mozgásait figyelemmel kísérő 
tanulmánykötetek; könyvkiadásunk „majdnem mindent" elkövet, 
hogy hozzáférhetővé tegye régi irodalmunk jeles alkotásait; — és 
egyre kevesebb olvasó emeli le a könyvespolcokról akár a felvilágo-
sodás, akár a reformkor nagy egyéniségeinek alkotásait abból a célból, 
hogy belelapozzon, régmúlt időkben született műveket olvasson. 
Lassan-lassan elérkezünk ahhoz az állapothoz, amikor már csak 
tanulmányok közvetítésével érintkezünk, ha egyáltalán érintkezünk 
múltbeli kultúránkkal. Szinte teljesen ismeretlenül csengenek ma már 
olyan nevek, mint Orczy, Bartsai, Ráday; és valljuk meg: Bessenyei, 
Batsányi, Berzsenyi is leginkább csak évfordulók alkalmával ju t 
eszünkbe. A nevükön és egy-két sztereotip megállapításon kívül 
ugyan mit mond ma egy érettségiző diáknak, de néha még irodalom-
tanárának is Kisfaludy Károly, Kármán József; olyanokról már nem is 
szólva, mint Vajda Péter, Szemere Pál, Döbrentei Gábor, Földi 
János?! Ki olvas ma már Eötvös-regényt?! És hány szavalóverseny 
„büszkélkedhet" azzal, hogy Berzsenyi, Virág Benedek, de akár 
Csokonai Vitéz Mihály szerepelt a műsorán?! Hasonló keserűségnek 
ad hangot Sőtér István is a Mesterség és alkotás című kötetben m e g -
jelent Eötvös-tanulmányában: „Találkozunk újabban felfogásokkal, 
melyek régi nagy íróinkban és költőinkben csak poros, i rodalom-
történeti tananyagot látnak. A sovinizmus elleni jogos küzdelemnek 
bizonyára hibás módja az, ha valódi nemzeti értékeinket kérdésessé 
tesszük, és nem látjuk, hogy ezek miként járultak hozzá az emberiség 
művelődési céljainak megvalósulásához" (439). 

Szerencsére legjelesebb irodalomtörténészeink (Waldapfel, Sőtér, 
Pándi Pál, Szauder, Barta János, Tóth Dezső, Wéber Antal, hogy 
csak néhányat említsünk) buzgólkodtak és buzgólkodnak azon, hogy 
legalább tanulmányok, esszék közvetítésével kontaktusban maradjunk 
régibb századaink szellemi értékeivel. Ez a szándék: múlt és jelen 
összekapcsolása, régi értékeink „megcsillogtatása" munkált a szer-
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kesztőkben (Mezei Márta, Wéber Antal) a Mesterség és alkotás tanul-
mányainak közrebocsátásakor. A kötet előszavában vallanak is erről: 
„A tudományos kutatás végső célja az, hogy eredményei, a meg-
felelő csatornákon keresztül, eljussanak a gyakorlatig, a jelen esetben 
az irodalmi közvéleményhez, az irodalommal hivatásszerűen foglal-
kozó vagy tájékozódni vágyó olvasóhoz." 

Pedagógusoknak, elsősorban középiskolában tanító irodalom 
szakos tanároknak szánták hát a Mesterség és alkotás című tanulmány-
gyűjteményt. A szűk prakticizmus természetesen „elriaszt" majd 
egyeseket a könyv forgatásától, mert az irodalomórákra való köz-
vetlen felkészülést mindössze három-négy tanulmány segíti csupán. 
Ilyen Bíró Ferenc Bessenyei drámáját elemző írása, Szauder Csokonai 
poétikájával foglalkozó tanulmánya, Martinkó András széppróza-
stílusunk kialakulásán töprengő dolgozata, Sőtér István Eötvös József-
ről szóló esszéje. A szűk prakticizmuson túllépő, a régebbi korok 
magyar irodalmát szinte évenként összébb zsugorító tankönyvek 
olykor már távirati tömörségén túl is „kíváncsiskodó" szakemberek, 
munkájukat hivatásként végző tanárok viszont ö römmel köszöntik 
e vállalkozást. A tanári önképzés komoly segédeszköze e könyv. 
Mélyebben enged bepillantani a felvilágosodás és reformkor szellemi 
örökségébe. Nemzeti kultúránknak olyan periódusát hozza ember-
közelbe, amelyiknek máig érő hatását jószerével vitatni sem igen 
lehet. Gazdag örökségtől fosztanánk meg magunkat, ha lemondanánk 
e korszak sok-sok problémát felvillantó szellemi áramlatainak tanul-
mányozásáról. Olyan örökségről mondanánk le, melynek hiányában 
napjaink kulturális tendenciáit sein érthetjük és értékelhetjük igazán. 

A szerkesztők az elmélet és gyakorlat összekapcsolásának szándékán 
túl, a könyv aktualitására is figyelmeztetnek: „ A felvilágosodás 
ismert erkölcsi dilemmái, az új korszak beköszöntésekor fellépő 
gondolati tisztázás igénye, a magatartás és morál, az irodalom és a 
tudomány küldetése egyként olyan kérdések, amelyek bizonyos 
analógiákat mutatnak korunk szellemi valóságával." Es ha kiegészí-
tésül hozzáolvassuk mindehhez Sőtér István szavait: „Reformkorun-
kat általában élesen el szokták választani a felvilágosodástól, holott 
a reformkor nagy szereplőinél, Kölcseytől Eötvösig, egyféle fel-
világosodási örökség még nagyon is élő marad" (428.), — akkor 
nemcsak a tárgyalt korszakok máig érő aktualitására kapunk magya-
rázatot, hanem megértjük azt is, miért „szerkesztették össze" a magyar 
irodalom és gondolkozás nyolc évtizedének különböző eredményeit 
felvillantó tanulmányokat a Mesterség és alkotásban. 

A kötet 18 tanulmányt, Lukács Györgytől egy rövid írást és egy 
vele folytatott beszélgetést tartalmaz. Az egyes írások között fontos-
sági sorrendet felállítani aligha lenne szerencsés. Azért sem, mert 
„még lezáratlan kutatások termékeinek" foglalata a könyv; olyan 
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kutatásoké, „amelyek különböző irányokban és eltérő módszerekkel 
folynak". Ez indokolja, hogy a kötet összeállítói szerkesztési elvként 
a három alapvető műfajhoz való igazodást voltak kénytelenek alkal-
mazni, amennyiben ezt a kronológiai, történeti sorrend lehetővé 
tette. Ez utóbbinak, a históriai folytonosságnak azonban elsődleges-
séget biztosítottak. Az így „elrendezett" dolgozatok a legkülön-
bözőbb témaköröket érintik. Közös vonások alig találhatók bennük. 
Illetve, ami közös bennük az az, hogy megerősítik azokat az eredmé-
nyeket, felismeréseket, amelyeket korábban tártak fel irodalom-
történészeink, a korszak egy-egy magasan az átlag fölé emelkedő 
alkotójának pályaképét elemezve, megrajzolva. 

A korábbi, és a kötet tanulmányai által is gyarapított ismeretek 
birtokában határozottan fogalmazhattak a szerkesztők: „az 1772-vel 
induló s Petőfi életművében beteljesedő fejlődési folyamat, minden 
időleges visszaesésen és útkeresésen túl irodalmunk felfelé ívelő kor-
szaka volt. . ." (7.). A modern magyar irodalom születésének, nem 
egy alkotó teljesítményében a „csúcsra-jutásának" lehetünk tanúi 
ebben a nyolc évtizednyi küzdelmektől, ellentmondásoktól sem men-
tes folyamatban. Egészen addig, míg Petőfi a „világirodalom él-
vonalához" csatolta a magyar lírát. Ez az az időszak, amikor meg-
jelentek kulturális fejlődésünkben „a költészeti megújulást szorgal-
mazó magyar européerek" (Szuromi, 107). Az Európára figyelmező, 
társadalmi, kulturális „elkésettségünket" kínosan érző nemzedékek 
„a szellemi zsongás idejét" hozták meg. Olyan „zsongásét", amely-
ben a második, harmadik vonalbeliekre is feltétlenül oda kell figyel-
nünk, mert a magyar irodalom ekkor kötelezte el magát „irodalmon 
túli": társadalmi, politikai, köznevelési feladatok vállalására: „A fel-
világosodás racionalizmusa és utilitarizmusa. . . a szépirodalmat alá-
rendeli. . . felvilágosító, műveltség-terjesztő törekvéseknek. . ., társa-
dalomátalakító szándéknak. . ." (Julow, 172). Tudományt, filozófiát, 
közgazdaságtant, politikai elméleteket, etikai elveket ölel magába 
egyszerre, miközben esztétikai funkciókat is „ellát". Erős polgárság 
hiányában nálunk a szépirodalom indítja meg „a feudális ember-
ideál elleni felvilágosult támadások"-at, és megkezdi az „idejétmúlt 
heroizmus lerombolását" (Baróti, 154). „A polgári fejlődés igényei 
csakúgy, mint az ennek megfelelő önálló nemzeti lét" követelése 
(Weber, 201) nálunk először, de a tanulmánykötetben tárgyalt nyolc 
évtizedben mindvégig a szépirodalomban hangsúlyozódik legerő-
teljesebben. Nem véletlen, hogy politikusainkat olyan szoros kap-
csolat fűzte ebben a korban a kulturális, irodalmi törekvésekhez. 

Ez a folyamat tovább mélyül, méginkább felerősödik a reform-
korban: „ N e m kétséges az sem, hogy pl. a reformkor irodalma konk-
rétan megfogalmazható célokat követett, emberi-erkölcsi, de min-
denekelőtt nemzeti sorskérdéseket kívánt megjeleníteni, ábrázolni, 
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nem pedig stiláris eszményeket óhajtott megvalósítani" (Weber, 221). 
„A nagy lendülettel kibontakozó nemzeti irodalom, magára vállalva 
egy egész sor társadalmi-politikai feladatot (vagy legalábbis ezek 
megfogalmazását), a közösség vágyainak, jelenének és jövőjének lesz 
szinte egyedüli kifejezője. Ez a körülmény hallatlanul megnöveli 
a műalkotás jelentőségét, s kialakít egyúttal egy jellegzetes művészi 
magatartást, a nemzet nevében szóló költőét, aki a sorskérdések 
hivatott megfogalmazója" (Weber, 207). Ennek a kettősségnek a 
szintézisét Kölcsey, Vörösmarty és Petőfi pályafutása bizonyítja leg-
szebben. 

Ez, hogy a születendő, kibontakozó magyar irodalom „eléje megy" 
a korszak történelmi feladatainak, és sürgető türelmetlenségével 
igyekszik visszahatni a gazdasági, társadalmi alapra, meghatározza 
fejlődésének alapvető specifikumait is. „Nyitottá válik" fejlettebb 
társadalmi formációk között kialakult, meghonosodott gondolat-
rendszerek, kultúrák előtt: „olyan országokban, mint Magyarország, 
ahol az avult hagyományok következtében a minőségi változás ugrás-
szerű — gyors fejlődés szükségeltetik. Ezért az átvétel teljes, s az új 
eszmék közvetlen és szuggesztív hatására némileg kritikátlan is" 
(Wéber, 202). Erre a nyitottságra már Bessenyeinél fel kellett figyel-
nünk. Még szélesebbre tárja a tájékozódás horizontját Csokonai. 
Szauder meggyőzően bizonyítja, hogy a „ g ö r ö g - r ó m a i antikvitás 
kizárólagos mintaszerűsége mellé" (89) költészetébe, poétikájába 
miként épít „másféle normát, hasonlóképp mintaszerű költészetet" 
(89). Csokonainak a népiesség felé tájékozódásával egy időben ébredt 
fel érdeklődése a keleti kultúrák (héber, arab, perzsa) és az északi 
mítosz iránt. Ez a nyitottság tovább tart a reformkorban. Az angol- és 
francia nyelvterület, illetve kultúra kapcsolódik a tájékozódási körbe, 
— túl a kulturális érdeklődésen, most már politikai, közgazdasági 
okokból is. Ezt a folyamatot kíséri végig a Mesterség és alkotás című 
kötetben található írások sora, elmélyítve a jelenséget azokkal a spe-
ciális magyar sajátosságokkal, melyek alapvetően mégis meghatároz-
ták az így kialakuló irodalomnak a minőségét. Helyesen látja meg a 
lényeget Wéber Antal: „a kulturális-ízlésbeli hatás adaptálódik a 
honi, olykor rusztikus viszonyokhoz, s ennek eredményeként létrejön 
egy olyan összetett stílus, amelynek elemei felismerhetők ugyan, de 
mégis valami minőségileg különböző, s egyúttal művészileg elfogad-
ható, sőt ebben az esetben magasrendű eredménnyel jár" (203). 

A politikai, társadalmi, történelmi feladatokra koncentrálás mellett 
meg kellett küzdenie e kor alkotóinak a magyar nyelv kifejező-
készségének, különböző műfajokat „kiszolgáló" sajátosságainak a ki-
kristályosításáért is. Az alkotás belső lázának „tombolását" formai 
mederbe kellett terelni, éppen a mesterségbeli „fogások" finomításá-
val. Szuromi Lajos dolgozata a lényegre tapintva hozza emberközelbe 
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a felvilágosodás korának verselméleti problémáit, a „met rum", az 
„időmérték" felől közeledve a kérdéshez; míg Mezei Márta az alkotói 
egyéniség szubjektív megnyilatkozásai előtt tornyosuló gátak „le-
rombolódását" kíséri figyelemmel. „Waldapfel József régi monográ-
fiájának egy újra idézett fejezete lényegében Pest irodalmi központtá 
szerveződésének folyamatát kapcsolja össze az irodalmi stílus — és 
ízlés-váltás kérdéseivel. Martinkó András arra világít rá, hogy milyen 
„kegyetlen" és szinte máig sem lezárt küzdelem indult el az 1830-as 
évek végétől a szépprózai stílus megteremtéséért. 

A magyar színjátszás nemzeti üggyé vált a reformkorban, de hogy 
mennyi buktatón, nehézségen keresztül jutott el olyan teljesítmények 
felmutatásáig, mint Vörösmarty Csongor és Tündéje, Katona Bánk 
bánja, azt Kerényi Ferenc, Tamás Anna, Taxner-Tóth Ernő dolgo-
zatai nyomán értjük meg igazán. 

És még hány értékes tanulmány! Mint mondottuk: Bíró Ferenc 
Bessenyei Agis tragédiájáról írott elemzését, Sőtér István Eötvös József-
ről szóló esszéjét akárha a „legpraktikusabban", egy-egy irodalom 
órára való felkészülés közben is felhasználhatja a tanár. És eltöprenghet 
bárki Lukács György romantikáról vallott nézeteiről. Folytathatnánk 
a sort Pándi Pál, Fekete Sándor, Lukácsy Sándor, Szauder József, 
Bényei Miklós fontos igazságokat magukba rejtő tanulmányaival. 
A felvilágosodás és a reformkor sok-sok irodalmi, művészeti, társa-
dalmi, politikai kérdésére, problémájára választ kapunk a Mesterség 
és alkotás című kötetben. De koránt se ringassuk magunkat abban az 
illúzióban, hogy mindenre. Julow Viktor A debreceni felvilágosodás 
problémái című tanulmánya a kiáltó bizonyíték arra, hogy mennyi 
kérdés maradt még megválaszolatlanul egy földrajzilag ennyire 
szűken lehatárolt terület néhány évtizedének szellemi arculatát vizs-
gálandó is. Julow Viktor dolgozata nemcsak stílusával, komplex 
probléma-látásával emelkedik ki üde színfoltként még ezek közül a 
rangos írások közül is, de témák végtelen seregét kínáló „adakozó 
kedvével", irodalomszakos tanárokat, történészeket vizsgálódásra, 
kutatásra serkentő biztatásával. Vajha, minél többen lennének, akik 
nemcsak elolvassák, de meg is szívlelik ösztönzését! 

T A K Á C S PÉTER 
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K Ö P E C Z I BÉLA: ESZME, TÖRTÉNELEM, IRODALOM 

(Akadémiai, 1972.) 

Köpeczi Béla könyve nagyon időszerű könyv. Időszerű, mert 
olyan időszakban jelent meg, amikor az irodalmi kritikában és az 
irodalmi alkotások értékelésében — bizonyos mértékig a modernség 
ürügyén — eluralkodóban van a formalista szemlélet. A könyv az 
irodalom s az irodalmi m ű eszméire, eszmerendszerére, az irodalmi és 
a történelmi eszmetörténet vizsgálatára hívja fel a figyelmet. 

A szerző az eszmék és a történelem, az eszmék és az irodalom viszo-
nyát, dialektikus kapcsolatát vizsgálja az irodalmi eszmetörténet 
célkitűzéseinek és módszerének néhány kérdésével kapcsolatban. 
A könyv a marxista esztétika igen sokat vitatott és egyben korunkban 
is legégetőbb problémáival foglalkozik : mi az eszme jelentősége az 
irodalomban? Hogyan vizsgálja ezt az irodalomtudomány? Hogyan 
lehet rekonstruálni az írói világnézetet? stb. 

A könyv világosan tagolt, áttekinthető. Közérthetően határozza 
meg célját és alapvető módszereit, tisztázza a fogalmak lényegét. 
Ismerteti az idea ( = eszme) szó eredetét, pontosan körvonalazza 
filozófiai tartalmát Platóntól Hegelen és a szubjektív idealistákon át 
Leninig. Tudatosan száll szembe azokkal a kísérletekkel és nézetekkel, 
amelyek az utóbbi évtizedekben „szisztematikusan" törekedtek az 
irodalom és művészet „dezideologizálására". A könyv két nagyobb 
fejezetre oszlik: az első részben tudománytörténeti áttekintést ad, és 
egyértelműen leszögezi, hogy az eszmetörténet önálló diszciplína. 
Tárgya a világnézeti rendszer kutatásán kívül a társadalmi közgondol-
kodás és a társadalmi pszichológia. Ez u tóbbi kategóriák vizsgálata 
azonban lehetetlen a művelődéstörténet, az intézmény-fejlődés és az 
ún. mentalitástörténet tanulmányozása nélkül. Vizsgálódása két-
irányú: az eszmetörténet fejlődését két tudományágban — a történet-
tudományban és az irodalomtudományban — követi nyomon. 
Természetesen, a kitűzött célnak megfelelően, részletekbe nem megy, 
hanem a lényeget, az általános törvényszerűségeket ragadja meg. Az 
Eszmetörténet a történettudományban című fejezetben a mai eszme-
történet előzményeit keresi, és ezt a 18. századi felvilágosodás történet-
felfogásában találja meg. Voltaire, Rousseau és mások munkásságától 
kezdve kíséri figyelemmel az eszmetörténet változásait. Rámuta t 
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arra, hogy a 18. századi materialisták történetszemléletében is ,,az 
idealista kiindulási pont érvényesült". Elemzi és bírálja a különböző 
idealista eszme-koncepciókat Hegeltől a legújabb burzsoá nézetekig. 
Elutasítja a pozitivista és a különböző szellemtörténeti iskolák nézeteit, 
kritikusan elemzi a marxizmushoz közel álló eszmetörténeti tenden-
ciákat is. Az eszmetörténet megközelítésében a tudományos marxiz-
mus álláspontjára helyezkedik, kimondva, hogy ez a tudomány nem 
nélkülözheti a marxista dialektikát, a történelmileg determinált 
konkrétságot, a gazdasági-társadalmi tényezőket és az osztályharcot, 
mert az eszméknek nincs és nem is lehet ezektől független élete. 

Az Eszmetörténet az irodalomtudományban című fejezetben a téma 
irodalomtudományi szerepét vizsgálja. Az irodalmi eszmetörténet 
fejlődésének legfontosabb változásait követi nyomon, és elemzi 
röviden a romantikus irodalomszemlélettől egészen a mai marxista 
és nem marxista álláspontokig. A különböző nézőpontok össze-
hasonlításából levonja a következtetést; egy-egy irodalmi mű eszméit 
nem lehet csak a „művön belül" elemezni. „Vizsgálni kell nemcsak 
az írónak, hanem annak a kornak, társadalmi osztálynak, rétegnek 
vagy csoportnak, általában a környezetnek az eszméit is, amelyben az 
író él és dolgozik" (Kiemelés Köpeczi Bélától). A szerző mindezekkel 
nem új dolgokat akar felfedezni. Álláspontja mégis fontos: árnyal-
tabban fogalmazza újra azokat a lehetőségeket és módszereket, ame-
lyek pontosabbá tehetik az irodalmi mű eszméinek feltárását. 

A második részben Az irodalmi eszmetörténet néhány kérdésével 
foglalkozik. A kisebb fejezetek címei: Nyelv, struktúra és eszmei 
mondanivaló ; Az író eszmei életrajza ; „A realizmus diadala" ; A mű 
eszmei hatása. Ezek közül a problémák közül kettővel — Nyelv, 
struktúra és eszmei mondanivaló összefüggései és „A realizmus diadala" — 
foglalkozik a legrészletesebben és a legalaposabban. Elemzési m ó d -
szereket ismertet konkrét példákkal, verselemzésekkel. Egymás mellé 
állítja és összeveti a különböző nézőpontokból kiinduló verselemzé-
seket, és világosan leszögezi a maga marxista álláspontját. Bírálja 
például Wolfgang Kayser szellemtörténeti eszmefelfogásból kiinduló 
strukturalista elemzési módszerét. Megállapítja e módszer hiányos-
ságait és korlátait. Legfőbb hiányosságát — a szellemtörténeti ki-
indulóponton kívül — egysíkú elemzési módszerében és fo rma-
centrikusságában látja. Véleménye szerint helyes következtetéseket 
levonni, megközelítően helyes eszméhez eljutni csak úgy lehet, ha 
az elemzés a genezis és a forma, a struktúra egységében történik. 
Ebben a fejezetben összeveti és elemzi a különböző strukturalista 
kísérleteket. Kitekint R o m a n Jakobson, R . Barthes és a marxizmus-
hoz közel álló Jan Mukarovszky, Lottman és mások műelemzési 
kísérleteire. Megkülönböztetett figyelemmel ír Szabolcsi Miklósnak 
A verselemzés kérdéseihez című munkájáról. Szabolcsi ebben a művé-
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ben kísérletet tesz József Attila Eszmélet című versének elemzésével 
a „strukturalista és a genetikai-történeti elemzési módszer különböző 
síkokon való összekapcsolására". Köpeczi Béla egyetért Szabolcsi 
törekvéseivel és végül így összegezi a problémával kapcsolatos véle-
ményét: „Az eszmetörténet az eszmei mondanivalót mint az irodalmi 
alkotás »rendező elvét« kell hogy vizsgálja, s ez az elemzés természete-
sen nemcsak a témákra vagy motívumokra terjed ki, hanem azoknak 
az eszméknek az összességére, amelyet az író közölni akar közön-
ségével az általa választott téma és forma segítségével." A könyv 
szerzőjének kiindulópontja mindenkor a tartalom, a mű eszmeisége. 
Azokat a módokat és eszközöket keresi, amelyekkel az eszmei m o n -
danivalót tudományosan és pontosabban lehet meghatározni. 

Az (ró eszmei életrajza és ,,A realizmus diadala" című fejezetekben 
lesarkítva, lényegében ugyanazt a problémát vizsgálja: milyen kap-
csolat, kölcsönhatás van az írói világnézet és a m ű eszmeisége között? 
Hogyan és mennyiben meghatározó erejű a művész világnézete a 
mű eszmeiségére? Genetikus aspektusból vizsgálja azt a kérdést, 
hogy miképpen lehet az író eszméit vagy eszmerendszerét meg-
állapítani, milyen kapcsolat van a kibocsátó, az írói intenció és a mű , 
illetve a m ű eszmeisége között . Ezeket a kérdéseket elemezve gondo-
san és f inoman mutat rá az irodalom sajátosságából adódó, a művészi 
és a tudományos megismerés és kifejezés közötti különbségre. Az 
érintett kérdésekben bizonyos mértékig módosítja Engels és az ő 
nyomán Lukács György felfogását, hangsúlyozva velük és követőik-
kel szemben a szubjektív (az írói világnézet) tendencia erőteljesebb 
érvényesülését. Nézeteinek igazolására ugyancsak Balzac, majd ki-
egészítésül Stendhal műveit hozza például. N e m kerül ugyan szembe 
a lukácsi állásponttal, de módosítja, finomítja azzal, hogy a szubjektív 
és objektív tendenciák együttes hatását, dialektikus egységét hang-
súlyozza az irodalmi művek eszmei tartalmának alakulásában. Végső 
soron az eszmei tartalmat az írói-művészi világnézet és az objektív 
valóság eszméi együttesen határozzák meg. Elemzései közben f ino-
man tesz különbséget világnézet, világszemlélet és világkép között . 
Végül a könyv utolsó fejezetében a mű és a befogadó (olvasó) kap-
csolatát vizsgálja abból a szempontból, hogy az eszmék hogyan hatnak 
az olvasóra, ezt a hatást hogyan lehet mérni, és megfordítva: a közön-
ség (olvasó) eszmei állapota hogyan befolyásolja az irodalmat. 

Köpeczi Béla könyve út törő jellegű vállalkozás. Hézagpótló könyv. 
A.magyar tudományos irodalomban először tesz kísérletet az irodalmi 
és a történelmi eszmetörténet eszmerendszerének felvázolására. Pél-
dája más tudományok kutatóit is buzdíthatja tudományáguk eszme-
történetének a kutatására és vizsgálatára. Ebben a munkában főképpen 
módszereit, de eredményeit is hasznosan lehet alkalmazni. 

A könyv elsősorban irodalomelméleti, esztétikai jellegű. Az előbbi 
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tudományágak eredményeit fejlesztő és gazdagító művek (például 
Lukács György: Az esztétikum sajátossága, Szabolcsi Miklós: A mű-
elemzés kérdéseihez, Németh G. Béla: Mű és személyiség stb.) sorába 
tartozik. A gyakorló tanár aligha használhatja a közvetlen gyakorlat-
ban; nem kapcsolhatja közvetlenül a tantervi anyaghoz, a minden-
napi irodalomtanári munkához. Ennek ellenére nemcsak a tudomá-
nyok művelőihez szól; haszonnal forgathatják történelem és irodalom-
tanárok egyaránt. Mit adhat e könyv ismerete az irodalomtanárnak? 
— Mindenekelőtt ideológiai biztonságot, elméleti megalapozott-
ságot a tanári munkára való felkészülésre. De jelentős segítséget 
nyújthat az irodalomelméleti alapfogalmak kialakításához, az irodalmi 
művek elemzéséhez és a korszerűbb műelemzési eljárások és módsze-
rek elsajátításához. Sajnos, a gyakorló tanári munkában kevesen 
figyelnek oda a pontos és világos meghatározásokra, mondván: a 
tanulókat definíciókkal terhelni ma már nem „korszerű". Köpeczi 
Béla árnyaltan, de pontosan határozza meg a fogalmakat. Minden 
fejezet végén pontokba foglalja és rendszerezi gondolatait, összegezi 
eredményeit és fejti ki a saját álláspontját is. Definíciói pontosak és 
egyértelműek. Fogalom-meghatározásait, az irodalmi m ű lényegének 
feltárására törekvő műelemzéseit és korszerű elemzési eljárásait fel-
használhatják tanáraink egyéni módszereik továbbfejlesztésére és 
korszerűsítésére az irodalmi nevelés és oktatás több fontos területén. 
A könyv jegyzetanyaga, bibliográfiája is gazdag, és ez nemcsak 
további hasznos olvasmányokhoz, hanem újabb módszerek meg-
ismeréséhez és azok alkalmazásához is elvezetheti tanárainkat. 

P A L GYÖRGY 
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E C K H A R D T S Á N D O R : BALASSI-TANULMÁNYOK 

(Akadémiai, 1972. — Irodalomtörténeti Könyvtár 27.) 

Ismerői már életében tisztelhették, utólagos olvasói most ismer-
hetik meg és ismerhetik el azt az áldozatos tudósi-kutatói életművet, 
melyet Eckhardt Sándor — mint a Balassi-filológia továbbfejlesz-
tője — példázatos alkotásként épített egy életen át, s amely Komlov-
szki Tibor szerkesztő értő és gondos válogatásában kerülhetett most 
tényleges felhasználói: az irodalomtanárok kezébe. 

„Balassi-tanulmányok" — szerénykedik a kötet-cím; pedig a 
424 oldal magába foglalja a szerző 1913 —1969 között, tehát több 
mint félévszázad alatt lankadatlan szenvedéllyel, a téma iránti alázatos 
hűséggel, kutatói szakértelemmel megírt félszáznál is több tanul-
mányából mindazokat, amelyek — a kötet szerkesztőinek megítélése 
szerint — valóban a legjelentősebbek. így került a kötetbe tematikus 
elrendezés szerint tíz Balassi életével foglalkozó, és tizennégy, a költői 
művet értékelő tanulmány, kiegészülve a szerző Balassi-publikációi-
nak részletes bibliográfiájával. 

Arra az önkéntelenül is felvetődő kérdésre, hogy mi lehetett az oka 
a szerző kitartó Balassi-szenvedélyének, állhatatos téma-hűségének, 
a kötet szerkesztői jegyzete adja meg a választ: Eckhardt Sándort 
— „a rendkívüli feszültségekkel, ellentmondásokkal teli emberi-
költői alkat minél sokoldalúbb megközelítése, hiteles megidézése 
foglalkoztatta leginkább" (425.). 

Mit köszönhet Eckhardt Balassi-kutatásainak az irodalomtudo-
mány? Mindenekelőtt azt a hiteles, szakszerű kutatások során feltárt 
és elemzett dokumentum-anyagot, melynek eredményekent első 
nemzeti lírikusunk eseményekben gazdag, változatos életét, társa-
dalmi körülményeit, — ha úgy tetszik: condition humâine-jét, már 
csaknem teljes pontossággal ismerhetjük, — másrészt a Balassi költői 
oeuvre olyan széles nemzetközi kapcsolatain alapuló értékelését, 
mely a korabeli európai irodalom fényénél, egyszerre bizonyítja a 
Balassi-mű elsőrendű poétikai minőségét, költői színvonalát és nem-
zeti, hazafias jellegével szervesen összefonódó európaiságát. Ebben 
az összetettségében szolgálhat forrásanyagul nemcsak a nemzeti 
irodalomtudomány, hanem a nemzetközi összehasonlító irodalom-
történetírás hazai és külföldi művelőinek is. Ezért írhatta jogosan 
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Sziklay László, hogy Eckhardt „az elemzett irodalmi jelenségek tár-
gyalása közben természetesen építi bele szövegébe a komparatisztika 
szempontjait", mivel „mindenütt és mindenben az összefüggéseket 
keresi" (Helikon 69/2: 337.). 

Mit várhat a gyűjteményes kiadástól a gyakorló irodalomtanár? 
A végső konklúziókat illetően semmi esetre sem vadonatúj donságo-
kat, az eddigi Balassi-képet alapjaiban, gyökeresen átalakító felfede-
zéseket. Ilyenekről már csak azért sem lehet szó, mivel a ma használat-
ban levő középiskolai irodalmi tankönyvek Balassira vonatkozó meg-
állapításai, összegezései többek között éppen az Eckhardt-i kutatások 
eddigi eredményeit szintetizálják. 

Amikor ugyanis a gimnázium I. o.-ban használt Irodalmi Olvasó-
könyvben (86.) ezt olvassuk: „Balassi a magyar reneszánsz korszak 
legnagyobb költője. . . a magyar nyelvű líra első nagy megszólal-
tatója. . ." stb., vagy amikor a másodikos tankönyv alapján arról 
tanítunk, hogy Balassi „a magyar lírát európai színvonalra emelte. . . " 
stb., — akkor lényegében az Eckhardt által már korábban megfogal-
mazott, s 1924-ben, a Napkeletben publikált megállapításokat ismétel-
jük, mely szerint Balassi „ . . .teremtette meg Magyarországon a 
nemzeti irodalmat. . . szinte a semmiből megalkotta a magyar költői 
stílust. . . olyan költészetet hagyományozott, melyhez fogható az 
egész európai költészetben nincs. . . aki a művelt Petrarca-nál és a t u -
dós Ronsard-nál is egyénibb, élményben gazdagabb. . ." stb. (7 — п . ) . 

A példák sorát — a tankönyvek Balassi-anyagának eredetére 
vonatkozó forráshelyek felidézésével szinte teljessé lehetne tenni, ám 
korántsem ez a célunk. Sokkal inkább kívánjuk irodalomtanáraink 
figyelmét a tankönyvi szövegben szükségszerűen egyszerűsített, 
tanulhatóra csiszolt megállapítások „hátországának" megismerésére 
irányítani. Az Eckhardt-tanulmányok olvasásakor ugyanis élettel 
telítődnek, ember-voltukban lépnek elő olyan tankönyvi nevek is, 
mint Bornemisza Péter, Dobó Krisztina, Losonczi Anna stb. ; kiderül 
egyebek között, hogy uralkodók vitáztak és harcoltak a fogoly 
Balassi megszerzéséért, — hogy a költő érsekújvári kalandjának 
kényes részleteire csak egy 1955-ben felfedezett latin nyelvű okmány 
alapján derült fény, — hogy Balassi életének utolsó hadjáratáról, 
halálának valódi körülményeiről csak Illésházy István nemrég meg-
talált naplójának és egy Meister nevű besztercebányai polgár német 
nyelvű levél-tudósításának kritikai elemzése során tudhattuk meg 
a bizonyosat. S milyen egyszerűen, — közvetlenségében is megindító 
örömmel értékeli a szerző ezt a felfedezést : „így kitelt hát egy jelentős 
hézag Balassi Bálint életéből" (109.). 

Ez az egyszerűség, az igazsággá összeálló jelenségek miatt érzett 
öröm, — legnehezebb éveiben is a dolgok bölcs belátásából fakadó 
puritán magatartás jellemezte Eckhardt tudósi-tanári pályáját éppúgy, 
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mint magánéletét, — ahogy erről Gyergyai Albert közvetlen, méltató 
sorai is megemlékeznek (Nagyvilág 69/7: 1114.). 

Sorolhatnánk tovább — oldalakon át — a lelkiismeretes, szakszerű 
és kedvvel végzett kutatómunka — olykor csak egy-egy apró rész-
letét, olykor fontos összefüggéseket feltáró; mindenkor hiteles — ide-
gen nyelvű szövegekkel is igazolt — felfedezéseit, melyek összetett 
eredménye végső soron a megkapóan színes és eleven Balassi-portré. 
S mindez elegáns nyelvi köntösben, a nyelvész Eckhardt logikus, 
erőteljes stílusában. Nyilván ennek is köszönhető, hogy az Új könyvek 
ismertetője az irodalomtörténészeken és kutatókon kívül még a közép-
iskolások számára is — mint jól használható, tanulmányaik kiegészí-
tésére kiválóan alkalmas művet — ajánlja. 

Utalhatunk néhány olyan érdekes dokumentumra is, melyek 
— mintegy a kutatások járulékos elemeiként is — értékes tudósítá-
sokat tartalmaznak. így bizonyára nemcsak a kisvárdaiak olvassák 
majd a régi, klasszikus gimnáziumukról szóló — a Zichy levéltárban 
nemrég megtalált — latin költemény híradásait (Kisvárda siralma), 
de figyelemreméltó, szemléletes anyagot találhatnak az európai 
összehasonlító irodalomtörténetírással foglalkozó kutatók is pl. a 
Balassi Bálint irodalmi mintái vagy A nemzetközi szerelmi költészet 
hatása Balassi lírájára című részlet-tanulmányokban. 

Ugyancsak gazdag példatár áll az irodalomtanár rendelkezésére 
pl. A régi magyar költők képei című tanulmányban, hiszen a képlitánia, 
a bibliai képlátás, a hasonlat és a gáláns metaforák történeti bemuta-
tása kiváló szemléltetési lehetőség többek között annak bizonyítására 
is, hogy Balassi „egyénisége mindig áttöri a közösségi stílusformákat, 
s egyénien magyar és balassias vitézi hangulatú tartalommal jelent-
kezik" (312.). Ilyen értelemben hasznos az 1958-ban felfedezett 
Szép magyar komédiáról szóló értékelés is. 

A kutatói módszer műhelytitkaihoz vezet a Balassi nyelvéről és 
írásáról szóló cikk, melyben a szerző a költő valamennyi sajátkezű 
írását és levelét összehasonlítja Balassi költői nyelvével. A szembesítés 
során számos eddigi tévedést és rossz olvasásból eredő félreértést is 
tisztáz. így jut például annak megállapításához, hogy „Balassi kritikai 
kiadásában. . . valamennyi i-ző alakot át kell í rnunk é-s alakra, mert 
az eredeti költeményekben ilyen i-ző formák sohasem voltak" (329.). 
S bizonyára sokak számára jelent majd újdonságot annak az alapos 
kritikai elerhzésnek a végeredménye, mely — megcáfolva az eddigi 
állításokat — hitelt érdemlően, sokoldalúan bizonyítja, hogy a Füves 
kertecske valóban Balassi és nem Bornemisza Péter alkotása. 

A kötet befejező — s talán egyik legizgalmasabb — írása Balassi 
utóéletével foglalkozik. A szerző aprólékos elemzéssel: sort sorral, 
képet képpel összehasonlítva, gondolatot gondolattal szembesítve 
mutatja ki Balassi közvetlen vagy közvetett hatását, közeli vagy távo-
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labbi ihletését a következő nemzedékek költői műveiben. így pl. 
Zrínyi Miklós, Gyöngyösi stb. számtalan strófáját, verssorát és költői 
képét vezeti vissza a Balassi-lelőhelyre, olykor többszörös közvetí-
tésen át is kimutatva a Balassi-eredetet. 

Meggyőződésem, hogy mit sem von le e nagyszerű összehasonlító, 
motívum-kutató munka értékéből, s nyilván csak a szembesítés során 
feltáruló rendkívül gazdag anyag, a szó szerinti megfelelések egész 
sorozata, az azonos gondolatok áradása közben érzett elragadtatás, 
a jó értelemben vett munkaláz számlájára írható, hogy tudós szerzőnk 
egy Zrínyi-sort (Szigeti veszedelem V. 34.) — a Végek dicséretéből való 
Balassi-sor megtévesztő hasonlóságától félrevezetve — szövegromlás-
ból eredő téves olvasatnak vél. A szóban forgó Zrínyi-sor így hangzik: 

„Ez a hely s ez a vár légyen dicsőségünk, 
Avagy madár gyomra mi koporsó helyünk." 

A szerző az utolsó sor első szavát (avagy) kifogásolja. Gondolat-
menetét szó szerint idézem: „. . .úgy gondolom, szövegromlásból 
ered az »avagy«. Balassinál tudvalevőleg ez áll: »Sok vad s madár 
gyomra gyakran koporsója vitézül holt testeknek«. Az »avagy«-nak 
Zrínyi szövegében nincs értelme (kiemelés tőlem) az eredetiben bizo-
nyosan »A vad s madár gyomra« állott" (390.). 

Úgy vélem, az idézett Zrínyi-sor adott formájában: az „avagy" 
választó kötőszóval az élén tökéletesen helyes és értelmes, hiszen 
Zrínyi itt tudatosan, a harc végső kimenetelének két lehetséges ered-
ményét: a dicsőség avagy a halál lehetőségét állítja szembe egymással. 
Még világosabbá teszi az „avagy" jogosságát a következő sor is, 
amely az akár győzünk, akár meghalunk gondolatot így összegezi: 

„Mindenképpen emberek s vitézek legyünk, 
Ú g y marad meg örökkén a mi szép hírünk." 

Ez a gondolatsor így, — és csakis így értelmes. 
A fenti eset ritka kivételnek tekinthető az Eckhardt-gyűjteményben, 

hiszen a tanulmánynak talán száznál is több konkrét példája bizonyítja 
egyértelműen és félreérthetetlenül az utódköltőkre gyakorolt Balassi-
hatást. Még az Oszi harmat után bűbájos versszaka is végső fokon a 
Balassi költészetében gyökerezik, s „utóéletének, századokra szóló 
hatásának legszebb gyümölcse" (422.). 

Ahogy tehát Balassi korszakos költészete századok múltán is be-
folyásolta utódait, oly gazdagon árasztva termékenyítő-ihlető erejét, 
hogy szinte egészen a felvilágosodásig egyetlen költő sem vonhatta ki 
magát hatása alól, — úgy Eckhardt Sándor tudósi-kutatói életműve is 
bizonyára nemzedékek számára jelent majd nélkülözhetetlen forrás-
munkát, példaszerű alkotói módszertant, sőt — feltételezhetően — 
újabb kutatási inspirációkat is. 

B Á N S Z K I ISTVÁN 
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K A R D O S PÁL: BABITS MIHÁLY 

(Gondolat, 1972.) 

Halála után közel negyedszázadig meglehetősen mély csönd vette 
körül Babitsot, az utóbbi években azonban örvendetesen megszapo-
rodtak a róla szóló írások, s most már nemcsak cikkek, tanulmányok, 
előszavak, hanem könyvek formájában is. Az önálló kötetek sorát 
J. Soltész Katalin munkája nyitotta meg Babits Mihály költői nyelvéről, 
majd ezt követte Babits a katedrán címmel Eder Zoltán tanulmánya. 
Az Arcok és vallomások sorozatban Pók Lajos mutatta be a költőt 
alkotásai tükrében, az Irodalomtörténeti Kiskönyvtár sorozatban pedig 
Benedek Marcell könyvét olvashattuk a közelmúltban. Ezek a művek 
többnyire sikeresen oldották meg vállalt feladatukat, s mind szövegük-
kel, mind szemléltetésre alkalmas képanyagukkal értékes segítséget 
adnak a gyakorló irodalomtanároknak is, az első teljességre törekvő 
Babits-monográfiát azonban csak most vehetjük kezünkbe, Kardos 
Pál alkotásaként. 

A szerző a klasszikus írómonográfiák bevált hagyományai szerint 
építette fel művét, vagyis az életrajz fonalán haladva mutatja be a 
költői pálya különböző szakaszait, s elemzi a legfontosabb műveket. 
Részletesen szól Babits családjáról, gyermekkoráról, egyetemi éveiről, 
bajai, szegedi, fogarasi és újpesti tanárkodásáról. Elemzi az induló 
Nyugathoz való viszonyát, a forradalom alatti és utáni magatartását, 
a húszas és harmincas évek irodalmi és politikai áramlataiban betöltött 
szerepét. A költő Babits mellett bemutatja a műfordítót, a novellistát, 
a regényírót és tanulmányírót is, s részletesen beszél utókoráról, a 
halála óta eltelt 30 év Babits-értékeléseinek változatairól. 

Kardos Pál könyve nem annyira új kutatási eredményeket feltáró, 
mint inkább összefoglaló, rendszerező, lényegében ismeretterjesztő 
mű , de ezt nem lebecsülő, hanem ténymegállapító hangsúllyal mond-
juk, annál is inkább, mert ebben a műfajban a szerző nagyon korrekt 
és föltétlenül tiszteletre méltó munkát végzett. Ha a kutató irodalom-
történész nem is sok nóvumot talál benne, annál nagyobb haszonnal 
forgathatja nemcsak a tájékozódni kívánó olvasó, hanem a Babits-
órára készülő irodalomtanár is. N e m kell részlettanulmányok sorát 
felkutatnia, alapos és megbízható összefoglalást találhat minden 
Babitscsal kapcsolatos kérdésről egyetlen könyvben. 
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Erre pedig már csak azért is nagy szüksége van a tanárnak, mert 
a jelenleg érvényes gimnáziumi tankönyv, ha nem is hamis, de rend-
kívül szimplifikált képet ad a költőről, jóllehet vitathatatlan, hogy 
Babits Mihály mind műveinek esztétikai értéke, mind a korban be-
töltött szerepe alapján egyik kulcsfigurája a 20. századi magyar 
irodalmi és szellemi életnek. 

Természetesen a jelenlegi időkeretek mellett nem a tanítandó 
anyag mennyiségi megnövelésére gondolunk, hanem az adott lehető-
ségek között kell a szaktanárnak az eddiginél differenciáltabb, s ezáltal 
korszerűbb, élőbb Babits-képet kialakítania tanítványaiban. S ehhez 
kitűnő segédeszköz lehet a kezünkben Kardos Pál könyve. A közép-
iskolában tárgyalt valamennyi Babits-műről részletes elemzést talál-
hatunk a monográfiában. Természetesen nem olyan interpretációkat, 
amelyeket egyszerűen átmásolhatunk az óravázlatunkba, s egy az 
egyben felhasználhatunk az órán, hanem olyan, a művek keletkezésé-
nek körülményeit feltáró, hátterét megvilágító, eszmeiségét sok-
oldalúan kibontó versértelmezéseket, amelyek a tanulók életkori 
sajátosságainak, értelmi szintjének, felkészültségének megfelelő peda-
gógiai adaptációban valóban a tudományosan korszerű irodalmi 
nevelés példái lehetnek. 

Hogy mennyivel árnyaltabbá, s ezáltal hitelesebbé is válhat m ű -
elemző munkánk a könyv segítségével, arra a Május huszonhárom 
Rákospalotán c. vers tárgyalását említenénk. A tankönyv lényegében 
helyesen mutat rá a költemény mondandójának az 1912-es nagy 
munkásmozgalmi megmozdulásokkal való összefüggésére, Babits 
magatartásának sajátos kettősségét azonban a szükségesnél jobban 
leegyszerűsíti. Kardos Pál idézi a költő nem sokkal később írt Ön-
kommentár című írását, s ennek alapján sokkal mélyebb és igazabb 
magyarázatát adja Babits ellentmondásosságának. 

Hasonló a helyzet a tankönyvben tárgyalt legtöbb Babits-versnél. 
De nemcsak a műelemzések lehetnek a gyakorló irodalomtanár segít-
ségére, hanem fontos elvi kérdések megvilágítása is. A gimnáziumi 
irodalomtörténet eléggé érthetetlen módon épp hogy csak említést 
tesz Babits háborúellenes költészetéről, nem tisztázza igazán a költő-
nek a Tanácsköztársasághoz való viszonyát, s csak általánosságban 
említi az utána következő megingását. Nagyon szimplifikáltan, sőt 
félreérthetően fogalmaz a tankönyv akkor is, amikor későbbi fejlő-
déséről ilyeneket mond: „Sokhangú költészete leegyszerűsödik az 
ellenforradalom éveiben. . . " Máshonnan is tudtuk már, de most 
Kardos Pál könyve is meggyőzően igazolja, hogy ennek éppen az 
ellenkezője igaz. Szecessziós formai díszeit valóban elhagyogatta a 
költő, de költészete épp ekkor vált igazán gazdagabbá, sokhangúvá. 

Közvetlenül nem tankönyvi anyag ugyan, mégis rendkívül hasznos 
lehet a gyakorló irodalomtanár számára is Babits szerepének sok-

2 Irodalomtörténet 
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oldalú, és elfogulatlan megvilágítása a Baumgarten-alapítvány körül. 
Annál is inkább fontos ez, mert nemcsak Babits pályarajzában talál-
kozunk vele, hanem a két világháború közötti korszak szinte minden 
írójánál beleütközünk valamilyen formában. A legélesebben nyilván 
József Attila tárgyalása közben. Kardos Pál a maga összetettségében 
és bonyolultságában néz szembe ezzel a sokat vitatott, kényes problé-
mával. N e m mentegeti Babitsot, nem igyekszik csökkenteni felelős-
ségét, de nem hallgatja el azokat a sajnálatos előzményeket sem, ame-
lyek József Attila részéről nehezítették meg, illetve tették lehetetlenné 
a két költő harmonikusabb kapcsolatát. 

Az említett példákkal még korántsem merítettük ki a mű felhasz-
nálási lehetőségeinek számbavételét, inkább csak utalni kívántunk rá, 
milyen sokféle módon gazdagíthatja egy-egy frissen megjelent 
irodalomtörténeti munka az iskolai tanári tevékenységet. A monográ-
fia gyakorlati segédkönyvként való alkalmazását egyébként még egy 
olyan tulajdonsága is megkönnyíti, amelyet különben inkább hátrá-
nyának mondhatnánk, nevezetesen mozaikszerű felépítése. A folya-
matos olvasás közben kétségtelenül zavaró a szöveg egy-két lapos 
fejezetekre való tördelése, ez a szinte minden verset vagy életrajzi 
mozzanatot külön címmel elválasztó tárgyalási mód, az egy-egy 
műre rákereső olvasó eligazodását azonban föltétlenül megkönnyíti. 

Az ismeretterjesztő könyvek hagyománya szerint tudományos 
apparátust nem vonultat fel a szerző, a kötetet azonban terjedelmes 
bibliográfia egészíti ki, amely a könyvalakban megjelent művek 
mellett a folyóiratokban és újságokban közölt Babits-írások felsoro-
lását is tartalmazza. Ezenkívül áttekinthető csoportosításban közli 
szinte a teljes Babits-irodalmat. 

K A T O N A B É L A 
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Kortársaink. . . Ismét egy új sorozat, amely nemcsak az irodalom 
iránt fogékony szélesebb olvasóközönség érdeklődését igyekszik 
kielégíteni, hanem a magyar szakos tanárok számára, a korszerű 
irodalmi nevelés szolgálatában is nagyon hasznos, praktikus segítség 
lehet. A Nagy Magyar trák, az Irodalomtörténeti Kiskönyvtár, az Irodalom-
történeti Füzetek, az Arcok és vallomások népszerű kötetei mellé most 
odatehetjük ennek az új sorozatnak első három darabját is. 

Az említett régebbi vállalkozások mindegyikének kialakult már 
a maga határozott profilja, s az első kötetek olvasása közben úgy 
tűnik, hogy a Kortársaink is mindjárt indulásakor megtalálta a helyét, 
egyéni karakterét az irodalomtörténeti kiadványok rendszerében. 
Mint neve is jelzi, a közelmúlt és a jelen kiemelkedő író- és költő-
egyéniségeit kívánja bemutatni tömör, elsősorban a művekre kon-
centráló pályarajzokban. S ha a korábbi sorozatok kismonográfiáit 
örömmel forgattuk, az új vállalkozás köteteiről igazán elmondhatjuk, 
hogy régóta érzett hiányt pótolnak. A klasszikusok korszerű értel-
mezéséhez is kell a gyakorló tanárnak az irodalomtudomány segítsége, 
de érthető módon, méginkább így van ez a kortársi irodalom vonat-
kozásában, ahol jóval kevesebb a fogódzó, ahol sokszor csak nehezen 
hozzáférhető részlettanulmányokra, cikkekre, recenziókra vagyunk 
utalva. 

Az egyidőben megjelent első három kötet egyike Szabó Lőrinc 
pályaképét vázolja fel. Bár a költő több mint 15 éve halott, mégis 
jogosnak érezzük a sorozatban való szerepeltetését, hiszen valóban 
kortársunk volt, pályájának egy nagyon jelentős, művekben gazdag 
évtizede a felszabadulás utáni időszakra esett, s ha a szó szorosabb 
értelmében vett költői iskola nem is alakult körülötte, alig van élő 
költőnk, akinek munkásságán valamilyen formában ne éreznénk 
hatását. 

A halála óta eltelt másfél évtizedben sok minden tisztázódott 
körülötte, s lassan-lassan elfoglalja az őt megillető helyet 20. századi 
líránk legjobbjai között, de valljuk be, még ma is méltatlanul keveset 
tudunk róla, és sokszor még azt a keveset is rosszul, bizonytalanul. 
Ennek legfőbb oka kétségtelenül az, hogy kiemelkedő költőink közül 
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alighanem ő hagyta maga után a legproblematikusabb életművet. 
Már csak ezért is örülhetünk, hogy az új irodalomtörténeti sorozat 
egyik első kötetének szerzője éppen az ő munkásságának felmérésére 
vállalkozott. Igaz, Rába György kismonográfiája már nem egészen 
út törő kísérlet. A kisebb terjedelmű tanulmányokat most nem említve, 
1970-ben jelent meg Kabdebó Lóránt Szabó Lőrinc-könyve, amely 
arányaival egy egészen nagyszabású pályaképet ígér, de a vaskos kötet 
még csak a költő indulását, „lázadó évtizedét" mutatja be, s folytatá-
sára talán még évekig kell várni. Ezért üdvözölhetjük örömmel Rába 
György arányaiban kisebb, de a költői pálya teljes ívét először fel-
vázoló tanulmányát. 

A szerző imponáló felkészültséggel, s a kis terjedelem ellenére is 
rendkívüli alapossággal kíséri végig Szabó Lőrinc alkotói útját az 
első próbálkozásoktól a Valami szép címen összefoglalt utolsó ver-
sekig. Életrajzi események, adatok csak olyan mértékben szerepelnek 
a könyvben, amennyiben azok elengedhetetlenül szükségesek a költő 
egyes pályaszakaszainak, emberi és művészi útjának megértéséhez. 

Hogy Szabó Lőrinc rendkívüli tehetség, igazán nagy költő volt, 
régóta nem kétséges, társadalmi, politikai szerepe viszont életében is, 
s halála óta is sok vitára adott alkalmat. Rába György könyvének 
ezért talán egyik leginkább figyelemre méltó erénye a költő világ-
nézeti fejlődésének, megtorpanásainak, ingadozásainak elfogulatlan 
nyomonkövetése. Az iránta érzett nagy tisztelet, sőt szeretet sem 
akadályozza meg a szerzőt Szabó Lőrinc eszmei eltévelyedéseinek 
tárgyilagos feltárásában. Sohasem tetszeleg az ügyész szerepében, 
de védőügyvéd sem akar lenni mindenáron. Nem szépítgeti, nem 
mentegeti botlásait, inkább a magyarázó motívumokat keresi a kor 
ellentmondásaiban és a költő nem kevésbé ellentmondásos egyéni-
ségében. 

Más vonatkozásokban sem csupán az eddigi kutatási eredményeket 
foglalja össze, hanem sok új színnel is gazdagítja ismereteinket. Impo-
náló filológiai teljesítmény például az, ahogyan Szabó Lőrinc első 
négy kötetének eredeti darabjait, s ugyanezen verseknek az 1943-as 
gyűjteményes kiadás számára készített átdolgozásait összeveti, s ennek 
alapján a pályakezdő költő ízlésének és későbbi ars poeticájának 
különbségeit elénk állítja. 

Sajnos, a filologizáló hajlam nem mindig és nem mindenütt válik 
ennyire a könyv javára. Rába György láthatóan Szabó Lőrinc költé-
szetének forrásvidékeit igyekszik felderíteni a legnagyobb szenvedély-
lyel. Eközben azonban nem elsősorban a költő saját élményvilágát 
kutatja, hanem irodalmi vagy filozófiai mintáit próbálja kinyomozni. 
Az összehasonlító irodalomtörténeti kutatásnak természetesen meg-
van a létjogosultsága, s egy olyan típusú költőnél, mint Szabó Lőrinc, 
szinte elkerülhetetlen is a módszer alkalmazása, mégis úgy érezzük, 
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hogy felfedező buzgalmában nemegyszer túlzásokba téved a szerző, 
s a filológia kissé öncélúan eluralkodik művében. Sok olyasmit olvas-
hatunk itt egy szűkre szabott pályaképben, aminek inkább egy kritikai 
kiadás jegyzetapparátusában lenne a helye. 

A fiatalkori Babits- és Ady-ösztönzéseken túl rendkívül apróléko-
san vizsgálja többek között Stefan George, a német expresszionizmus, 
Nietzsche, Gottfried Benn, Schopenhauer, Bertrand Rüssel, Goethe, 
az ókori kínai filozófia és a buddhizmus Szabó Lőrincre gyakorol t 
hatását, de kissé távolabbi mesterekként Petrarcát, Baudelaire-t, 
Verlaine-t is többször emlegeti. S hozzá kell tennünk, a szövegössze-
vetések általában meggyőzőek, a hatások tárgyi bizonyításai korrektek, 
sőt nem egyszer bravúros filológiai telitalálatai is akadnak, min t pl. 
a Vers versek helyett című költemény szövegének és Russell filozófiai 
műve megfelelő részletének párhuzamba állítása. 

Nem a módszer ellen van tehát kifogásunk, inkább az arányokat 
találjuk eltúlzottaknak. Egy olyan terjedelmű műben, mint amilyen-
nek Kabdebó monográfiája ígérkezik, sokkal inkább helyén valónak 
éreznénk ezt a megközelítési módot, itt azonban a hatásvizsgálatok 
egyoldalú eluralkodása miatt a szerzőnek n e m marad elég tere az 
elmélyültebb műelemzésekre, s így végső soron a költő portréja sem 
rajzolódik ki előttünk eléggé karakterisztikusan. 

A megközelítésnek ebből az alapvetően filológiai jellegéből követ -
kezik, hogy a mű inkább az irodalomtanárok önképzésében, mint 
közvetlen iskolai munkájában hasznosítható, de mindenképpen hozzá-
járulhat 20. századi irodalmunk egyik legvitatottabb egyéniségének 
biztosabb, árnyaltabb megítéléséhez. Ez pedig már önmagában is 
nagyon jelentős eredmény, hiszen éppen az ilyen problematikus 
íróknál, költőknél, mint Szabó Lőrinc, van a legnagyobb szüksége 
a gyakorló tanárnak az elvi tisztaságra, a világos, félreérthetetlen 
állásfoglalásra, mert az ilyen ellentmondásos életművek csakis így 
állíthatók ideológiai és esztétikai nevelési céljaink szolgálatába. 

K A T O N A B É L A 
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S I M O N Z O L T Á N : BENJÁMIN LÁSZLÓ 

(Akadémiai 1972. — Kortársaink) 

Benjámin László az élő magyar irodalom „derékhadának" vitat-
hatatlanul egyik legtehetségesebb, legjelentősebb alakja. Több mint 
30 éves költői múlt áll már mögötte . Volt idő, amikor egyike volt 
azoknak, akiknek a legtöbb hivatalos elismerés járt ki, máskor évekig 
alig hallottunk róla. Két évtizeddel ezelőtt iskolai ünnepélyeinken 
az ő verseit szavalták leggyakrabban, a „tananyagba" azonban igazán 
máig sem került be. A gimnáziumi irodalomtörténetben apróbetűs 
szedéssel szerepel róla néhány sor egyetlen költeményének Mi van 
a Hold túlsó felén ? vázlatos elemzésével. 

De ha nem is kötelező tantervi anyag még, azok közé tartozik, 
akik mindenképpen megérdemlik, hogy a tanár az élő magyar iro-
dalomra fordítható órákon vele is foglalkozzék. Ehhez az önálló fel-
dolgozáshoz nagyon hasznos segítséget adhat Simon Zoltán könyve. 

„. . .A kortársi közelség semmivel sem teszi könnyebbé az iro-
dalomtörténész munkáját" — írja egy helyütt Bóka László. S nemcsak 
a távlat hiánya, a már eleve gyanús átértékelések, hanem gyakran a 
„fellebbezhetetlen" kinyilatkoztatások következtében is. Simon úgy 
oldja meg a kérdést, hogy Benjáminnal tájékozódik, a művek felől 
nézi az embert, s az ember felől a műveket. A rajzolt pályakép mögött 
ott lüktet a kor , amely meg-megpróbálja széttörni az ívet, de csak 
a hangulat intervallumait eredményezi, az ember és szándéka válto-
zatlan, „a magatartás, az eszme, a jellem síkján nincs törés". Simon 
eloszlatja a félreértéseket, cáfolja az igaztalan vádakat. Elemző elvét 
maga mondja ki, amikor azt í r ja : „egy-egy köl temény ciklusnyi 
értékű, azaz nemcsak egy pillanatnyi lelkiállapot rögzítéseként lehet 
és kell értelmeznünk. . ., hanem egy tartós folyamat verssé kristályo-
sodott csúcsaiként". Ez az elv egyben rendezői is. A sorozat céljának 
megfelelően a szerző elkerüli az életrajz aprólékos felgöngyölítését, 
tanulmánya így egylélegzetű, az „öntörvényű" pálya hű krónikája. 

„Benjámin Lászlót nem alkata predesztinálta, hanem sorsa és kora 
kényszerítette azzá lenni, ami: elkötelezett, szocialista költővé" — írja 
a költő indulásáról, és nem riad vissza a bonyolult társadalmi, irodalmi 
háttér hiteles rajzától. Elég néhány oldal, hogy érzékeljük a zaklatott 
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atmoszférát, a bonyolult politikát, hogy lássuk a munkásírók csoport-
ját s helyüket a megosztott irodalomban. A pályakezdő Benjámin 
alapvető szándéka egyén és közösség viszonyának tisztázása. Ezt a 
sorskérdést hol intellektuális, hol etikai síkon éli majd újra, melynek 
olykor magányosság s a váltakozó önbizalomból fakadó szükség-
szerű gyötrődés a kísérője. E mellett a vezérmotívum mellett — mutat 
rá Simon — a magánélet, a természet, a szerelem sosem duzzadt 
önálló ciklussá. Benjámin önelvű, szocialista eszmeiségű költészete 
a fenti téma variációja, s a nyelvezet, a stiláris jegyek is ehhez mértek, 
erre szabottak. „Benjámin elkötelezettsége vitathatatlan ugyan, de 
egyáltalán nem problémamentes". Nem azáltal elkötelezett, hogy 
hangoztatja, hanem mert keresi e fogalom valódi tartalmát. A fel-
szabadulás után az önmagában való kételkedés, a bizonytalanság, 
az elmélyülő nemzeti önvizsgálat s a túlélők emésztő bűntudata kínoz-
zák: ,,»Ki volt kíváncsi rám? Ki hallgatott meg? Ki állt mögém, 
súlyt adni érveimnek?« — kérdezte 1941-ben; »Mire kellesz? — Kinek 
beszéltél? — S a dicsőség hol van?« — kérdezi most a Három kétely 
kapujában." A versben összefonódó ellentétes érzések magyarázzák 
a költő „megkésettségét". E mögé azonban ismét történelmi helyzet-
képet állít Simon bizonyítékul. Az irodalompolitika visszásságai, 
a munkásírók mellőzése felerősítik Benjámin szubjektív kétségeit, 
s csak 1947 hoz változást: a költő átlép a kommunista pártba, és 
helyreáll az alkotói egyensúly. 

Simon az 1948 — 53 közötti idő ellentmondásos jellegét is tárgyi-
lagosan elemzi. Fölvillantja a külpolitika eseményeit, e háttérre 
vázolja a magyar helyzetet, s a kettő összefüggésében értelmezi 
Benjámint. Benjámin nem tartozik az ok nélkül lelkendezők csapatá-
hoz, hanem azokhoz, akik a meggyőződés hiteléért vagy elmaradnak, 
vagy előtte járnak az irodalompolitikai változásoknak. Az írói mester-
ség és magatartás felől is a korszak Janus-arca tárul elénk, hiszen 
„Benjámin költészete s főleg költői magatartása legalább annyiszor 
volt intő jel, mint ahányszor követendő eszmény" — írja. Az indu-
lásrajellemző kettősség sajátosan jelentkezik a személyi kultusz idején, 
de a képlet ugyanaz: Benjámin a külső valóságot és a belső világot 
játssza egybe. Vívódás ez is, a befogadott önigazolása, magakeresése. 
A „történelmileg jogos illúzió" a távlatok tükrében méri be a költő 
helyét, s az együvé tartozás javára az integritás feladására kényszerít. 
A nézőpont változása mellett egy másik mozzanatra, az idősík eltolá-
sára is felhívja Simon a figyelmet. Benjámin átveszi a „jövő"-szemlé-
letet, de nem szabad felednünk, hogy ő akkor is a forradalmat várta, 
amikor ennek nem volt reális alapja. A szóban forgó társadalmi 
konstellációban viszont fölerősödik a jövő lehetősége, és Benjámin 
a bűvöletébe kerül. Igaz, csak időlegesen. Hamar visszatér önmagához, 
a művészet őszintesége, a már többször említett öntörvényűség téríti 
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vissza. Az eredmény: „dacos magabiztossága eltűnt, s helyébe ambi-
valens érzések léptek". 

1954-től a művészi válsághoz párosul a politikai csalódás. S míg 
korábban azért gyötörte bűntudat, mert a történteknek nem volt 
részese, most éppen ellenkezőleg. „Benjámin az egyetlen, aki ezt 
a morális krízist mindmáig a legmagasabb művészi szinten tudta 
ábrázolni és kifejezni." Simon ennek okát és a Juhász Ferenc, Nagy 
László, Zelk hasonló hangváltásától való eltérést Benjámin osztály-
helyzetével magyarázza, s ekkori líráját az elmarasztaló kritikával 
szemben a „legaktuálisabb közéletiséggel" azonosítja. Hangsúlyozza 
Benjámin költészetének töretlen vonalát — a Vázlatok a dicsőséghez 
című versére most az Egyetlen élet felel: „Felemelt fejjel forradal-
már — / így akarok élni" —, s rámutat , hogy a költő miért került 
a szocialista költészet élvonalába. Benjámin a krízist az etika síkján 
élte át, méghozzá olyan izzással, amely már a költői mivol t értelmét 
kérdőjelezte, s ez újból az elmagányosodást hozta. A szerző ezen a 
ponton adja kezünkbe az életmű kulcsát. „. . .Az a különös — írja —, 
hogy eltérő helyzetekre és különböző tartalmakra is azonos módon 
reagál, ha osztályához való viszonya valamelyik korábbi szituációval 
azonos vagy rokon. Közelebbről és konkrétabban ez azt jelenti, hogy 
Benjámin a „csillag nem jött" konfliktusait, a felszabadulást követő 
első évek szorongásait, s az 54 táján kezdődött belső vívódásait meg-
közelítően azonos módon éli át. Mindhárom esetben magányosnak 
tudja magát, s ennek a magányosságnak abban látja az okát, hogy 
osztálya eltávolodott tőle. 

Visszatérve az 1953 — 56 közötti versekre, a fordulat itt nemcsak 
tartalmi, hanem, s ez — úgy hisszük — szükségszerű, formai is. 
A versek építkezéséről szólva Simon megállapítja, hogy az erkölcsi 
megrendülésnek, a vívódásnak az induktív szerkezet felel meg, ez is 
kerül előtérbe, míg az epikusán részletező típus kivételessé válik. 
Az allegorikus-elvont forma (a lukácsi értelemben), melynek a reto-
rikus hang szükségszerű tartozéka, Benjáminnál az ötvenes évek elején 
válik uralkodóvá, a sematizmus leküzdése után viszont a szimbolikus 
tükrözés dominál. Ezzel egyidőben kibontakozik a már korábban is 
a sorok között bujkáló lírai realizmus. 

Benjámin 1956 utáni lírája ismét a (a halál és öregség motívumaival 
bővült) magány jegyében fogant. Simon meggyőző erővel mutatja 
meg ennek eredőit. A körülmények az életműre, az életmű a körül-
ményekre mutat, de azoknak mindig egy mélyebb és folytonos 
összefüggésére. Ebből adódik az a fáziseltolódás, amiért Benjámint 
igaztalanul mellőzik, de ez ad választ az új tartalmú válság-líra okaira 
is. A hatvanas évek légköre, amely lehetővé teszi a fájdalmas múlt-
idézést, a számvetést és önvizsgálatot, az alkotás és lehetőség morális 
egyensúlyát hozza. És „Benjámin éppen itt és ezekben az években vált 
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igazán morális költővé, az emberi magatartás, az erkölcsi mértékek 
kérlelhetetlen védelmezőjévé". Következésképpen csökken az indi-
viduum szerepe, s költészete a távlatokon nyugvó általános felé 
hajlik. 

Végezetül Simon sorra veszi Benjámin motívumait, a tudatosan 
vállalt költői feladatban, a kifejező eszmében megjelöli a költő „forma-
teremtő elvét", s röviden összegezi a lírai realizmus művészi eszközeit. 
Simon Zoltán tanulmánya Benjámin László költészetének eddigi 
legteljesebb áttekintése. A verseket új megvilágításba helyezi, s ahol 
szükséges, korrigálja a pályaképről alkotott nézeteket. 

A kortársi közelség nemcsak az elméleti szakember munkáját 
nehezíti. A fent vázolt tanulmány ezért a magyartanár számára is 
több szempontból hasznos segédkönyv. Ismeretében a felszabadulás 
utáni líránk szűk tankönyvi keresztmetszetét más aspektusból, szi-
lárdabb alapokról bővítheti, a szöveggyűjteményekben közölt ver-
seket pedig gondosan beillesztheti az életmű rendjébe. Ugyanakkor 
Simon munkájával, annak egyes fejezeteivel követésre méltó elemző 
módszert is ad. 

GÁSPÁRI LÁSZLÓ 
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