
SZEMLE 

KÉT I R O D A L O M S Z O C I O L Ó G I Á R Ó L 

LEO L Ö W E N T H A L : IRODALOM ÉS TÁRSADALOM (A KÖNYV A TÖMEG-

KULTÚRÁBAN) - R O B E R T E S C A P R I T : IRODALOMSZOCIOLÓGIA 

(A KÖNYV FORRADALMA) 

(Mindkettő: Gondolat, 1973.) 

Az irodalomszociológia hazánkban, az egy évtizede megindult 
kutatások (és publikációk) ellenére is, még mindig hiánycikk. A kül-
földi szakirodalom klasszikusai vagy csak neves képviselői talán még 
jobban hiányoznak: az a néhány hazai kutató, aki irodalomszocioló-
giával foglalkozik, nyelvtudására van utalva. így még kisebb a való-
színűsége annak, hogy az irodalomszociológia szemlélete szélesebb 
körben terjedjen és — esetleg — a gyakorlati munkát, például az 
irodalomoktatást is termékenyen befolyásolhassa. Ezért lehet őszinte 
örömmel üdvözölni a Gondolat Kiadó könyveit : az egyik Leo 
Löwenthalnak, a mai amerikai művelődésszociológia egyik jó hírű és 
tekintélyes tudósának öt tanulmányát adja közre magyarul, a másik 
Rober t Escarpit-nak, a francia irodalomszociológia egyik vezető 
egyéniségének két könyvét egyesíti egy kötetben. 

Löwenthalnak ez a kötete azonban voltaképp nem arról szól, amit 
a címe jelöl, hanem csupán az irodalomszociológiának egyik modern, 
ha úgy tetszik, divatos, de mindenképp csak részt képező témájáról: 
a tömegkultúráról (az eredeti cím jelezte is ezt), valamint annak iro-
dalom gyűjtőnéven összefoglalható jelenségeiről (legalább annyira 
a könyvről, mint a magazinirodalomról). S hogy még egy félreérthető 
mozzanatot tisztázzunk: Löwenthal értelmezésében — ezt meg is 
fogalmazza s egyik tanulmányával dokumentálni is igyekszik — 
a tömegkultúra nem mai jelenség, hanem több évszázados, akár csak 
a róla folyó vita. így aztán az az olvasó, aki a mai tömegkultúra 
tüneteinek és értelmezésének szociológiai tárgyalását reméli a kötettől, 
csalódhatik: a könyv nagyobbik része ugyanis a tömegkultúráról 
folyó évszázados vitát, a 18. századi angol tömegkultúrát és egy diva-
tos magazinműfaj, a biográfia-tárca (vagy riport) elemzését bemutató 
tanulmányokból áll. Ezt az anyagot fogja közre az első és utolsó tanul-
mány, az első a tömegkultúra elméleti meghatározását, az utolsó az 
irodalomszociológia lehetőségeit és feladatait foglalja össze. A külön-
böző alkalmakra írt tanulmányok tehát logikus rendbe vannak állítva, 
mintegy a szerző koncepciója képviseletére: miképpen bonthatók ki 
az irodalomszociológia feladatai a tömegkultúra elméleti, történeti és 
tartalomelemző vizsgálataiból. 
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Az 1961-ben í ródot t Bevezetés érdemi mondanivalóját tekintve 
voltaképp megismétli az első tanulmányét, amely A tömegkultúra 
helyének meghatározása c ímen fejti ki a szerzőnek a tömegkul túra 
történeti vizsgálatát szorgalmazó és ezt a törekvését magyarázó gon-
dolatait. Löwenthal szerint a tömegkultúra történeti helye így jelöl-
hető m e g : „Az emberek a szépség birodalmából átköltöznek a szóra-
kozás te rü le té re . . . " (36.), másképp: „ A személyiség hanyatlása a 
modern civilizáció mechanikussá vált munkafolyamatai közepette 
a tömegkul túra keletkezéséhez vezet, amely a népművészet vagy a 
'magas művészet' helyére lép." (42.) Ez a meghatározás talán azért 
történeti, mert Tocqueville, Nietzsche, Horkhe imer és A d o r n o nyo-
mán s a frissebb (a 40-es évekbeli) szakirodalom kritikai anyagából 
szőtte össze a szerző. Az empirikus vizsgálatokhoz összegezésként 
előadott szempontjai azonban tanulságosak, azok is, amelyek a tisz-
tázatlan fogalmak használatától óvnak, azok is, amelyek a kérdésnek 
a társadalmi összfolyamatban való vizsgálatát követelik (ellentétben 
a jelenlegi gyakorlat piacközpontúságával). 

„A művészetről és tömegkultúráról folytatott viták rövid áttekin-
tése" Montaigne, Pascal, Goethe, Schiller, Lessing és 19. századi ango-
lok (Arnold, Bagehot, Hazlitt , Scott és a T h e Edingburgh Review) 
és franciák (Tocqueville és Taine) megnyilatkozásainak bemutatásával 
jut el arra a konklúzióra, hogy „az egész érvelést a Pascal által kép-
viselt álláspont — mindenfaj ta szórakozás elutasítása — ural ta" (89.). 
Tanulságként olyan 20. századi nem éppen ismert és nem szociológus 
franciák és angolok nézeteit idézi, akik n e m abból az előfeltevésből 
indulnak ki, hogy a tömegkommunikáció termékei feltétlenül alacso-
nyabbrendűek vagy értéktelenek. A másik terjedelmesebb tanulmány 
erről a vitáról „Az angol XVIII. század példája" : ezt a korszakot ki-
nagyítva, részletesen muta t ja be a korabeli í rók és folyóiratok tükré-
ben. Richardson és Swift , Fielding, Samuel Johnson, Goldsmith és 
Pope, aztán a hires (mint Tonson) és hí rhedt (mint Curll) könyv-
kiadók, lapok (Monthly Review, Spectator), a színész Garrick, a 
filozófus Hume , esztéták (Burke, Lord Kames, Blair) nézeteit kapjuk 
bőségesen kommentálva, de a korabeli i rodalmi élet jelenségeiből is 
sok érdekes, ebből a nézőpontból válogatott tényt. Tegyük hozzá: 
élvezetes előadásban, színes mozzanatokban bővelkedő körképben, 
s azzal a tanulsággal, hogy a tömegirodalom élénk s nehezen körvona-
lazható viták közepette született meg és indul t növekedésnek. 

Még érdekesebb és módszertani szempontból is igen tanulságos 
A tömegbálványok diadala című tanulmány, amely a The Saturday 
Evening Post és a Collier's című magazinok 1940/41. évfolyamaiban 
található életrajzokat, m i n t a tömegkulturális p roduk tumok jelleg-
zetes típusát tartalmilag elemzi. A puszta számok is arról tanúskodnak, 
hogy a magazinokban az életrajzok száma a század elejétől folyton 
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nőt t , az életrajzban bemutatot t személyek foglalkozási arányai pedig 
még beszédesebb m ó d o n változtak m e g : a század elején a politikusok 
és az üzletemberek, vállalkozók (a „termelés bálványai") voltak túl-
súlyban, a negyvenes évekre ezek csaknem teljesen hát térbe szorultak 
(képviselőik közt pl. sok a kétes hírű) s a főhelyet a „fogyasztás bálvá-
nyai" , a szórakoztatóművészek, sportolók és a fogyasztási javak 
(beleértve a kulturálisakat is) termelői és forgalmazói foglalták el. 
Még feltűnőbb ez, ha arra gondolunk, figyelmeztet Löwenthal , hogy 
ez idő tájt „az ipari és tudományos törekvések tetőpontjukra hágnak", 
de az újság „hősei" mégis a mozik, baseball-pályák és éjszakai bárok 
csillagai (187.). 

Tanulságos m ó d o n csoportosítja Löwenthal az életrajzokból ki-
bontható személyiségképet: legtöbbet a hősök magánéletéről tudha-
tunk meg. De, furcsamód, a személyes kapcsolatok lényegében a 
szülőkre és a barátokra vonatkoznak — többnyire ezek is általánosítva, 
biológiai (faji) és földrajzi származást jelképezve, illetve csupán „bará-
t o k " segítségét regisztrálva. A lényeges emberi viszonyok (pl. a szere-
lem) hiányoznak. A hős — a vulgáris darwinizmus és a vulgáris 
miliőelmélet értelmében — a származás és a barátságok terméke. 
(Löwenthal sem tud magyarázatot arra, hogy a legtöbb életrajz miért 
említi a hős szemét.) A tulajdonképpeni magánélet viszont a szabad idő 
eltöltésének módjára korlátozódik: hobbykról és kedvenc ételekről 
értesülünk (alkotásról, szervezési és vezetési képességekről egyáltalán 
nem) ; a hősök, „a fogyasztási javak termelői és közvetítői az ábrázolás 
során önmaguk fogyasztóivá változnak á t" (194.). A sikerek története 
viszont puszta tények odavetett közléséből áll; álpszichológiai értel-
mezési módja : „ A gyerekkor nem más, mint egy ember hivatásának 
és pályafutásának korai megjelenése, kicsinyített kiadása." (198.); 
mitológiája két elemből áll: a gondok sorából és a szerencsés véletlen-
ből. A jellemvonások leltárában az alkalmazkodás, a „normális" 
magatartás uralkodik. Mindezt pedig a szuperlatívuszok használatával 
unos-untalan visszaélő nyelvezettel mondják el, azaz az árureklámozás 
színvonalán; a jelzőket gyakran mitologikus és történelmi utalásokkal 
„hitelesítik"; ezt a nyelvi zagyvalékot még egyfajta bizalmaskodó 
retorikai fordulat egészíti ki: az olvasóhoz fordulás — az olvasó sze-
mélyes meghívást kap a hős életének színjátékához. Az olvasó tehát, 
az utca kisembere, nem a történelem jellegzetes figuráival ismerkedik 
meg, hanem a fogyasztás „nagyjaival" , (akiknek megismerését a 
műveltség feltételének tüntetik fel) s „a politika és gazdaság nagy és 
zavaros problémáit, a társadalmi ellentéteket és vitákat háttérbe szo-
rítja az az élmény, hogy a fogyasztás világában azonosulhat a nagyok-
kal és fenségesekkel". (213.) 

A záró tanulmányban (Irodalom és társadalom) Löwen thai azt írja, 
hogy „Az irodalomszociológus feladata az, hogy a költészet képzelet-
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beli alakjait összefüggésbe hozzák (sic!) a sajátos történelmi helyzettel, 
amelyből származnak, s ily módon az i rodalmi hermeneutikát a 
tudásszociológia szerves részévé tegyék (sic!). A témák és stilisztikai 
eszközök egyéni hasonlóságát bizonyos értelemben társadalmi hasonló-
sággá kell átalakítania." (225.) Amilyen meggyőző Shakespeare 
Viharjának egy jelenetét elemző része, olyan naiv a Hamsun fasizmusát 
pantheizmusából levezető (és az 1937-ben í rot t jóslat utólagos be-
igazolódásával hitelesített) gondolatmenete. A tanulmány feladatokat 
kijelölő része újra megismétli a szerző bevezetőül már kétszer is 
e lmondot t gondolatait. 

* 

Részletezve mutattam be Löwenthal magazin-elemzését, mer t azt 
ta r tom a kötet legtanulságosabb írásának. Bármennyire is kimagaslik 
a német iskolából származó szerző az amerikai szociológia ma ura l -
kodó történelemmentes empirizmusából s bármennyire is vitatkozik 
azzal, az a történelemszemlélet, amelyet a saját koncepciójaként 
szembeállít velük, voltaképp nem egyéb, mint a szellemtörténet ko r r i -
gált, mához igazított (s ezért következetlenné, helyenként illogikussá 
vált) változata. Elméletileg igen szegényes eredményeket kapunk csak 
tanulmányaiból, még a kifejezetten elméleti igénnyel írottakból is. 
Ha vita nélkül el tudjuk fogadni őket, akkor többnyire közhelyek, 
esetleg újrafogalmazott közhelyek (mint a fentebb idézett általánosság 
az irodalomszociológia feladatáról). Gyakori azonban az is, h o g y 
olyan abszolutizált féligazságokba botlunk, amelyek nyomban ellent-
mondásra ingerelnek. Ilyen mindenekelőtt a szerző alaptézise, me ly 
szerint a tömegkul túra és a róla folytatott vita voltaképp többszáz 
éves jelenség. Ez olyan féligazság, amelyik a másik oldala nélkül 
— hogy ti. a 20. század a tömegkul túra jelenségeit már csak menny i -
ségi tényezőkkel is annyira átalakította, hogy minőségileg új jelenség-
ről kell beszélnünk — biztosan tévútra visz. Amin thogy tévútra viszi 
Löwcnthalt is: a tömegkultúra igazi történeti helyét nem a személyiség 
elvont szférájában, a szépség birodalmából a szórakozáséba átköltöző 
„át lagember" vagy tömegember jelenségében lelhetjük fel, hanem a 
valóságos történelem mozgásában, az osztályok és társadalmi e rők 
átalakulásának földközelibb szintjén. A tömegkul túra Löwenthalnál 
„örök tömegkul tú ra" — az ember önkéntelenül a szellemtörténet 
„örök ba rokk" és hasonló terminusaira gondol —, s a művészettel van 
szembeállítva, holott a modern tömegkultúrával a kultúra-nélküli-
séget, ezt a Löwenthal számára teljesen ismeretlen modern jelenséget, 
az imperializmus első szakaszában kultúrát teljesen nélkülöző prole-
tariátust (vagy pl. a harmadik világ ősi kultúrától megfosztott, d e 
újhoz meg n e m jutott tömegeit) állíthatjuk szembe, legalább ugyan-
olyan joggal, min t a nagy művészetet és a népművészetet. 
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Ugyanilyen féligazságoknak minősülnek Löwentha l bírálatai a 
tömegkultúra modern szakirodalmáról. Igaz, hogy az empirikus társa-
dalomkutatás egyfaj ta gyakorlati aszkétizmussá vált — de nem minde-
nütt, hanem elsősorban Amerikában. Igaz, hogy a jelenlegi tömegkul-
túra társadalmi bírálata mindenfaj ta elméleti rendszert nélkülöz — 
ugyancsak Amer ikában; már a franciákéról sem lehet ezt elmondani, 
még kevésbé a frankfurti iskoláról (amelynek tekintélyeit, főképp 
Adornot, egyébként ő is elismerően emlegeti). S kissé furcsának fogja 
találni a f igyelmes olvasó, hogy az elméletért és a történetiségért szót 
emelő Löwentha l mennyire elméletmentes tör ténet i (pl. az angol 
18. századról szóló) tanulmányában és mennyire történetmentes 
elméletében (amint föntebb jeleztem). 

Annak, aki sok hivatkozást olvasott már Löwenthalról , s másod-
kézből valamelyest ismerni vélte munkásságát, talán csalódást okoz 
ez a kötet : egy szakmai tekintély trónfosztása lehet. Annak, aki köze-
lebbről ismeri az amerikai (és nyugati) szociológiát, nyilván csak 
újabb bizonyíték arra, hogy ennek a nagy kiterjedésű és gazdag szak-
irodalomnak mégis csak az empir ikus vizsgálatok és módszereik a f ő 
értékei. S ugyanezért olvashatja haszonnal mindenki , aki érdeklődik 
az olyan vizsgálatok iránt, ami lyen a nálunk gyakorlatilag hiányzó 
szociológiai tartalomelemzés. 

• 

Escarpit ké t könyvét egyesíti a magyar kötet, kiegészítésképp pedig 
Köpeczi Béla tanulmányát is adja : „Az új m a g y a r könyvkul túra" 
címen a legfontosabb adatokat és elveket ismerteti a hazai k ö n y v -
kiadás, forgalmazás és olvasási kultúra ál lapotának bemutatására. 
Escarpit második könyvéhez, „ A könyv fo r rada lma" címen kiadott 
UNESCO- tanu lmányához ad kiegészítést Köpeczi tanulmánya; 
Escarpit i t t a világ könyvkultúrájának adatait és legfontosabb új jelen-
ségeit ismerteti . Ez a tanulmány voltaképp a könyvkiadás és terjesztés 
szakemberei számára tanulságos. Nagy része statisztikai adatok k o m -
mentálása, a világ könyvtermésének kontinensek és országok, nyelvek 
szerinti összevetése ; a tanulmány másik fele pedig a kapitalista — első-
sorban a francia — könyvkiadási és forgalmazási gyakorlat és problé-
mái ismertetése. A legérdekesebb gondolatpár it t a hagyományos és 
m o d e m könyvterjesztés ellentmondásainak feltárásából ered: a t ö m e g -
terjesztésű k ö n y v (a paperback) a kapitalista világban önkényesen 
válogatott, a tömegektől idegen testületek v a g y csoportok által 
„ adományozo t t " irodalmat szolgáltat, illetve kényszerít rá a t ö m e -
gekre, egy szűk társadalmi csoport értékeit tukmál ja rájuk; a t ö -
megterjesztés szempontjából kiaknázható m ű v e k (klasszikus n e m -
zeti és világirodalmi értékek, valamint értékes kortárs művek) száma 
voltaképp nagyon korlátozott , annyira, hogy a könyvipar fenntar tá-
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sára sem elég huzamosabb ideig, még kevésbé a tömegek valódi szel • 
lemi aktivitásának felébresztésére. Sajnos, ezek a gondolatok még 
probléma formájában sem tanulságosak a mi számunkra, mert k ö n y v -
kiadási és terjesztési rendszerünk alapjaiban teljesen különbözik a 
kapitalista viszonyokétól. 

Igazán örülhetünk viszont a másik kis könyv magyar nyelvű m e g -
jelentetésének: Escarpit Irodalomszociológia c ímű kis összefoglaló i smer-
tetése, a „Que-sais-je?" sorozat egyik sikerkönyve 1958 óta, minden 
irodalommal foglalkozónak tanulságos és hasznos olvasmány. N e m 
szaktanulmány, hanem olyan népszerű ismertetés, amely a szociológiai 
szemlélet elterjesztésében játszik fontos szerepet. Escarpit itt voltaképp 
nem az egész irodalmi jelenség, az irodalom, mint társadalmi intéz-
mény szociológiai áttekintését adja (a cím tehát it t is túlságosan n a g y -
vonalú!), hanem lényegében a szépirodalmi könyv társadalmi pályáját 
írja le a termelés, terjesztés és fogyasztás fázisain keresztül. A „ t e r m e -
lés" főcím alatt az író társadalmi körülményeinek statisztikai vizsgá-
latából táplálkozó irodalomtörténeti áttekintésekre ad példákat: m i -
képp tükröződnek az írói generációk, származási helyek az i roda lom-
történetben — ez voltaképp csupán az irodalomnak és a politikai és 
gazdasági fejlődésnek a szoros kölcsönviszonyára szolgáltat b izony-
ságokat. Az irodalomszociológia igazi feladatait szolgáló vizsgála-
tokra (vagyis olyanokra, amelyeknek a segítségével az irodalmi 
jelenségeket tudjuk értelmezni) már inkább alkalmasak Escarpitnak 
az írói jövedelmek és a szerzői jogok titkait feszegető ismertetései. 
De ugyancsak erre a szerintünk helyes sínpárra tér át a „terjesztés" 
jelenségeinek bemutatásával; a kiadók történelmi és mai szerepének, 
a könyv forgalmazásának a legfontosabb tényezőit összefoglalva el is 
jut két értékes megfigyeléshez. Az egyik a „ m ű v e l t " olvasók és a 
„népi" fogyasztók körének megkülönböztetése, a másik pedig a két 
kör határainak áttörésére vonatkozó lehetőségek (kapitalista viszonyok 
közti kísérletek) bemutatása. A „fogyasztás" címszó alatt Escarpit 
az olvasásszociológia néhány közérdekű és sokat vitatott jelenségét 
veszi sorra: a közönség fajtáit itt az olvasás és könyvbeszerzés mot ivá-
ciója, körülményei felől közelíti meg ; itt is van tanulságos megfigye-
lése, nevezetesen a sikerről : ezt olyan könyv érheti el, amelynek sikerül 
átlépnie az eredetileg megcélzott kör határait. 

Ha most már Escarpit siker-elméletét alkalmazzuk a saját munká-
jára, akkor azt mondhat juk, hogy azért lett könyvecskéje világszerte 
olvasott és „fogyasztot t" , mert átlépte az eredetileg — a címből sejt-
hetően — célba vett közönséget: afféle segédkönyvnek szánta egye-
temi hallgatóknak, de sokkal szélesebb közönség mutatot t iránta 
érdeklődést; tanároktól művelődésügyi szakemberekig, kritikusoktól 
könyvkereskedőkig sokan forgathatják haszonnal. Ez pedig azért 
lehetséges, mert Escarpit munkája voltaképp nem igazi irodalom-

14 Irodalomtörténet 
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szociológiai kézikönyvecske, h a n e m egy irodalomtörténésznek a maga 
hagyományos iskolázottságát szociológiai szemlélettel kiegészítő és 
korrigáló, népszerű formájú ú tmuta tó ja . 

Escarpit az i rodalom jelenségeit voltaképp az irodalomtörténész 
kérdései felől közelíti meg: ez a legfőbb előnye — a szociológus, 
azon kívül, h o g y az irodalmár számára idegen szakmai zsargont 
használ, a szociológia kérdései, a társadalom jelenségei felől közelít 
az irodalomhoz. Escarpit a szociológiának voltaképp csak egy m ó d -
szerét, a statisztikát használja fel, h o g y bizonyos i rodalmi jelenségekről 
bővebb vagy éppen újszerű dolgokat állapíthasson meg . Könyvéről 
ezért a szociológus szakember bizonyára nem nyilatkoznék kedvezően 
(nemcsak a bibliográfiából, h a n e m személyes beszélgetésből is t udom, 
hogy Escarpit a szociológiai művészet- és irodalomkutatás, illetve 
-elmélet sok klasszikusát nem is ismeri, pl. Arnold Hausert sem, hogy 
csak a legfeltűnőbbet jegyezzem ide) ; a módszertani eljárások számos 
raffinált faj táját (többek közt a „tartalomelemzést") nem is említi, 
s még sorolhatnánk a hiányosságokat. Ezek azonban itt előnyös v o n á -
sokká váltak: éppen a szakzsargon hiánya és a szakkérdések részlete-
zésének a mellőzése tette elviselhetővé könyvét a szélesebb olvasó-
közönség számára; éppen az irodalomszociológiai kérdések és vizs-
gálati területek leegyszerűsített, nagyvonalú és irodalmi szempontú 
összefoglalása biztosította a hagyományos irodalomtörténeti s túdiumo-
kon nevelkedett irodalmárok számára a könnyű áttekinthetőséget és 
a szociológiai szemlélet ér telmének és fontosságának a belátását. 

Éppen ezek miatt a vonások miatt lehet nálunk is, a mi i rodalmá-
raink és irodalomtanáraink közö t t is hasznos és tanulságos olvasmány: 
segíthet irodalomszemléletünk tágításában, szociológiai nézőpontok-
kal való ú j abb korrekciókban és kísérletekben, általánosságban pedig 
a társadalmi vonatkozások figyelembevételének további f inomításá-
ban. 

MIKLÓS P Á L 
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ADY ENDRE ÖSSZES PRÓZAI MŰVEI. IX . 
ÜJSAGCIKKEK, T A N U L M Á N Y O K 

(Akadémiai, 1973.) 

H a az Ady-filológiának márkás a neve, benne Vezér Erzsébetnek 
oroszlánrésze van. S nemigen lehet ennél dicsérőbbet mondani 
irodalomtörténészről, amit aztán azért hangsúlyozunk különösképpen, 
mer t zilált és rohanó időnk nem kedvez bár a filológiának, csak annál 
értékesebb ez a nagy lelki kvalitásokat kívánó szellemi munka , hogy 
arról már ne is beszéljünk, milyen mulasztás volna i rodalmunk leg-
nagyobb értékei közt éppen Ady Endre életművét a kor spontán 
természetéből folyó filológiára bízni. Az Ady-műnek azonban szeren-
cséje van gondozóival. Szerencséje Vezér Erzsébettel is. 

A d y összes prózai műveinek 1907 és 1909 közti termését, tanul-
mányát és újságcikkét gyűjti egybe a serény filológus-szorgalom. 
E há rom esztendő látja a magányos köl tő körül kialakuló modern 
i rodalom kibontakozását. A Holnap két kötetét, a Nyugat indulását; 
de ez idő hordja Ady küzdelmesebb életét, a biztonságos és életforma 
ér tékű újságíróság elbizonytalanodását, a konzervatívok hajszáját, 
a duk-duk affért is. Az anyagi bizonytalanság hajtja Adyt Singer és 
Wolfnerre l egyezkedni; hajszolja a költőt egyik laptól a másikhoz; 
de két párizsi út, néhány hónapos „hazamegyek a fa lumba" kedély, 
a m é g mindig ajándékos szerelem biztatja. Életének ellentmondásos 
teljessége. Remek tanulmányok, mint A magyar Pimoddn, s telitalált 
újságcikkek regimentje, ez a kilencedik kö te t ; ellenállhatatlan húzása, 
hibátlan ívelése az optimális Ady-szellemet revelálja. S e reveláló 
erővel tart lépést, egy i ramot Vezér Erzsébet sajtó alá rendező munká ja . 

A d y tudott valamit. „Valamit tudok, ez már szinte bizonyos, vala-
mit tudok, amit ma kevés ember tud: szomorú és félelmetes állapot ez. 
Ó h , gondolják el, van egy ember, aki nagyon-nagyon érzi az életet, 
erről néha szép vallomásokat tud tenni ." S így folytatja: „ M á r - m á r 
magunk is azt hittük, h o g y halódók vagyunk. S íme kezdjük a világot 
pofozni az élés legváratlanabb s legszebb manifesztációival. Kezd 
olyan erős intellektuális kultúránk lenni, hogy igazán meg kell ijed-
nünk tőle, s igazunk van, ha megi jedünk. . . Mer t jobban félek, min t 
valaha, tele vagyok megbocsátással, mert szeretnék igazolni valamit , 
mer t szeretném elidegeníteni a barátaimat s meghódítani az ellenségei-
met , ha bármilyen senkik is: ez is a Halál. N e így legyen, de legyen 
így, ha muszáj, s haljunk meg, ami pláne muszáj. De legyen és marad -
jon szép az a kis földrajzi területre szorított kultúra, mely egyelőre 
csak bennünk, pár száz emberben van, ha van ." Ady Endre tudta, 
mindenkinél jobban tudta, mi van az országban. Belülről tudta az 

14* 
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országot, és kívülről szemlélte, mert ez a kívül önmaga volt. Ady 
demokrata, s nemcsak elvekben az. A zsigereiben, a félelmeiben; 
elsajátítván egy kultúrát, nagyot, bonyolultat, s csak az a megfejthe-
tetlen, hogyan, miként ; oly igen szervült az ő műveltsége, hogy ki-
bogozhatatlan. Csak a következményei követhetők. Ahogy képes 
mindent egyszerre és egybelátni. Kitűnőek a reflexei; arányérzéke 
hibátlan. Nemcsak tudja, érzi, nemcsak érzi, tudja az időt. „Demok-
rata, tudatos, erős, magyar, polgári Magyarország lehetséges itt vagy 
semmi. Ha ezt nincs erőnk megcsinálni, hajtsuk járomba a nyakunkat, 
s ne nevezzük magunkat nemzetnek és országnak. Vegyük fel a sokkal 
megilletőbb 'mágnások és püspökök uradalma' címet s változtassuk 
meg az időszámítást is, mert nekünk nincs jogunk azt hinni és érni, 
hogy a XX. században élünk." „Két Magyarország van s a kettő 
— jaj, ez a mi kultúránk nyomorúsága — alig tud egymásról." 

Látja az országot pontosan annak, ami; hátramaradottnak, feudális-
nak; a magyar kultúrát olyannak, amilyen: intellektualitást nélkülöző-
nek, filozófiátlannak; de látja, láttatja a lehetőséget is. Ami nem azt 
teszi, mintha e látásban és láttatásban magános volna. Magános csak 
az útja. De ami fontosabb: a gondolkodó — közgondolkodó — Ady 
Endrének egy originális és nagyszabású költészet biztosít alapot és 
hitelt. Mert gondolkodtak hozzá hasonlóan jó néhányan. Jelentős 
csoport volt a századelő Magyarországán a demokrata; a gondolkodó, 
nívó és igény szerint magasra tehető számos; Adynak ez volt a bázisa, 
s akkor is ez volt, ha e bázisra Adynak semmi szüksége nem volt. 
Volt visszhangja, akusztikája a szavának, holott e szó éppen az akusz-
tikátlanra, a visszhangtalanra hangszereltetett. De mások is gondol-
kodtak oly éretten, mert szisztémásán, mint Ady; ám senki olyan 
természetesen. Ady szellemisége ment volt az intellektuálisok dokt-
rinerségétől. N e m volt kénytelen vele, mégis úgy viselte szellemét, 
mintha ez a legtermészetesebb volna, holott neki az is természetes 
volt, a szellemtelen honi világ. így hát semmi felhangja nem volt 
szellemének. Bármivel szembesülni tudott. Az ellentmondás volt a 
természetes közege. A magány sem riasztotta. Eszébe nem jutott a 
magára vonatkozó lehúzó körülmény. Rá semmi nem vonatkozott 
a negatív körülményből, és épp ezt mutatta föl. N e m aggályoskodott, 
noha mindenkinél nagyobb volt az aggodalma. N e m szenvelgett, 
nem volt szentimentális. Tárgyilagos tudott maradni. Mert az ész-
járása tiszta volt, kimunkált. Akármit mondott, gondolt , minden 
egyes mondata, gondolata egy kozmosz része volt. Egyik szavából 
nemcsak a másik, de minden szó következett. Isteni nyugalmú a 
gondolatban. Látott, sokat és igen nagy mélységekbe látott, de meg 
se rezzent a pillája. Állta a dolgokat, pedig azok visszanéztek rá. Mert 
mikor Ady magát érvényesíti, valami elementáris rendet érvényesít. 
S ha valamitől szenvedett, épp attól, hogy a számára evidens miért 
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nem az kinek-kinek. Noha ezt is értette. Önmagában is fölismerte a 
kivételest. Mert kivételes úgy látni-tudni, ahogyan ő. Mégis szenve-
dett a fáziskülönbség folytonos érzékelésében. Mert Ady szelleme 
folytonos fáziskülönbség. Merőlegesen a lineárison, fo ly ton merő-
legesen! Amit tudot t , mindenkinek tudnia kellett volna, de tudván-
tudta, hogy csak kevesen, s mint ő, éppúgy senki, de senki n e m tud-
hatja. S ezt is értette. Ez volt a nagy lemaradottság, s annak rettenetes 
hátrányai. A nagy visszavonás! — A történelmi számlát számolta. 

„ M o n d o m : Csokonai Vitéz Mihály unokájának érzem és tudom 
m a g a m : veszettül európaiatlan magyarnak, aki kacagtató fanatiz-
mussal él-hal Európáér t . " — S ebben a sóvárgásban Európa termé-
szetesen virtuális. Szellem és verbum. D e ha ez is, így is — valóság: 
a lélek igénye. Gondolkodásra való hajlam, viselkedni tudás, cselek-
vésre való képesség, ami magyarul mindig kevés: félemberség, fél-
lélek. Sóvárgás valami után, ami volna, m é g sincs. Ady nagy, egységes 
látomása: a magyarság, ami és aminek még lennie kéne. „Minden t 
el akartam mondani, ami ma élő magyar emberben támadhat, s ami 
ma élő embert hajt, min t szíj a gépkereket. E lmondhatom m a már : 
a mai magyarság, kultúr-magyarság lelkiismeretének hiszem magam, 
ez a lelkiismeret pedig nem lehet mindig tiszta. Hogy mit csináltam, 
azt körülbelül t udom s hogy mit lehetne még nekem csinálni — ha 
lehetne —, azt is . . . Egész irodalmunk előtte jár egy nagy szociális 
fölfordulásnak, egy újnak és egy kicsit másnak, mint a másik vol t . " 

Szimbolikus, hogy ez a kötet a Gyulai-nekrológgal zárul. S ha 
most halt meg Gyulai, hát azért most, mert „egy kicsit rendbe jövőnek 
látta a dolgokat". S ezzel Ady viszont azt látja rendben levőnek, ha 
az új, mely a régit tagadja, vissza tud kapcsolni a légi kezdetére, a haj-
dani újsághoz. Amivel a magyar szellem folytonossága mellett fog 
pár tot . 

Ha mindez az Ady-próza eszméitető ereje, akkor mi szabhatja meg 
a kritikai kiadás határait? A szövegek lehető teljessége kézenfekvő és 
első kívánalom. Vezér Erzsébet nemcsak a publikált szövegeket gyűj t i 
minden eddiginél teljesebbre, de buzgalma kiadatlan írásokkal is 
szolgál. A szövegek természetük és helyzetük következtében nem ro -
molhattak meg, nem volt szükség helyreállításukra, csak figyelmes 
gondozást kívántak. Megkapták. Néhány sajtóhibát ki jegyeztem: 
A 300. oldalon: becsüetes (becsületes helyett); a 362. oldal alján h iány-
îik a monda t végéről a p o n t ; a 365. oldalon Cillai olvasható Gyulai 
íelyett. 

De mi szabja meg a jegyzetelés határát? A kritikai kiadás sajtó alá 
•endezője itt vizsgázik. Akkor is itt, ha a szöveggondozásnak m e g -
vannak az általános elvei, szabályai; ha az Ady kritikai kiadás kollektív 
nunka, tehát az egyesnek a többihez kell alkalmazkodnia. Vezér 
Erzsébet alkalmazkodik is, szuverén is. S amiben szuverén, azért 
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elismerés illeti. Jegyzetelésében elképzelés látszik. Jegyzeteinek így 
nem a kimért ter jedelem a határa, hanem a főszöveg szelleme szabja 
ki terjedelmét. Vezér Erzsébet számára a jegyzet a főszövegnek nem-
csak magyarázata, de művelődéstörténeti háttere is. A jegyzetelő érti 
Ady észjárását, tehát ennek az észjárásnak szegődik nyomába . S amikor 
itt a jegyzetelő azt mondja , hogy az emlegetett sajtóutalásnak nem 
jutot t nyomára, akkor ez nemcsak a filológus erkölcsét példázza, 
bár az is valami, hanem fölhívja a kuta tó figyelmét a további n y o m o -
zás szükségére. Mer t nélkülözhetetlen munkába kapott, s benne széles 
csapást vágott Vezér Erzsébet. Ady észjárását kottázta, A d y művel t -
ségének szerveződését és szervülését követte, midőn az újságcikkeket 
a francia egykorú sajtóval szembesítette. Szembesítette mással is. 
S ebben van jegyzetelő munkájának jelentősége. Abban, hogy a fel-
ismert összefüggéseket a részletekben és empirikusan realizálta. Ha 
Ady cikke valamely korabeli eseményre, történésre utal, igyekezett 
meglelni az esemény, a történés eredeti sajtóforrását, mer t ebben a 
relációban muta tkozik meg Ady észjárása, ez a reláció az Ady-cikk 
háttere, aurája, ami nélkül az Ady-szöveg értelmezése is kockázatos. 
Ady észjárását, problémalátását mintázza így Vezér Erzsébet jegyzet-
anyaga. Tájékozódását, művelődését is nyomon követhe t jük így 
Adynak. S i m m á r nemcsak felismerésesen, de szisztémásán is igazolt, 
hogy Adynak elég volt egy utalás a dolgok és összefüggéseik megérté-
séhez. Vezér Erzsébet jegyzeteit érdemes folyamatosan és a főszövegek-
kel párhuzamosan olvasni. Mer t aligha van itt felesleges (öncélú, 
formális) jegyzet. S így nemcsak az tűnik ki, hogy milyen dimenziókra 
terjedt ki Ady f igyelme problémáinak, látásainak megérzékítésére, 
de az is, hogy a mai nap krónikása történész abban az értelemben, 
hogy analógiákban, párhuzamokban építi újságcikkeit. Az egyetemes 
és távoli tény, összefüggés mindig honi tényben, összefüggésben 
találja meg analogonját , egy vagy több párhuzamát. A magyar prob-
lematika folyton-folyvást szembesül a távolival, a mással, az egyete-
messel. És a jegyzetek által értelmezett, kibontott analógiák mélyeb-
bek, sokrétűbbek. — A 187. cikk jegyzetét csak találomra veszem 
példának. „ A z asszonyok, a párizsi asszonyok. . . nagy dolgokat 
forralnak Párizs és Franciaország számára." E m o n d a t a formális 
jegyzetelésben számon kívül maradna. N e m így Vezér Erzsébetnél, 
ö utánajár a monda t sajtóforrásának, mert az Ady-cikket megvilágít-
ják a különböző lapokban megjelent cikkek, melyek a női kiváló-
ságoknak akadémiai külön szekcióba tömörítésének javaslatát vitatják. 
S ha e feltárt anyagot és Ady gondolatmenetét szembesítjük, mert így 
most már szembesíthetjük, egyszerre Ady problémalátásának termé-
szetére eszmélhetünk. Azt í r ja : „ N e k e m tetszik ez az arisztokrata 
feminizmus, a francia nőké, akik legelőször is intellektuális és művészi 
kultúrában akarnak győzedelmeskedni a férfiak fö lö t t . " Ami A d y 
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nőélményére és eszményére (Léda) éppúgy utal, mint az intellektuális 
és művészi kultúra szenvedett honi hiányára. Azaz : Ady önmagán át, 
teljes érzékeny személyiségében találkoztatta az analógiákat. Szavának 
ez a lírai azonosulás ad mindig hitelt. Itt, a főszöveg és a jegyzet össze-
vetésében villámfénynél látszik Ady intellektuális és művészi gondo l -
kodásmódja . Meg természetesen az is, h o g y Vezér Erzsébet jegyzete-
lési m ó d j a funkcionális. A m i a filológusi buzgalmon és korrektségen 
túl arra is utal, hogy a fi lológus itt tartalmilag is érti a dolgát. S e jegy-
zet vége : „Egy párizsi asszony-revii. . . megjósolja... : nem találtuk 
meg . " A főszövegben e rész igen fontos gondolatsorba tartozik. 
Valóban érdemes volna megtalálni az emlí tet t asszony-revii cikkét. 

Csak egyetlen példán bizonyíthatjuk, ami az egész jegyzetelés 
értéke. D e ha valamiben — természetesen a kötet egészének m e g -
becsülése mellett —, ebben találjuk meg Vezér Erzsébet munkájának 
értékét. Ami t a textológiai munka újszerűségének is minősíthetünk. 

ВАТА IMRE 

V A R G H A K Á L M Á N : GELLÉRI ANDOR ENDRE 
(Szépirodalmi, Т973. — Arcok és vallomások) 

Vargha Kálmán könyve erényeiben és buktatóiban is osztozik az 
Arcok és vallomások sorozattal, amelynek i m m á r huszonharmadik 
köteteként megjelent. E nagysikerű vállalkozás gyakorlata kettős cél 
felé mutat . Egyrészt népszerűsítő formában kívánja a 20. század nagy 
s már önálló monográfiák sorában feltárt életpályáit — József Attiláét, 
Babits Mihályét , Móricz Zsigmondét , Ady Endréé t stb. — a szélesebb 
olvasóközönséghez is közelebb vinni. Másrészt azonban célja e so ro-
zatnak az úttörés is, oly életművek — Lengyel József, Illés Béla, 
Áprily Lajos, Füst Milán, K r ú d y Gyula, Kassák Lajos stb. — feltárása, 
bemutatása, melyeknek elemző, monografikus szintű kutatása éppen 
e sorozattal kezdődik meg. Előbbiekben tehát csak az ismeretterjesztés, 
utóbbiakban az ismeretek feltárása és rendezése is a cél. Ami ez e g y -
mástól feladatukban különböző munkákat összefogja egy sorozattá, 
az a népszerűsítés, a publicitás igénye, elsősorban a minden köte tben 
megtalálható írói önvallomások, dokumen tumok segítségével. A már 
ismert életműveket a sorozat nagy sikerrel népszerűsíti. Szép b izo-
nyítéka ennek éppen Vargha Kálmán Móricz-könyve, melyben a 
szerző saját részkutatásaira, de a gazdag szakirodalomra is támaszkod-
hatott . 
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Más a helyzet azonban a még feltáratlan, vagy kevéssé feltárt élet-
művek esetében, ahol ideális esetben a részletesebb elemzésnek és ez 
elemzés népszerűsítésének is egyszerre kell megtörténnie. E kettős 
feladat maradéktalan megoldása leginkább Rónay Györgynek sike-
rült szép Kassák-könyvében. S míg egyesek, így Győri János és Réz 
Pál Áprily Lajosról, illetve Szomory Dezsőről írt kismonográfiáikban 
az életmű magas, gyakran filológiai szintű feltárására törekedtek, 
addig Somlyó György és Czine Mihály Füst Milánról, illetve Szabó 
Pálról írt olvasmányos munkáikban inkább a lírai portré és az olvasó-
napló együttesét kívánták adni. 

Vargha Kálmán új könyvének megírására tehát a sorozat gyakor-
lata több utat, céljának többféle értelmezését is kínálta. S már most 
szögezzük le, Vargha Kálmán a nehezebbik, de gyümölcsözőbb lehető-
séget választotta, — úgy népszerűsít, hogy ugyanakkor megteremti 
a Gelléri-kutatás alapvető művét is. Mert Gellériről inkább legen-
dáink vannak, mint hiteles ismereteink. Róla korabeli, impresszionista 
kritikákon és egyes válogatások előszavain túl elemzőbb irodalom-
történeti igényű munka még nem jelent meg. Gelléri művészetével 
életében legnagyobb kortársai, többek közt Kosztolányi, Németh 
László, Füst Milán foglalkoztak, kijelölve, de meg is merevítve helyét 
tudatunkban. A Gelléri-kutatást két csapda fenyegette, s fenyegeti 
ma is. Az egyik, Gelléri kalandos-romantikus élete, egyénisége. A róla 
szóló írások gyakran többet foglalkoznak e szimpatikus élet kényszerű 
különösségeivel, mint az élet értelmével, magával a művel. A másik 
csapda — mint oly gyakran más művészeknél is — az első jelentkezés 
kirobbanó sikere. Mert a fenti nagynevű méltatok többnyire az első 
kötetről, a Szomjas inasokról írtak, s később is ennek erényeit keresték 
a fejlődő s már más — mai napig sem észrevett — kvalitásokkal is 
bővelkedő életműben. 

Vargha Kálmánnak elődei buktatóit nem sikerült teljesen elkerülnie, 
s ennek hatása leginkább könyve arányaiban mutatkozik meg. 

Gelléri halála előtt nem sokkal egy sajátos műbe kezdett, amely 
Egy önérzet története címen jelent meg 1957-ben. E m ű mintha csak 
az Arcok és vallomások számára készült volna, vallomás, melyből meg-
ismerjük egy ember arcát. így, csábító volt a lehetőség a szerző szá-
mára, hogy az életet e mű segítségével mutassa be, dokumentálja, 
s hogy jellegzetesen esztétikai problémákra is itt keressen választ. 
Az Egy önérzet története azonban nem tudatos, megkomponált irodalmi 
alkotás, s nemhogy az életműhöz, de Gelléri életéhez sem ad adekvát 
kulcsot. A m ű kiérleletlenségének oka nem az időrend hiányában és a 
szabad asszociációban rejlik, hiszen ez írói eszközök — mint Vargha 
Kálmán is látja — tudatos átvételek is lehettek volna Prousttól, Joyce-
tól vagy követőiktől. E mű azonban azért nem nem tudatos művészi 
alkotás, mert hiányzik belőle annak legelemibb feltétele, a kompozíció, 
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a szerkesztés, a felülvizsgálat, a javítás lehetősége. Éppen Vargha Kál-
mán alapos kutatásainak eredményeként tudjuk, hogy e visszaemlé-
kezéseket Gelléri Feleki Lászlóné biztatására írta, aki azt ajánlotta 
neki az elhallgatás ellen, hogy „ N e keresse a formát, ne törődjék az 
elejével, a végivel, tekintse ezt az írást naplószerű nyersanyagnak, 
amelyet majd valamikor felhasznál". Gyónás tehát az Egy önérzet 
története, amelynek azért nincs szerkezete, mer t írójának e lőbb célja, 
később már lehetősége sem volt múlt jának gyakran elferdített s a 
visszaemlékezés öngyógyí tó , megnyugvást kereső indulataiban eltor-
zított elemeit a mű síkján tudatosítani. A fennmaradt kézirat egyéb-
ként világosan mutatja az élőbeszéd komponálat lan ömlését, a meg-
szakításokat és újrakezdéseket, a javítás és csiszolás teljes hiányát. 
Mindezek a tények arra intenek, hogy csak óvatosan szabad ezt az 
inkább pszichológiai érdekességű visszaemlékezés-füzért az életmű 
elemzéséhez felhasználnunk. Elsősorban a m ű gyónó és megtisztulást 
kereső jellegéből fakad, hogy benne Gelléri legtöbbet apja alakjával 
és a szexualitással foglalkozik. Mert e két m o t í v u m csak itt ter jeng túl, 
az életműben szerepük m á r nem ennyire k iugró jelentőségű. Hiszen 
a Gelléri néhány fiatalkori írásában szereplő Apa csak szimbolikus 
értelmű, a kegyetlen valóság megtestesítője, és a valóságos viszony, 
az apa gyűlölete, tulajdonképpen Gellérinek csak ket novellájában 
jelenik meg, a Homályban és az Ukránok kivégzésében, mindket tőben 
áttételesen, a mű általánosságába transzponálva. 

Ugyanígy , jelentőségében s főleg terjedelmében túlzottnak érezzük 
a szexualitás és az életmű kapcsolatának vizsgálatát is. Igaz, Gelléri 
egészségesen erotikus író, de vérbő alakjai műveiben legalább oly 
gyakran dolgoznak, lázadoznak, szenvednek, mint szeretnek — csak 
e témák az Egy önérzet történetében nem jelennek meg oly látványos 
és könnyen elemezhető m ó d o n , mint az apa és a szerelem. Túlzot tnak 
érezzük tehát Vargha Kálmán sommás megállapítását: „Aki meg 
akarja ismerni Gelléri ars poétikáját, az olvassa el mindazt, amit az író 
a szerelemmel és a szexualitással kapcsolatban önmagáról val lo t t . " 
S főleg terjedelmileg túlzottnak s az életműben betöltött jelentőségé-
hez mérten aránytalannak érezzük, hogy a fent i olvasmányos és látvá-
nyosan illusztrálható témákkal körülbelül ö tven oldalon foglalkozik 
a szerző, míg az utolsó, öt év termését összegyűjtő kötetre például 
csak mintegy tizenhárom oldal jut. 

Ugyanígy , elsősorban a Vargha Kálmán alapos filológiai m u n k á j á -
nak eredményeként feltárt anyag gazdagsága, s nem az é le tműben 
betöltött szerep jelentősége az oka annak, h o g y a könyv oly bőven 
foglalkozik Gelléri és Füst Milán kapcsolatával, túlnyomórészt a 
fennmaradt levelek publikálásának segítségével. Igaz, e sorozat jelle-
géből fakad, hogy bőven közöl dokumentumokat , leveleket is. A fenn-
maradt dokumentumok mennyisége és megoszlása azonban gyakran 
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nem egyezik meg azzal a jelentőséggel, melyet az é le tműben betöl-
töt tek. Gyakran fontos éveket és kapcsolatokat a sors szeszélyéből 
nem lehet dokumentálni , míg máskor jelentéktelen eseményekről is 
maradtak fenn bizonyítékok. (Ez aránytalanság egyébként a sorozat-
nak is egyik problémája.) Füst Milán egyike volt azoknak a mesterek-
nek, akiktől Gelléri valóban sokat tanult . Mikes Lajos, Szegi Pál, 
Déry Tibor s esetleg Móricz hatása azonban legalább ilyen jelentős 
volt Gelléri életében, csak a velük való kapcsolatokat levelek híján 
nehezebb illusztrálni, vizsgálni. Főleg azért érezzük túlzot tnak a Füst 
Milánnal folytatott levelezés mintegy huszonnyolc oldalon való köz-
lését, mivel e kapcsolat hatása magára Gelléri művészetére még fel-
táratlan maradt. Érdekes lett volna annak a Füst Milán-i hatásnak a 
vizsgálata is az érett Gellérinél, ahogy az író belülről, hősével azono-
sulva, a lehető legteljesebb pszichológiai átéléssel bon t j a ki annak 
jellemét, s tegye ezt tőle most már szándékosan elütő, idegen karak-
terek esetében is, például a Felszólítom a tulajdonost, a Zalánka, a 
Négykézláb, a Nyári vacsora, a Kereszten, vagy a Hallgatag hattyú című 
novellákban. 

Végül a fennmaradt d o k u m e n t u m o k jelentőségének eltúlzásából 
fakadt a kötetet terhelő legnagyobb aránytalanság is. Vargha Kálmán 
mintegy negyvenöt oldalon foglalkozik Gelléri utolsó éveinek pokol-
járásával, nagyobb terjedelemben tehát, mint bármely kötetével. 
Közli a táborokból küldött, emberileg valóban megrázó leveleit és 
részletesen leírja Re ichmann Rezső kiadatlan memoár ja alapján Gel-
léri utolsó hónapjainak körülményeit is. Míg R a d n ó t i társai és saját 
szenvedését a magyar irodalom legszebb verseiben ír ta meg, s így 
ezért ezek irodalomtörténeti jelentőségűek, addig Gelléri pokoljárása 
műveiben már n e m tükröződik, hatása az életműre m á r nincs, így e 
szenvedések ily részletező, nagy ter jedelmű dokumentálását ismét csak 
túlzottnak érezzük. Ú g y véljük, a Füst Milán levelezéséhez hasonlóan 
e dokumen tumoknak is inkább külön, e könyvet n e m terhelő publi-
kációkban lett volna helyük. 

Az alapos filológiai munka hatására esetenként megnyilvánuló 
aránytalanságok azonban nem csökkentik ez ú t törő jelentőségű m ű 
értékeit. Vargha Kálmánnak, m i n t mondottuk, a Gelléri-irodalom 
nem egy elterjedt, frázissá vált megállapítását kellett újraértékelnie. 
Könyvének legszebb lapjai azok, melyeken az egyes m ű v e k alapos és 
értő elemzését adja. így, van bátorsága az általában elhibázottnak tar-
tott Nagymosodáról megállapítani: „ N e m vitás, h o g y ez a könyv 
irányzatos mű , ha úgy tetszik tézisregény, amelynek nagyon világos 
a koncepciója, és azt az író következetesen érvényesíti is a műben ." 
Az életmű alapos újraértékelésének eredménye az eddig nem méltá-
nyolt Kőművesek című novella tökéletes átéléssel való elemzése is. 
Könyvének egyik legizgalmasabb része Andersen eddig még soha 
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n e m vizsgált hatásának elemzése. A Gelléri-irodalom nagy nyeresége 
az a felismerés, h o g y az író Andersentől tanulta meg a tárgyak és 
jelenségek animalizálásának módját , vagy hogy „Andersen oldja fel 
benne ihlet és környezet kibékíthetetlennek látszó ellentétét, poézis 
és hétköznapiság konfl iktusát ." Gelléri líraiságát már sokan elemezték, 
de Vargha Kálmán az első, aki észreveszi Gelléri játékosságát is, és e 
játékosság fényében elemzi nemcsak líraiságát de a groteszket is, 
s mint írja: Gel lér i , , . . . legsajátosabb látásmódját racionalizálta: spon-
tán játékos hajlamát fejlesztette oly m ó d o n , hogy az alkalmas legyen 
kritikai szemléletének minél tökéletesebb érvényesítésére." 

N é m e t h G. Béla írja a Napjaink 1974. márciusi számában: „Iro-
dalomtudományi szakkritikánkban n e m él elég erősen annak a tudata, 
hogy az értekező m u n k á k műfaji meghatározása és megítélése éppúgy 
szükséges és hasznos, min t a szépirodalmiaké. Többnyire csak céljaik 
és tárgyaik szerint különböztet jük m e g az értekező m ű v e k e t . " Be-
vezetőnkben ír tunk róla, a Gellérthez hasonlóan kevéssé ismert alko-
tók esetében a sorozat egyes köteteiben gyakran találkozunk kevert, 
nem tisztázott műfa jú művekkel. A szerző legnagyobb érdeme, hogy 
e kettős feladatú könyvben hibátlan portrérajzot ad. Vargha Kálmán, 
árulkodó módon, előző tanulmánykötetében a novellisták mellett 
két irodalomtörténészről is ír, Schöpflinről és Komlósról, akiktől 
elsősorban a világos, olvasmányos stílust tanulta meg. E stílus lehetővé 
teszi az olvasó számára, hogy gyakran e lvont esztétikai fejtegetések is 
magától ér tetődővé váljanak, közelebb hozva így egymáshoz — a 
sorozat céljának is megfelelően — írót és olvasóit. 

összefoglalva tehát: Vargha Kálmán Gelléri-könyve, az anyag-
bőségből fakadó némely aránytalansága ellenére is, élvezetes stílusban 
oldja meg kettős feladatát; megteremti a Gelléri-irodalom első össze-
foglaló művét , megismertetve ugyanakkor Gelléri életét és pályáját 
a szélesebb olvasóközönséggel is. Alapos részletkutatásaival, doku-
mentumai bőségével ú t tö rő vállalkozása lehetővé teszi egy már 
irodalomtörténeti szintű Gelléri-monográfia megalkotását. 

N A G Y S z . P É T E R 
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CSAPLÁR FERENC: BARTA LAJOS 
(Akadémiai, 1973.) 

A Béládi Miklós és Juhász Béla szerkesztésében megjelenő népszerű 
Kortársaink-sorozat egyik legújabb kötete Csaplár Ferenc tanulmánya 
Barta Lajosról. A fiatal irodalomtörténész feladata nem volt könnyű: 
Barta Lajos a magyar szocialista irodalom kibontakozásának egyik 
elszánt és lelkes, de nem nagy tehetségű képviselője. Műveiből hiány-
zik az igazi művész szuverenitása: anyagát és eszméit nem tudta olyan 
szintézisbe hozni egyetlen művében sem, hogy az anyag a maga 
immanens törvényei szerint is fontos eszmék hordozója lehessen. Laza 
kompozícióiban szétválik az élmény, az anyag és a reá bízott mon-
dandó. Mentsége csupán annyi, hogy ennek a szétválásnak, mely 
direkt ideologizálásba, politizálásba csap át, mindig progresszív szo-
cialista eszmék nyílt és egyértelmű megvallása az egyik okozója. 
Eszmeileg ily módon rendkívül fontos szerepe van Barta Lajosnak 
a századelő magyar irodalmának progressziója szempontjából, de 
tehetségének és művészetszemléletének korlátai miatt egyéniségének 
legfőbb értéke, megszenvedett, küzdelmesen elsajátított szocialista, 
antikapitalista elkötelezettsége felemás művekben szólal meg. Hibát-
lant nem alkotott, noha nemes, szép terve egy nemzedéknek elég lett 
volna. 

Ez volt monográfusának egyik legnagyobb próbája: egyenetlen 
műveket kellett elemeznie. Csaplár Ferenc könyvének egyik fő 
erénye, hogy az egyes művekben biztonsággal választja szét az értéket 
és a felületességet, az erőszakolt megoldásokat. Ebben viszonylag 
gazdag szakirodalomra támaszkodhatott, de ítéletei ott is pontosak, 
ahol nem másokat idéz, hanem saját véleményét mondja. Tartózkodik 
azonban még a legjobb művek szuverén elemzésétől is, így könyve 
végig megreked az egyes művek kétoldalú — erények és hibák sze-
rinti — bemutatásán. A sok-sok felemás műből nem von le súlyosabb, 
s az egész pályára érvényes következtetéseket. Ha egy zárófejezetben 
az egyes művek bemutatásán felülemelkedve jellemezné általában 
Barta Lajos hőseit, cselekménytípusait, stílusát és egész világképét, 
egyértelműen állna előttünk ennek a különös művészetnek a mai 
mérlege. Az általánosítás élesebben mutatna rá Barta Lajos hőseinek 
és cselekményszálainak sablonszerűségére, az egyazon témák erőtlen 
variációira, a művészi fantázia alacsony röptére, a stílus zavaró kevert-
ségére — a progresszív és nemes eszmék szomszédságában. Össze-
foglaló fejezetre azért is szükség volna, mert Csaplár könyve nehezen 
tekinthető át. Az egyes fejezetek pontosan követik a pálya legfőbb 
állomásait, de további belső tagolásuk is szükséges volna, mert a 
hatvan-nyolcvan lapos középső fejezetek túlságosan fárasztóak egy 
nagy közönségnek szánt tanulmányban. 
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Barta Lajos pályájának tragédiája, hogy alig talált magára a magyar 
irodalomban, máris emigrációba kényszerült, s életének éppen azt 
a negyedszázadát töltötte külföldön — Németországban, Ausztriában, 
Csehszlovákiában és Angliában —, amelyben mások a legjobb m ű -
veiket szokták írni. Emigrációs éveinek feldolgozását a szakirodalom 
megkezdte már , de Csaplár Ferenc érdeme, hogy ezeket az eredmé-
nyeket újabb kutatásokkal bővítet te és beleépítette az egységes pálya-
képbe. Jó érzékkel elemzi az emigráció hatását Barta művészetére, 
rámutat arra, hogy mikor az í ró elvesztette tárgyának empirikus 
közelségét, „a magyar életről szóló írások világa mesterségesen konst-
ruált, vagy éppen vulgárisan leegyszerűsített" lett, s így Barta pályáján 
az emigrációs évek — egy-két műtő l eltekintve — inkább az irodalom-
szervezés terén számítanak jelentősnek. Különösen részletesen elemzi 
Csaplár Bartának a Sarló fiataljaival való te rmékeny kapcsolatát. 
Főként Balogh Edgár emlékezései, útmutatásai n y o m á n érdekesen 
tárja fel azokat a disszonáns mot ívumokat is, melyekről eddig nem 
sok szó esett a szakirodalomban. Az emigrációs élet csak felfokozta 
Barta Lajos művészetének egyik alapvető fogyatékosságát: az élmény-
szegénységet. Ezen nem az élettapasztalatok, történések szűkösségét 
értjük, hanem az élménynek művészi látomássá, m ű v é formálódásához 
szükséges intenzitását. Ennek híján ismétli Barta annyiszor önmagát, 
s írja át novelláit drámává. Novelláinak hőseivel pedig ezért talál-
kozunk regényeiben is. A felszabadulás után pedig átdolgozta legjobb 
regényét, A sötét ujjat. Csaplár Ferenc meggyőzően mutat ja ki, hogy 
az így keletkezett Gyár című regény nem éri el első változatának 
művészi színvonalát, „a teoretikus, agitatív szempontú átdolgozás, 
bővítés nem vált a regény javára, sőt szembetűnőbbé tette művészi 
fogyatékosságait". Barta monográfusa szorgalmasan rámutat a régi 
művek új variációira, de a művészi egyéniségre, tehetségének termé-
szetére ezekből nem von le tágabb érvényű következtetéseket. 

Közepes tehetségű művész monográfusát általában az a veszély 
fenyegeti, hogy megemeli a vizsgált életmű értékét, a viszonyításai 
csak az egyetlen életművön belül pontosak. Csaplár Ferenc általában 
elkerüli ezt a veszélyt. Miközben rámutat kitüntető világnézeti, poli-
tikai értékekre, nem feledkezik meg a művek esztétikai fogyatékos-
ságairól sem. Néha mégis félreérthető, s éppen akkor , amikor kifelé 
viszonyít — főképpen Móricz Zsigmond rovására. Ilyenkor nem 
mentség, hogy ebben másokat követ , a Bar ta-művek kritikusaitól 
idéz, hiszen nyilvánvalóan Móricz félreértésén alapul az olyan meg-
állapítás, amilyet Csaplár Barta Lajosnak Az elsüllyedt világ című 
novellasorozatáról tesz: „ N e m oktalan „úr i -muri" ez, mint később 
Móricz dzsentri hőseinél, hanem sorsukban gyökerező szükségszerű-
ség." Majd később: „ Ú g y tűnik, hogy a Parasztok, Az elsüllyedt világ. 
Az Ige terjedésének írója a paraszti világ valóságfolyamatainak ábrá-
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zolását illetően 1910 — 12-ben néha Móricz fölé emelkedett ." Hosszan 
idézi Csaplár Fábry Zol tánnak A sötét ujjról megjelent bírálatát is, 
melyben Fábry szintén Móricz Úri murijának rovására dicséri Bar ta 
regényét. Fábry pedig később éppen az Úri muriról való egykor i 
vélekedését nevezte élete szégyenfoltjának. Csaplár bő megszorí tá-
sokkal vonja szűkebbre Fábry megállapításainak érvényét. A többször 
fölvillanó hasonlítgatások azonban egymásra rímelnek, s olyan a 
végső sugallatuk, amilyet Csaplár föltehetőleg maga sem akar. 
Hasonlóképpen a túlértékelés, túlbecsülés kísért akkor is, amiko r 
Csaplár Ferenc a Barta-életműben a romantikus, naturalista és realista 
elemek oly gyakori keveredését nem minősíti stílustörésnek, h a n e m 
tudatos alkalmazásnak véli, me ly „hatványozott erővel az írói szándék 
megvalósításának irányába ha t " . Ezzel szemben úgy vélem, Bar ta 
műveiben n e m valósul m e g ez a kívánt összhang eme különféle 
elemek közöt t . A zavaró kevertséget ritkán feledtethetik műve i , 
hiszen általában a direkten szólás eszköze ez nála. 

Végeredményben Csaplár Ferenc könyve közepes értékű é le tmű 
nem egyenletes szintű feldolgozása, de mindenképpen fontos m ű , 
mert először rajzol teljes és arányos portrét Bar ta Lajosról. 

GÖRÖMBEI A N D R Á S 

K O H Á R Y S A R O L T A : FLÓRA ÉS ILONKA 
(Magvető, 1973.) 

Két női név, s egy fogadalom, mely a kettőt összekapcsolja. Babitsné 
Török Sophie 1931-ben elhatározta, pályaképet ír Majthényi Flóráról, 
és „igazságot szolgáltat" neki . Vállalkozása hamvába holt, s mos t 
Török Sophie—Tanner I lonka kései barátnője állít közös emléket a 
két köl tőnőnek. 

Török Sophie azért n e m tudot t megbirkózni a feladattal, m e r t 
múlt századi pályatársának, Tó th Kálmán viharos házaséletet clt 
feleségének „t i tkát" kereste, de nem találta. A témakörből a N y u g a t -
ban publikált írásai szerint a két világháború közt divatos „ regény 
regénye" módszerrel is megpróbálkozott , amiko r íróbarátaival Flóra 
életútjáról folytatott beszélgetéseit, összejöveteleken, véletlen talál-
kozásokon lezajlott eszmecseréit előadta. K o h á r y Sarolta kurz ív 
szedéssel közli Török Sophie elkészült fejezeteit és a céhen kívüli el-
fogulatlanságával a maga kutatásainak eredményét fűzi hozzá. N e m 
keres „ t i t ko t " , csak világos stílusban, a tényeknek szóló tisztelettel 
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beszéli el egy szertelen lélek hányattatásait a mindennapi életben. 
Mire a kórtani esetté vénült Majthényi Flóra alakját is elénk vetíti , 
n em csoda történik, hanem az, ami természetes: fürkészés nélkül is 
megfejti a rejtélyt, ami nem létezik, hiszen nem más, mint egy ember 
élete úgy, ahogy a halál lekerekíti, de tárgyszerűen elbeszélve, a 
szecessziós titokhajhászás elkésett szándéka nélkül. Még Flóra lírájáról, 
költői modoráról is egyszerű, de helytálló szavakkal mond krit ikát. 

A könyvnek ez az első része a jelentéktelen múl t századi kö l tőnő 
portréjának befejezésével és a munka történetének elbeszélésével m á r 
Török Sophie személyéből is fölvillant valamit: az élet aránytalan-
ságaira fogékony embert, és derékba tört, nemegyszer irreális vállal-
kozások józan beletörődésre képtelen áldozatát. 

D e csak a második rész „ I lonka" arcképe. A Tanner Ilonka néven 
induló kö l tőnő a két világháború közti magyar irodalom számon 
tartott alakja, Babits Mihálynak, a kor nagy írójának, a Nyugat f ő -
szerkesztőjének felesége. Koháry Sarolta, aki 1947 májusában ismerte 
meg, nem író-portrét és még kevésbé pályaképet rajzol róla, hanem 
személyes benyomásokon alapuló, élénk jelenésekben körvonalazott 
alakot fest. Modelljét életének utolsó hat esztendejében ismerte, ami-
kor a költő már kimaradt az irodalmi életből, és teste-lelke szinte 
napról napra romlott . Az író útjáról és a nagy idők tanújáról csak a 
személyes vallomás alapján, mintegy becsületszóra tanúskodik. Vitat-
hatatlan érdeme beleélő készségéből fakadó, jó meglátásokkal össze-
hangolt, és szeretettel, de tárgyilagos igazságkereséssel megelevenített 
arckép-vázlata. Ez a kép a h a m u alatti lobogásokból is megmuta t 
egyet-mást. „Mihály szeretete az érzés utolérhetetlen csúcsa, Ilonka 
nagyon bizonyos Mihály érzéseiben. A nagyon szeretett ember pedig 
pimasszá válik, mert akit igazán szeretnek, annak mindent szabad, 
mivel nem árthat önmagának. Lehet, hogy a bűnösebb ember kevésbé 
tud szeretni?" — írja a szerző, ma jd írásban elsőként szól, tömören, 
tárgyszerűen, a feltűnéskeltés árnyéka nélkül T ö r ö k Sophie „fülledt", 
nem természetes barátkozásairól is. 

A könyvnek ez a második fele Babitsra vonatkozó életrajzi és 
anekdotikus közlésekben sem szűkölködik, bár többségük inkább 
igazol, mint fölfedez. Mindamellett érdekes mozzanatokat mond el 
pl. Babits álmairól, melyek személyiségformáló szerepét az író ismerői 
azelőtt sem becsülhették le. A m i a könyvben leginkább új, az a családi 
élet egy-egy emberi mozzanatának, pl. a fehér asztalnál sem szűnő 
verbális játékosságnak a megörökítése. 

A T ö r ö k Sophie-portré szervi hibája, hogy Koháry Sarolta csak 
modelljének jellemképét kívánja kritikával visszaadni, közléseit azon-
ban nem vetette össze az i rodalom, az irodalomtörténet tényeivel. 

így némiképpen hamis képet kapunk Babits és Csinszka kapcsolatá-
ról. Irodalomtörténeti tény, h o g y Ady halála után az özvegy igen 
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hamar Babitshoz akart kapcsolódni. Igaz, a kapcsolat Babits óvako-
dása miatt csakugyan aligha élte túl az érzelmi fellángolás röpke 
idejét. De minderre nem utolsósorban a levelezésből következtetünk, 
amelyről a szerző — Török Sophie nyomán - azt állítja, hogy Babits 
egy féltékenységi jelenetet lezárandó, kettészakítva felesége lába elé 
vetette. (Csinszka leveleit az OSzK, Babitséit az Akadémia kézirattára 
őrzi.) T ö r ö k Sophie már A második ének utószavában megkísérelte 
átfesteni Csinszkának Babits életében játszott szerepét. Ot t több 
Babits-vers, a Július, az Augusztus, a Játszottam a kezével és más költe-
mények múzsájának, a költő tizenhét éves és m é g fiatal lány korában 
elhunyt unokahúgának ajándékozza a Nyugat 1921. jan. i-i számában 
megjelent Költészet és valóság c. írást. Pedig ez a T ö r ö k Sophie által 
novellának nevezett önéletrajzi vallomás a „mindennapi kislánnyal", 
szép júliusi és augusztusi emlékeket idéző halottal szembeállítja a női 
szereplőt, akit Csin-csin hercegnőnek nevez — épp úgy, mint Babits 
Csinszkát hozzá írott levelekben! A Költészet és a valóság különben is 
úgy adja elő az író és a női szereplő ismeretségének kezdetét, ahogy 
Csinszkának Babitshoz írt, az OSzK-ban föllelhető leveléből t ud juk : 
rajzaival állított be a Reviczky utcai lakásba, és az önéletrajzi vallomás 
— alcíme Élettöredékek — szóról szóra idézi a Babitshoz írt első leve-
lekből a látogatás magyarázatát. Még az érzéseket diplomatikusan 
barátsággá tompító férfi-gesztusról, az írás záróakkordjáról is Csinszka 
egy levelének visszhangja tanúskodik. 

Korábbi életrajzi ismereteink próbáját n e m állja ki az a változat 
sem, melyet Török Sophie házasságukról közöl t barátnőjével. Az 
OSzK-ban őrzött naplója szerint a Koháry Sarolta könyvéből m e g -
ismert, orránál fogva vezetett ábrándozó a valóságban egy háromszög-
történet szálainak mozgatója. Talán igaz a megesett lány k ö n n y -
facsaró históriája, melyet a fellegjáró és lovagias köl tő a könyv szerint 
tudomásul vett, viszont már irodalomtörténeti publikációk is ellent-
mondanak Szabó Lőrinc szatírszerű beállításának 1920-ban, amikor a 
fiatal köl tő t és Tanner Ilonkát ismeretség, sőt formális elkötelezettség 
is összefűzte. 

T ö r ö k Sophie-nak és fogadot t kislányuknak, Ildikónak az évekkel 
mind feszültebb emberi kapcsolatát a könyv erős színekkel eleveníti 
meg, és elfogulatlanul ítélkezik. Az a magyarázat azonban, hogy 
Babits n e m tudott bánni a gyerekkel, minden eddigi emlékezésnek, 
a fényképek leleplező hitelességének és egyáltalán minden rendelkezé-
sünkre álló adatnak el lentmond. Ezzel szemben az a valóság, hogy a 
költő magafeledkező szeretettel játszott a gyermekkel , a nagylányt 
pedig kész volt maga latinra tanítani. A lány csakugyan okozot t 
gondot tanárainak, de Babits halála után — T ö r ö k Sophienak a k ö n y v -
ben megörökí tet t közléseivel ellentétben — a régi tanárbarátok, pl. 
Gyergyai , léptek fel közbenjáróként az iskolában. 
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Sajnos, a halálos beteget áldozatosan ápoló feleség képe is egyoldalú. 
„A csodált ember keresztjét Ilonka fiatal vállain hordja". A vállak 
akkor már több mint negyven földi év élményeivel érettek. Az ún. 
„beszélgető füzetek" lapszélére vetett saját jegyzetei, írásbeli kifaka-
dásai szerint Török Sophie a súlyos beteg indokolt panaszait ingerül-
ten, nemegyszer könyörtelenül fogadja. Koháry Sarolta azt is tudja, 
az asszony 1941. július 9-e és 18-a közt, tehát két héttel Babits halála 
előtt Esztergom-Vaskapura ment üdülni. Az irodalomtörténész azt 
már n e m is érzi tisztének, hogy firtassa, milyen társaság kedvéért 
hagyta magára a haldoklót . Nehéz márt í rnak lenni, de csak töretlen 
é rdemmel dicsekedhet vele bárki. 

Ami t a szerző irodalomtörténeti hozzájárulásaként vártunk volna, 
azt n e m kapjuk meg. Közvetet t emlékezések formájában sem kapunk 
fogalmat Babits szerkesztő úr feleségéről, akinek — elsősorban szub-
jektív — befolyása a N y u g a t történetére n e m hanyagolható el. Leg-
jobb verseskötete, a gyász témáját variáló Sirató verseinek zömét 
közvetlen férje halála után írta, de könyv alakban 1948-ban jelent meg : 
a publikáció érzelmi-alkotói visszhangjáról ugyancsak szívesen olvas-
tunk volna. Török Sophie akkor is írt m é g verseket, amikor a szerző-
vel megismerkedett : erről is eshetett vo lna szó. De Koháry Sarolta 
emlékezést írt, és pl. amikor a Házasság c. fejezetben mérlegeli, mit 
jelentett egymásnak a két ember, minden megállapítása a lélektani 
igazság erejével hat. K ö n y v e nem irodalomtörténeti , hanem emberi 
dokumen tum, de annak egyáltalán nem érdektelen. 

RÁBA GYÖRGY 

F O R G Á C S L Á S Z L Ó : A MINDENSÉGGEL MÉRD MAGAD 
(Magvető, 1973.) 

A Mindenséggel mérd magad a fiatalon e lhunyt esztéta 1952 és 1969 
között í r t tanulmányaiból ad közre válogatást a Magvető Kiadó 
Elvek és utak sorozatában. A kötetet h á r o m nagyobb gondola tkör 
tagolja szerkezeti egységekre. Az első: Filozófia és esztétika a X I X . 
századi magyar és orosz irodalom tükrében. Három tanulmány tar-
tozik ide, a Haladó kritikánk kérdéseiről, a Bajza és Bjelinszkij s a Jókai 
és az orosz irodalom c ímű dolgozat. A második témakör, mely Az át-
meneti kor problémái a magyar i rodalomban (1954 —1965) címet 
viseli, szintén három elemzést tartalmaz, a Veres Péter kisregényéről 
szóló Rossz asszonyt, a N é m e t h László Égető Eszterét átvilágító Eszme-

1 5 Irodalomtörténet 
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történet és történelem című írást s a Fejes Endre regényét analizáló A 
Rozsdatemető és az átmeneti kor ellentmondásai című tanulmányt . A har-
madik tárgykörhöz, A szocialista realizmus esztétikájához két cikk 
számít, a József Attila és korunk esztétikája és a Brecht esztétikai idő-
szerűsége. 

E kritikai tanulmányokon, melyek önálló kiadványként, folyóirat-
cikként vagy előszóként már napvi lágot láttak, vörös fonálként és 
tudatosan is vallott visszatérő vezérmot ívumként húzódik végig 
Bjelinszkij elve: a kritika mozgó esztétika. Forgács e gondolatot két 
oldalról ragadja meg . 

Egyrészt kritikai elemzéseiben, kritikatörténeti és i rodalomtörté-
neti vizsgálódásaiban egy átgondolt esztétikai rendszer marxista prin-
cípiumait kívánja érvényesíteni. Erre törekszik — hogy csupán néhány 
példát említsünk —, amikor Erdélyi János és Szontagh Gusztáv fel-
fogását vizsgálja, amikor Bajza és Bjelinszkij kritikai működésének, 
kritikusi jelentőségének, bírálói műfa ja inak és kritikatörténeti helyé-
nek viszonyát elemzi, vagy amikor József Attila és Bertol t Brecht 
esztétikai felfogásának fejlődését feltárja. 

Másrészt Forgács azt is vallja Bjelinszkij jel, hogy a m o z g ó esztétika 
feladatkörét betöl tő kritikának éles szemmel fel kell figyelnie azokra 
az új művészi jelenségekre, amelyek a társadalom tör ténet i mozgását 
kifejezik, s amelyeknek általánosítása magát az esztétikai rendszert is 
módosítja, gazdagítja. Hogy Forgács a bjelinszkiji álláspontnak ezt 
az oldalát sem hagyta figyelmen kívül , azt többek közöt t olyan elem-
zései is bizonyítják, mint amilyen a Rozsdatemető filmszerűségéről, 
Égető Eszter alakjáról vagy Brecht elidegenedés-felfogásának jellegé-
ről és változásáról adott frappáns analízis. Az általános és az egyes, 
az egyes és az általános közötti utat Forgács elvszerű következetesség-
gel, kritikai szenvedéllyel és jelentős eredményekkel jár ta . 

Ezt akkor is el kell ismernünk, ha polémiáit ma olykor túlhegyezett-
nek, álláspontját koronként túlfeszítettnek, érvelési módjá t néha 
merevnek és stílusát árnyalás nélkül valónak érezzük. H o g y az iro-
dalomkritika „egyszerre, ugyanakkor irodalom és tudomány , művé-
szet és esztétika" (16), az aligha védhe tő elképzelés; voltaképpen nem 
is illik bele Forgácsnak az impresszionista kritikával jogga l szemben-
álló gondolatrendszerébe, és Forgács írásmódja bizonyít ja a legke-
vésbé. Valószínűleg csak helytelen megfogalmazása annak a helyes 
tételnek, hogy a kritika közvetít művészet és esztétika között . Hogy 
Dosztojevszkij „második-harmadik m ű v e után. . . antirealista irányba 
hajolt el" (30), az olyan állítás, me ly csak a realizmus leszűkített és 
konzervatív fogalomrendszerében találhat helyet, és kifejezésmódját is 
a korszak (1952) kliséi bélyegzik. (Később Forgács ezt a szemléleti 
szintet messze meghaladta.) Amikor Forgács Arany és Gyulai eszmé-
nyí tő realizmusát azért hibáztatja, m e r t ez az eszme és eszmény nem 
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veszi figyelembe, hogy „a valóság szebb, mint a művészet" (90) ' 
akkor egy egyébként sok tekintetben helytálló eszmefuttatást visz 
vakvágányra. H o g y a valóság szebb-e, mint a művészet, azt nem 
valamely általános érvényűnek feltüntetett kijelentés, hanem csak 
történeti elemzés döntheti el. Forgács helyesen érvel, amikor azt írja, 
hogy „az, amit visszatükröznek, mindig kimeríthetetlenebb. . . a 
tükörnél" (90), de téved, amikor a valóság kimeríthetetlenségét szép-
ségével azonosítja. S okkal fokozzuk-e azt, ami már alapfokban is 
kimeríthetetlen? 

Feszeng a mai olvasó akkor is, amikor Forgács Ka tona Bánk bánját 
Gribojedov Az ész bajjal jár című vígjátékához méri, és szellemi ké-
nyelmetlenség-érzete akkor sem csökken, amikor m a g a Forgács 
magyarázza meg a különbségeket. Túlméretezi esztétikai apparátusát 
Forgács akkor is, amikor Shakespeare Hamletjét Veres Péter Rossz 
asszonyinak Majoros Józsijához hasonlítja, s a pá rhuzamot teljes 
komolysággal m é g ki is fejti: „ M a j o r o s Józsiból, a sztahanovistából 
és kommunistából , családi életében modern Hamlet formálódot t ki 
az írói ábrázolás értelmében. Olyan alak, aki tökéletesen érti felesége 
minden 'bűnének' társadalmi lényegét , de aki n e m meri nyíltan 
leleplezni a 'bűnöst ' (nemhogy — u r a m , bocsá! — erőteljes, hatékony 
neveléséhez látna), s csak magában ingadozik a keserű valóság meg-
követelte, határozott cselekvés és az adott körülményekből , de első-
sorban saját gyámoltalanságából következő, passzív tépelődés között. 
D e míg Hamletnél ez az ingadozás egy egész társadalomtörténeti 
korszak hű tükre lehetett, s Shakespeare géniusza azzá is tette, Majoros 
Józsi ingadozása tett és ábránd közöt t nem reális visszatükrözése dol-
gozó népünk aktív, támadó harcának az új, bo ldogabb szocialista 
életért" (310 —11). D e nemcsak akkor borzong meg az olvasó, amikor 
megtudja, hogy Majoros Józsi olyan, mint Hamlet, h a n e m akkor is, 
amikor arról értesül, hogy Fejes E n d r e nem olyan, min t Pascal. Fejes 
„ N e m hőseinek békaperspektívájából szemléli ú t jukat , hanem az 
emberi öntudat kilátójából, amit, Pascaltól elütően, n e m isteni meg-
világosodásnak, a kaotikus lét megváltásának fog fel, hanem kritikai 
mértéknek a 'disznóhizlalda' világával szemben" (348). 

N e m tetszik megnyugtatónak az a mód sem, ahogyan Forgács 
avantgardizmus és modern szocialista realizmus viszonyát József 
Attila- és Brecht-tanulmányában bemuta t ja . Amennyi re meggyőző 
érvelésében, hogy a szocialista realista kiteljesedés oldaláról és szem-
pontjából értékeli a pályakezdés szürrealista és expresszionista szaka-
szát, s hogy helyteleníti azt az álláspontot, mely a szocialista realizmus-
ból kitudná a realizmust, annyira hiányérzetet hagy bizonyításában 
az a körülmény, h o g y az avantgardizmust csak a kispolgári világnézet-
tel hozza magyarázó kapcsolatba, s á t fogóbb történeti összefüggéseit 
nem kutatja. 

14* 



• 228 Szemle 

Egészében véve azonban a Mindenséggel mérd magad tanulmányaira 
nem a szóvá tett visszásságok a jellemzők. A társadalmi és történelmi 
elemzés ú j mozzanatai, az esztétikai vizsgálódás történeti megalapo-
zása és rendszeressége, a helyes álláspont vitázva-érvelő kimunkálása 
és kifejtése, a valóság feltárásának tekintély ér vek előtt meg nem hajló 
szenvedélye s nem utolsósorban a szerző szakadatlan intellektuális 
fejlődése Forgács gondolkodói teljesítményét jelentős eredményekkel 
fémjelzi. Korán félbeszakadt kritikai m ü v e befejezetlenül is megáll 
az időben. 

E G R I P É T E R 

F E N Y Ő I S T V Á N : NEMZET, NÉP - IRODALOM. 
TANÖLMANYOK A MAGYAR REFORMKOR IRODALMÁBÓL 

(Magvető, 1973.) 

Fenyő István új könyvének tanulmányai — egy kivételével — 
eddig sem voltak ismeretlenek a kutatók, érdeklődő olvasók előtt, 
hiszen különféle folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben már nap-
világot láttak. Együtt , tartalmi időrendbe sorolva azonban más be-
nyomást keltenek; így világosan ki tűnik összetartozásuk, szerves 
egységük, szemmel láthatóan kiegészítik egymást . A feldolgozott 
témák egy részével (a nemzet i irodalom, az eredetiség-program, a 
népiesség problematikája) a szerző egy készülő kritikatörténeti munka 
kapcsán találkozott. Dolgozatainak másik csoport ja szorosan kapcso-
lódik korábbi kutatásaihoz, azoknak min tegy folytatása: a liberaliz-
mus szellemi áramlatának hazai jelenségeiről, irodalmi vetületeiről, 
kiemelkedő képviselőiről (Kölcsey, Vajda Péter , Pulszky, Eötvös stb.) 
ír, tovább gazdagítva, mélyí tve eddigi t udományos eredményeit. 

A kötet élén álló esszében — A nemzeti irodalom eszméje a reformkori 
Magyarországon — Fenyő sommásan felsorolja és tömören jellemzi 
a re fo rmkor i magyar i rodalom, különösen az irodalmi közgondol -
kodás alapvető sajátosságait, új vonásait. Lényegében az itt megadot t 
tematikai vázlat keretein belül mozog a további tanulmányokban, a 
határokat csak ritkán lépi túl. Az első cikk általános megállapításait, 
elméleti tételeit konkretizálja, bizonyítja a következő írásokban. Egy 
kevésbé kutatott terület feltáratlan vidékeire hatol be. A magyar 
i rodalmi közgondolkodás, az irodalomszemlélet reformkori fejlődés-
rajzához szolgáltat igen lényeges és jórészt ismeretlen adalékokat, 
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eddig rejtve maradt társadalom- és eszmetörténeti összefüggéseket 
világít meg. Legmesszebb az eredetiség-program kibontakozásának 
és a népiesség eszméjének a vizsgálatában jutott el (Az eredetiség-
program kialakulása és kritikai értelmezése 1817—1822 kőzött, Ábránd 
a nemzet családéletéről, A szerb népköltészet hatása a magyar irodalmi 
gondolkodás fejlődésére a reformkor kezdetén, „Haza csak ott van . . ."). 
Bemutat ja a világirodalmi előzményeket és indíttatásokat (nagyon 
gyakran hivatkozik Herderre), az ú j irodalomszemlélet kialakulásának 
folyamatát a forrásokig vezeti vissza, s a fő irány mellett figyelemmel 
kíséri az elágazásokat is. 

Fenyő Istvánnak kitűnő érzéke van — amely magas fokú filológiai 
gondossággal, alapossággal párosul — a rejtett i rodalmi, gondolati 
értékek felfedezéséhez. Most is egyre-másra idézi az elfelejtett írókat, 
kritikusokat (Gaál György, Töl tényi Szaniszló, M o k r y Benjámin 
stb.), neves szerzők (pl. Szemere Pál, Kultsár István, Dessewffy József) 
ismeretlen írásaira irányítja rá a f igyelmet, vagy az ismerteket helyezi 
merőben új összefüggésbe; számtalan alkalommal utal az irodalmi 
közgondolkodás elemeinek első jelentkezésére. A nemzeti irodalom 
kifejlődését, út ját sokáig idillinek, konfliktusmentesnek hitték (vagy 
akarták hinni) ; e kötet lapjain viszont egy súlyos ellentmondásokkal, 
heves harcokkal terhes irodalom- és eszmetörténeti korszak elevenedik 
meg . Mindenekelőtt a különböző irányzatok — konzervatív-provin-
ciális irodalmiság, a liberális nemesség esztétikai nézetei, a plebejus-
demokratikus népiesség stb. — küzdelme tűnik szembe. Rendkívül 
meggyőző érvek, a példák tömege (többek között Vajda Péter pá-
lyája) igazolják, hogy a nemesi reformpoli t ika és az irodalomszemlé-
letben uralkodóvá váló népiesség szoros kölcsönhatásban álltak egy-
mással; a liberális reformpolitika jelölte ki a népiesség, az irodalmi-
művészeti tevékenység eszmei határait is, amely legszemléletesebben 
a forradalmi megoldás, a forradalmi változások szükségességének 
tagadásában nyilvánult meg. T ö b b helyen — két tanulmányának az 
alcímében is — utal rá Fenyő, hogy a nemzeti i rodalom koncepciójá-
nak, gyakorlatának túlhaladása m a j d Petőfi Sándor életművében 
következik be. Az utolsó esszé (Petőfi és Kölcsey. Adalék az „apostol"-
mot ívum kialakulásához) már ennek egyes vonatkozásait is érinti. 
Valójában nem Petőfiről van itt szó, hanem Kölcsey egyik emlék-
beszédéről — Kazinczy Ferenc felett mondotta 1832-ben —, amely-
ben a szerző a Petőfi-poéma gondolat i vázának egyik forrását véli 
feltalálni. 

E kötetben jelent meg először a gyűjtemény legterjedelmesebb 
— és talán legszínvonalasabb — darabja: Eötvös József és a Budapesti 
Szemle. A szerző nagy tisztelője a centralistáknak, s műveinek egész 
sorozatával bizonyítja, hogy ez a tisztelet mennyire indokolt . Fenyő 
István kimagasló érdemeket szerzett e csoport tör ténelmi helyének 
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pontos meghatározásában. Elsőként vállalkozott a Budapesti Szemle 
értékelésére, vázlatos ismertetésére is. Bár némi leg túlértékeli közve t -
len hatását, szerepét, azzal feltétlenül egyetérthetünk, hogy a folyóirat 
„a korszerű, európai színvonalú hazai társadalmi gondolkodás első 
nagy kollektív megnyilatkozása, a polgári átalakulás ideológiájának 
első hazai összegzője" vol t . Hosszan, részletesen tárgyalja Eö tvös 
József két, sokat idézett, emlegetett, de beha tóan még sosem vizsgált 
cikkét: a Szegénység Irlandban és A zsidók emancipatioja. Elsősorban 
azt keresi, hogyan tükröződnek ezekben a liberalizmus eszméi, a 
polgári átalakulás hazai követelményei. 

Az Eötvös-esszé két szempontból is jellegzetes írás. Egyrészt pél-
dázza, hogy Fenyő István a f inom filológiai megfigyeléseket, tényeket 
magától értetődő természetességgel ötvözi az elmélyült tartalmi és 
esztétikai elemzésekkel, s mindezt keretbe f o g j a lendületes, vonzó 
stílusa. Másrészt jelzi Fenyő fokozott érdeklődését a szociografikus 
írásművek, mot ívumok iránt. Ezekkel kü lönös előszeretettel foglal-
kozik; tapasztalható ez a Vajda Péter-pályaképben és az Arndt - ró l 
szóló cikkében is. 

E helyt nem bocsátkozunk a kötet filológiai problémáinak tagla-
lásába. Csupán egyet emelnénk ki ezek közül . Lehet, hogy alaptalan 
a gyanú, de úgy tűnik, mintha Fenyő István kissé bőkezűen bánna 
az „első" jelzővel. Vagy inkább fogalmazzunk így : talán nem bánik 
elég óvatosan vele. Például Vajda Péter Az aratás című életképéről 
(1842) és Eötvös irlandi leírásáról egyformán azt mondja, h o g y a 
valóságfeltáró szociográfia első jelentkezése i rodalmunkban. Nehezen 
hihető az is, hogy Vajda Péterre — az í róra — és Eötvös Józsefre 
— a politikusra — egyaránt áll: ő az első, aki „emberiség-távlatokban 
képes gondolkodni" hazánkban. 

Minden bizonnyal más kritikai észrevételek is felmerülhetnek a 
kötettel , illetve annak egyes tanulmányaival kapcsolatban. Ezek azon-
ban mi t sem változtatnak azon a tényen, h o g y a könyv komoly , igaz 
értékeket tartalmaz : a népiesség, a nemzeti i roda lom, a nemzeti eszme, 
egyáltalán az irodalmi közgondolkodás elméleti-történeti kifejtése, 
a polgárosodó irodalomszemlélet születésének és kifejlődésének sok-
színű rajza stb. A re fo rmkor i irodalom- és eszmetörténeti kutatások 
egyik kiemelkedő terméke, s a beígért összegezésig is — a szerző 
kifejezésével élve — kiindulópontul tekinthető a további munkához . 

BÉNYEI M I K L Ó S 
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G A R A I G Á B O R : ELFÉRÜNK A FÖLDÖN 
(Szépirodalmi, 1973.) 

„Én azt hi t tem, hogy elférünk e földön / mindannyian, hisz oly t ág 
a világ, / de kiadagadt belőle Góliát, / és elindult ellenem, hogy m e g -
öl jön". 

Garai Gábor Dávid c. szép versének kezdő mondataira rímel, és 
azzal vitázik cikkeinek, tanulmányainak legújabb kötete. A „ f ü l -
szövegen" így vall prózai írásainak Elférünk a földön c. gyűj teményé-
ről: „Restelkedve úgy látom, a cikkek témája alig-alig lépi túl az 
irodalom . . . határait. Jó formán csak a kötet c ímadó cikke a kivétel ; 
de szeretném hinni, hogy éppen ez a cím . . . tú lmuta t önmagán, s 
talán visszamutat a szűkebben értelmezett irodalmi életre is." Valójá-
ban nemcsak a címadó írás, de a többiek nagy része is e korunkban 
égetően aktuális gondolatot közelítik meg más-más oldalról és össze-
függésben: az emberiség végveszedelmének kockázatára, egymásra-
utaltságunk felelősségére és egy mindnyájunk számára otthont a d ó 
világ megteremtésének szükségességére figyelmeztetnek. 

Garai nem érzi egyedülvaló kifejezésmódjának a költészetet, s j ó l -
lehet a szocializmus ügyének elkötelezett költő személyes egyéni, 
hazai és világméretű problémáiról szól, ezt íróink által egyre r i tkábban 
művelt „szakma", az újságírás „nyelvén", eszközeivel teszi. „Az írások 
többsége — vallja kissé ironikusan — épp ezért oly rövid, s nélkülöz-
vén a titokzatos műszavak varázslatát, oly gyarlón közérthető." 

Esszékötetei — Eszköz és eszmélet (1965), Meghitt találkozások (1969), 
Elférünk a földön (1973) — mint folyton bővülő és emelkedő koncent -
rikus körök kapcsolódnak egymáshoz. Garainak vannak ugyan vissza-
térő témái, következetesen vállalt régi és kortárs író-példaképei, de 
ezek mellett az „azonosságok" mellett kötetről kötet re tágul h o r i -
zontja, válik egyetemesebb érvényűvé mondandója s tudatosabbá 
írói felelősségérzete. Az Elférünk a földön talán kevesebbet m o n d a 
csupán szűkebb szakterületére tekintő kritikusnak, i rodalomtörténész-
nek, mint Garai előző két könyve , de annál többet azoknak, akik a 
kultúra „termelésén", terjesztésén s egy emberibb világ meg te rem-
tésén fáradoznak, vagy annak vágyát hordják magukban , a szűkebb 
hazában és bárhol a világon. Mert korunkban nemcsak „divatos 
téma", de reális veszély és gyógyítandó, gyógyítható kór is az ember 
idegenné, otthontalanná válása éltető környezetében, hozzá hasonló 
lények között , itt a Földön. Bármi légyen is az oka : akár az ö n m a g u n k 
ellen forduló modern technika, akár a kizsákmányolás, a nyomor , a 
népek szabadságának eltiprása vagy szűkebb kö rben a bürokrácia, 
az önzés, a felelőtlenség, az agresszivitás és más hasonló „ember i " 
jó tulajdonságok. Mi ellenük az orvosság, hogyan védjük meg leve-
gőnket a szennyeződéstől, vizeinket a mérgektől, „testvéreinket" az 



• 232 Szemle 

éhezéstől, a háborúktól, a kizsákmányolástól? Garai szilárdan hiszi, 
hogy a világ szocialista átalakulása sok kérdést mego ld , de nem áltatja 
magát azzal, hogy „ez a harc lesz a végső". N e m tagadja, hogy a 
problémák egy része nálunk, a szocializmus viszonyai között s békés 
hétköznapjainkban is jelen van. Mit tehet a köl tő, ki „saját fá jdalmá-
nak és ö r ö m é n e k " elmondásán túl többre is szegődött? Vagy vacogva 
mondja az idegenség, a magány , a pusztulás képeit s igéit, vagy — bíz-
va a változtatás lehetőségében — ellene szól, és ha ez n e m elég, „von í t " , 
még ha „hasztalan" is. Garai ez utóbbiak rendjébe tartozik, s maga-
tartása a magyar irodalomban n e m éppen e lőzmények nélküli. R ó l u k , 
az elődökről és példaképekről szól könyvének egy ik nagy fejezetében 
(Elődök, kortársak). 

Az irodalomtörténész, a kri t ikus érdeklődéséhez látszólag ez a feje-
zet áll a legközelebb. Azonban Garai ezúttal n e m árnyalt por t rékat 
rajzol meg , s nem is szabályos műelemzéseket ad . Eltekintve talán 
Juhász Ferenc Anyám c. „eposzának", Jevtusenko Integetek c. versének 
és Illyés Kháron ladikján c. kötetének közérthető és mégis igényes 
magyarázatától, elemzésétől — inkább általánosít és összegez: a be -
mutatot t í róknak azokat az ember i tulajdonságait, írói erényeit emeli 
ki, vonul ta t ja fel, melyeket tiszteletre, követésre méltóaknak érez. 
(Ily m ó d o n , de az írások alkalmi voltából következően is — egy részük 
pl. születésnapi köszöntő, néhány pedig posztumusz kötet ismerte-
tése — óhatatlanul e lőfordulnak ismétlések, be-becsúsznak közhely-
fordulatok, melyek időnként kissé egyhangúvá is teszik a fejezetet.) 
Garainak sok példaképe van. Szinte kamaszos teljesség-igény él benne, 
magába szívni, hasznosítani mindazt , amit igaz ér téknek érez — akár 
magatartásban, akár formai megoldásokban — a régebbi és a kortárs 
magyar irodalomból. Sőt, határainkon kívülre is tekint , kivált a duna -
völgyi népek irodalmára, a „szomszédságbeli vi lágirodalomra" 
(Petőfi Európában, Kovaíic). A költészet egyetemességének eszmény-
képe lebeg szemei előtt, m é g akkor is, ha tudja, h o g y ez alighanem 
utoljára a 19. század közepén volt megvalósítható (Petőfi egyetemes-
sége, Puskin versei elé). Hisz az irodalom ember és társadalomformáló 
erejében, bár tudja, hogy n e m ezen múlik minden. A z „elődök" közül 
Ady Endrében „az európai magyar lelkének szószólóját" tiszteli, aki 
„nem hízelegve szerette népé t" , aki „elutasította" a „ fa j i vagy nemzet i -
ségi felsőbbrendűséget h i rdető . . . ideológiákat" s „forradalmi kü lde -
tését" újságírásban, költészetben egyaránt szenvedéllyel, de illúziók 
nélkül vállalta („Én nem vagyok magyar? ", Az tijsdglró Adyról). 
Igaz, A d y halála óta gyökeresen megváltoztak a viszonyok, mégis 
sok rossz előítéletet őrzünk a múltból , s ma is szükség van az ő magyar -
ságának a példájára. Annál is inkább, mert úgy tűnik, még mindig 
nincsenek elegen azok, akikről Garai többesszám első személyben 
beszél: A d y magyarságának „mé l tó folytatói". A „kor társak" sorából 
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Kassákban a kis- és nagyvilág minden rezdülésére halála pillanatáig 
szüntelenül figyelő költőt csodálja és tiszteli, Szabó Pálban a kifejezés 
egyszerűségét, szabatosságát és mégis költői sűrítettségét. Fodor 
Józsefben az embert , aki hű tudot t maradni önmagához és felis-
mer t eszményeihez s a költőt, akinek immár utolsó versköte-
tében — a Nagy szelekben — a „csak mint eddig" és a „mindig ú j " 
tudatosan vállalt és öntörvényűén érvényesülő szép szintézisét látja 
megvalósulni. Illés Endrében a „minden igaz értékre odafigyelő, fele-
lősségteljes" kritikusi, Darvas Józsefben a leírt szavak és a tettek egy-
ségét megvalósító, az írás „cselekvő társadalmi szerepéről" lemondani 
n e m tudó emberi-írói magatartást érzi követésre méltónak. Déryben 
az örökös kísérletezést, a mindent kockáztató és megpróbáló í ró 
„odüsszeuszi méretű kalandját", Somlyó Györgyben a szüntelen tájé-
kozódás és a „költői újjászületés folytonosan jelenlevő készségét" 
tartja vonzónak. Szeret és tisztel minden igazi és igaz írót, de kivált 
az önmagukhoz, eszményeikhez hűeket, a szocializmus s egy ember ibb 
világ ügyének elkötelezettjeit. O t thon t kíván nekik e hazában n e m -
csak haláluk után, de életükben is (Berda lakóháza). S noha ez a 
kötete a korábbiaknál szélesebb horizontot ölel át, szűkebb o t thoná-
ban, a magyar irodalmi életben is a békés együt tműködés vagy leg-
alábbis egymás mellett élés elvét hirdeti, amikor elítéli az írókat egy-
más ellen kijátszó magatartást, a „komisz kis rögeszméket", „a t ö b b -
oldalú félremagyarázás eleven készségét". Egyformán becsüli Szabó 
Pált és Illés Endrét , Darvas Józsefet és Kálnoky Lászlót, Juhász Ferencet 
és Vas Istvánt, és még sorolhatnánk a példákat. 

Elődei és kortársai közül talán mégis Radnót i , Vas István és Deve-
cseri állnak legközelebb hozzá. A róluk szóló írásokban jelen van az 
a többlet, amit az irodalmi tanulmányok, kritikák egy részénél hiá-
nyo lunk : Garai, a költő (Két születésnap között, Egy szem dió, Számítás 
nélkül, A pamutszamár szerencséje). A két Vas István-esszé — alig-
hanem a kötet legjobb írásai — Garai tiszteletre méltó hittel, makacsul 
vállalt „opt imizmusának" gyötrelmes voltáról, „nehézségeiről" is 
árulkodik. Vas István összegyűjtött verseiről szólva (Mit akar ez az 
egy ember?) felteszi ugyan a kérdést, hogy a költő, aki „négy évtizeden 
át . . . mindig az emberség akarásának nehéz küldetését teljesítette", 
aki „lakható hazát akar, és polgárjogot kér az értelemnek (még a 
költészetben is)", miért kell, hogy mindezt ilyen magányosan akarja. 
D e — bár különben távol áll tőle a költészet és a költő-sors romant ikus 
mitizálása — nem tud más magyarázatot adni, mint hogy „azért, 
mer t költő, végzetesen és menthetetlenül". (137.) Vas Istvánt jelle-
mezve Garai önmagáról , eszményeiről is vall : „Az idegenség, a távol-
lét — minden inspiráló díszletével, külsőségeivel együtt csak arra ad 
alkalmat neki, sőt arra kötelezi, hogy könyörtelenebbül szembe-
nézzen otthoni létezésével és önmagával . . . It thoni szemmel és n e m -
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zetközi méretű felelősségtudattal . . . néz körül mindenüt t idegenben." 
Nemcsak Vas Istvánt, Garait is ingerlik „az i rodalmi élet különböző 
divatoktól rángatózó véleményformálói" . A figyelmes olvasó egész 
csokrot gyűj thetne össze kritikai életünk visszás jelenségeit bíráló, 
ironikus vagy indulatos megjegyzéseiből. A teljesség igénye nélkül 
csak néhány megszívlelendőt emelünk ki: — „jól beidegzett . . . 
szokása napjaink buzgólkodó kritikusainak, hogy a szocialista írókat , 
költőket engedelmes jógyerekekként méltatják . . . többnyire épp ezért 
nem jut tér azonban műveikben . . . arra, hogy bizonyítsák (vagy 
cáfolják?!) valóban költő, író-e az a szerző, akit szocialistaként (el-
kötelezettként, közéletiként — n e m kívánt rész törlendő!) nyilván-
tartásba ve t tek" . (173.) — Ná lunk alighanem az „akadémikus és 
teoretikus" kritikusok vannak a legtöbben. (192.) — Faragó Vilmos-
ról szólva: „manapság szinte példátlanul vakmerő vállalkozásba 
kezdett: mindig a saját véleményét igyekezett elmondani . Olykor 
— sőt talán gyakran, tévedett ; de sohasem vélt tekintélyekre, várható 
előnyökre kacsintva, vagy kiszámítható megtorlásoktól szorongva." 
(194.) Garai kritikus-eszménye a „hivatásos kri t ikus" T . S. Eliot által 
meghatározott típusa s e nálunk ritka típusnak markáns képviselője, 
Faragó Vilmos. De Garai sem mentes a jó értelemben vett elfogult-
ságtól: miközben a „hivatásos krit ikus" eszményi tulajdonságait 
sorolja, kissé el is rugaszkodik modelljétől. 

Külön kell szólnunk a fejezet Váci Mihályt idéző írásairól. Garai 
hangját itt a barátság, a közös „ha rcok" emléke közvetlen, személyes 
vallomássá forrósítja. Ú g y akar tovább dolgozni, mintha a legigazabb 
társ még mindig mellette állna, korholva, ha vállalt eszményeikhez 
nem méltóan cselekszik, s szüntelen buzdítva arra, hogy „ tegyük 
rendbe együtt mindazt, ami nincs rendben a v i lágon" (Kései levél 
Váci Mihálynak). Váci elkötelezettsége a „szegény nép — a haza és 
a világ szegényei — iránt", lázadása minden ellen ami itt a régit, a 
rosszat, a belenyugvást szolgálja, Garai számára kötelező példa. Ú g y 
érzi, Váci posztumusz kötete — A sokaság fia — pe rdön tő bizonyítéka 
annak, hogy a „pártos, szocialista költészettől semmi sem áll távolabb, 
mint a jól nevelt konfo rmizmus . . ., hogy a szocializmus igaz költője 
a hatalom helyzetében is megmarad — sőt, szükségszerűen marad 
meg — forradalmárnak!" (169.) E kötet kapcsán Váci egész költé-
szetének értékelésére vállalkozó tanulmánya érvelő, vitázó, szenvedé-
lyes hitvallás az életmű mellett, mely a kor halaszthatatlan hazai, 
nemzeti és általános emberi gondjai t „hitelesen és szabatosan" fejezte 
ki. Ezek jegyében figyelmeztet Garai is egyfelől a magyar valóság 
feltárásának szükségességére (Élet az irodalomban), másfelől — Peter 
Weiss A luzitán madárijesztő és a Vietnam-történet c. színműveiről 
szólva — az emberiség „oszthatatlan felelősségére". Hiszi, hogy a 
Föld csak úgy lehet igazi ot thonává az emberiségnek, ha az emberek 
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„ t u d n a k " egymásról , egymásnak n e m idegenek. Korunkban, melyet 
„gyanakvás gyö tö r " , Garai az „ősi b iza lom" jelenlétét m e g m u t a t ó Jev-
tusenko-vers, az Integetek, elemzésén keresztül vallja, hogy „az idegen-
ség természetellenes és embertelen, barbár — és velünk született, még 
romlatlan ösztöneinkkel is ellenkező — képtelenség". (Csak zárójelben 
jegyezzük meg, hogy Garai ki tűnően érti, s példamutatóan alkalmazza 
a verselemzésnek a „Miér t szép?" c. sorozatban lassanként kikristá-
lyosodó népszerűbb — kevésbé filologizáló, inkább a m ű lényegének 
feltárására, megértetésére tö rekvő , szubjektívebb hangvételével 
é lményt is adó — típusát.) 

H o g y korunk embere idegennek, otthontalannak érzi magát a 
környező világban, annak nemcsak eszmei, politikai okai vannak. 
Egyik világszerte jelentős forrása a rohamosan fejlődő technika. Garai 
cikkeiben, tanulmányaiban, verseiben vissza-visszatér ehhez — a köl-
tészet vonatkozásában is oly fontos — kérdéshez. Az új technika a költé-
szetben c. írásában a technikai fejlődésre reagáló költői magatartás 
lehetőségeit vizsgálja. A technika és az ember viszonya — ú g y véli — 
a második világháború óta minőségileg megváltozott. Míg korábban 
a költő számára úgy jelentkezett a probléma, hogy a technika segíti-e 
vagy leigázza, elidegeníti önmagától az embert, a hirosimai a tom-
robbantás óta a d i lemma az, hogy „megment i -e vagy elpusztítja 
önmagát az emberiség". Garai szerint a költő reagálásának lényege, 
hogy szembenéz az atomkorszak új feltételeivel és kockázataival, és 
szüntelenül f igyelmeztet : „az emberiségnek kell kollektive válaszol-
nia és választania. És minden elveszhet azon, ha rosszul választunk." 

Garai kötetéből — jóllehet más í rók s műveik bemutatásán keresz-
tül — határozott ars poetica bontakozik ki. A több helyütt e lmondot -
takat — általános érvénnyel a szocialista költőre — Alkotás és elköte-
lezettség c. írásában összegzi. Hirdeti , hogy az alkotó a „teljes életért 
perel", s ez magában foglalja a társadalmi elkötelezettséget is. Azt, 
hogy kilépve önmagából kora, osztálya, nemzete nevében is beszél. 
D e ez a szocializmus viszonyai között sem jelenti „feltétlen kiszolgá-
lását mindannak, ami van", hanem sokszor nehéz, küzdelmes „szol-
gálatvállalás avégett, hogy minden jobb legyen". 

A szerzőnek a kritikával kapcsolatos jogos kifogásai is köteleznek 
arra, hogy megvall juk, könyve zárófejezetében találni néhány — ne-
mes szándéka ellenére — siváran didaktikus hangú, a bonyolul tabb 
valóságot leegyszerűsítő, már -már politikai brosúrába illő írást (A 
kultúra : közvagyon, Osztályok nem tévednek, Erős és igaz, A forradalom 
felelőssége). Sokkal meggyőzőbb a fejezetnek és egyben az egész 
kötetnek is címadó írása, melyet az „é lő" példa és a szerző szubjektív 
érzelmei, a bonyolul t , sőt néhol m é g riasztó realitással is számotvető 
hite emelnek magasan a hevenyészve összeszedett statisztikai 
adatokra, élettelenül ismételt formulákra épülő program-cikkek fölé. 
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Garai tudja, hogy a különböző nyelvű és nemzetiségű emberek békés 
együt tműködése a Szovjetunióban, a Népek barátsága-kolhozban 
sokak számára m é g szép utópia csupán. D e létezése élteti a hitét és 
híradása éleszti a miénket , hogy az „i lyen kísérleti kivételek a sok-
nemzetiségű közép-európai országokban, és . . . világszerte szaporít-
hatok, . . . bárhogy tombol is a nemzeteket egymás ellen uszító gyű-
lölködés a vi lágban". 

Végezetül szólnunk kell még Garai Gábornak a bevezetőben emlí-
tett „szakma", az újságírás iránti — e kötetben is megnyilatkozó — 
vonzalmáról. Az újságírással is az „élethez" akarja közelíteni az iro-
dalmat. Műfajai közül úgy tűnik, a rövid kritikai jegyzet, a glossza 
áll igazán közel hozzá. Ebben is az „elférünk a fö ldön" elvét kívánja 
érvényesíteni (Vaktöltés). A Jegyzőfüzet c. fejezet mindennapi , hazai 
és egyetemes gondjainkkal , vágyainkkal telített reflexiói, meditációi 
könyvének legvonzóbb részei. A köl tő műhelyébe enged bepillantást 
néhány korábbi jelentős és ma is „aktuális" versének keletkezéstörté-
netét megvilágító, Hogyan születik? c. sorozata (Tűz-tánc, Artisták, 
Éhség). De Garainál ez sem csupán az önmagyarázat és vallomástétel 
ö röméér t történik, hanem azért is, hogy a költészet „misztikus és 
emberfölött i titokzatosságáról a lelkekben élő balhiedelmeket oszlat-
gassa, megmutatván, hogy a költő is ezen a földön jár" . (36.) Hasonló 
igény szólal meg Petőfi egyetemessége c. írásában, melyben — Illyés 
Gyula nyomdokain haladva — középiskolai tankönyveink szoborrá 
merevedett , félistenné emelt Petőfi jének „emberiesítését" sürgeti. 

Elférünk a földön c. kötete is arról győz meg, hogy Garai elveivel, 
„szenvedélyeivel" a magyar irodalom folytonosságát képviseli. Leg-
jobb prózai írásaiban annak vonzó hagyományai t : a racionalizmust, 
a progresszív indulatokat és a néha reménytelenségből is felizzó hitet 
ötvözi korszerű szintézisbe. 

P E T R Á N Y I ILONA 

G Y E R T Y Á N E R V I N : PÁRBESZÉD SOKSZEMKÖZT 
(Szépirodalmi, 1973.) 

Gyertyán Ervin problémaérzékeny szerző. Ú j dialógussorozata jog-
gal lehet azért is a marxista esztétika értelmezésének és továbbgondo-
lásának fejezete, mivel nem kisebb problémakör elemző szándékú 
értékelését állítja középpontjába, mint Lukács György szellemi Odüsszeiá-
jáét. Ez a megnyerően nagyigényű vállalkozás azonban talán éppen 
témája felfokozott jelentősége miatt, szándék és eredmény művön 
belüli ellentmondását teremti meg. Ugyanis döntő jelentőségű az a 
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tény, hogy Gyer tyán könyve a teljes lukácsi életmű áttekintésére tesz 
kísérletet, viszont a kritikusi vállalás nemegyszer fordul visszájára 
az elemző Gyer tyán Ervin kezén. Ennek minden bizonnyal az az oka, 
hogy Gyertyán esszéírói kétkedéseit a lukácsi életműben is tételezetten 
érvényesnek érzi. „Csak azt éreztem, hogy két Lukács van — egy a 
nagyközönség számára, és egy teljesebb, titokzatosabb, akit a közön-
séges halandónak éppúgy nem lehet megközelíteni, min t ahogy a 
pekingi tiltott városrészbe sem léphetett be akárki ." — írja. Gyer-
tyánnak ez a monda ta a kötetében rejlő ellentmondást magyarázza, 
hiszen a koncepció eleve „két Lukácsot" elemez, akinek egyes művei 
a fenti „ té te lből" következően eleve megközelíthetetlenek. Bizarr 
ötletnek tűnik a tiltott városrész és a lukácsi filozófia párhuzamba 
állítása, mint a h o g y az is kérdéses, szükség van-e arra, hogy az elem-
zések során a Lukáccsal kapcsolatos nagy beleérzéseké legyen a vezető 
szerep. A kétsíkú elemzésnek ez a része nemegyszer csap át ugyan 
mentegetőzésbe, hiszen Gyertyán elismeri Lukács „gondolkodó 
becsületességét", sőt, hogy „minőségileg magasabb szintre emelte . . . 
századunk marxista gondolkodását", s nem feledkezik m e g arról sem, 
hogy Lukács „erkölcsi nagyságáról" megemlékezzen. A másik ol-
dalon viszont többek között szó esik a filozófus „messianisztikus szek-
tárianusságáról", s arról is, hogy a már marxista Lukács műveiben 
„a maga racionális elvontságában Isten vagy legalábbis az abszolút 
szellem attr ibútumaival ruház fel emberi alakzatokat". 

A lukácsi é letművet átható vélelmezett kettősségnek részmozzanata 
lehet a mindig megújuló nemzedéki vita, az örökség és felhasználás 
szintézisének hiánya, sőt, úgy tűnik, az egyes, valóban vitatható néze-
teivel folytatott nem egészséges hangütésű párbeszéd. (Pedig — kár 
erről megfeledkezni — mindig igényelte a müve i körüli alkotói 
vitát.) 

Gyertyán könyvében a Lukácssal való polémia alapját az képezi, 
„hogyan érvényesítette a marxizmust a X X . században és a X X . 
századot a marxizmusban." N e m sokkal később a szerző így válaszolja 
meg a felvetett kérdést: „Lukács számára századunk többnyire csak a 
maga elvont szociológiai vetületében van jelen, szembesül a marxi 
elemzés módszereivel." Majd összefoglaló szándékkal ugyan, de ön -
magának is el lentmondva így folyta t ja a gondolatsort : „Lukács csak 
hagyományos, m ú l t századi téglákból, épí tőanyagokból építkezik, s 
így épületének .totalitása' — bár megfelel az alaprajz ,esztétikai' 
követelményeinek — éppen századunk komfor t igényét nem elégíti 
ki" . Holttá nyilvánul tehát a lukácsi örökség, m e r t „múl t századi 
téglákból építkezik". E gondolatláncolat alapján azonban ellentmond 
egymásnak a Gyertyán feltárta o k és következmény, hiszen a múlt 
századi épí tmény alapját a marxizmus képezi. N a g y o b b óvatosságra 
intő kijelentéssorozat ez, hiszen maga Lukács nemegyszer hangsúlyozta 
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szembefordulását „azzal a rövidlátó és korlátolt divatjelszóval, amely 
szerint szakítani kell a XIX. századdal : azzal a századdal, amely persze 
nemcsak Goethe és Thomas Mann százada, hanem Kari Marxé is." 
Márpedig Lukács szellemi öröksége — mint azt Gyertyán is helyesen 
emeli ki — alapvetően 19. századi gyökerű. Gyertyán ugyan a lukácsi 
gondolkodás ellentmondásainak okát máshol jelöli meg. Arra a 
felismerésre jut ugyanis, hogy „Marx a marxizmust fedezi fel — Lu-
kács Marxot. Más szóval, Lukács Marx segítségével teszi meg azt az 
utat, amit Marx önerejéből." Gyertyán szerint viszont a lukácsi gon-
dolkodás alapja, s egyben fogyatékosságainak okozója: Hegel, a 
hegeli dialektika művein belüli túlzott érvényesítése. Ennek meg-
felelően az életmű summázásához Gyertyán „kétdimenziójú" termi-
nológiát hoz létre: az erősen vitatható hegelizáló marxizmusét. 
Ez az értékítélet — azon túl, hogy a 19. század lényeges filozófiai 
áramlatait fogja össze — arról is tanúskodik, hogy Gyertyán maga 
sem tisztázza elég világosan, hányadán áll a lukácsi esztétikával. 
Hiszen azzal valószínűleg ő is számot vetett, mennyire súlyos hiba 
lenne a nagy elődök — nemcsak Hegel, de pl. a német szellemtudo-
mányos iskola, vagy akár Mehring és Plehanov — Lukács munkás-
ságára gyakorolt jelentős hatásának elhomályosítása. Az alapvető 
probléma az, hogy a hegeli örökséget Gyertyán eleve pejoratív, 
értékfosztó kategóriának tartja, pedig éppen ez az esztétika a kiinduló-
pontja Lukács fejtegetéseinek a tartalom és forma dialektikájáról. 
Igaz ugyan, hogy e kérdéskomplexum kapcsán Gyertyán vitába száll 
Lukács véleménye szerint túlságosan ontológiai alapú esztétikájával, 
mert „materialista létére mégis Hegel rabja marad, amennyiben a 
művészi megismerés determináltságát is lényegében csak társadalmi-
történelminek feltételezi, s ha nem is tagadja, de legalábbis mellőzi, 
bagatellizálja . . . a pszichológiai determináltságot". 

Érdekes ellentmondás tükrözője ez, mivel Gyertyán, aki mind ez 
ideig a lélektani meghatározókat hiányolta a lukácsi esztétikában, a 
totalitás kategóriájának elemzésekor azzal vádolja Lukácsot, hogy 
mivel sosem vetkőzte le „utópizmusát" és „messianizmusát", egy-
szerűen megfeledkezik a racionális „tudat-totalitás" kategóriájáról. 
Koncepciójának újabb ellentmondása az, hogy bár Lukács egységbe 
zárt mozzanatok dialektikus viszonyának ítéli a dialektika és a totalitás 
belső összefüggését, Gyertyán ezt már inkább strukturalista modellnak, 
mint marxista módszertani sajátosságnak véli. Ennek függvényében 
„hegelizálja" Lukács marxista történelemszemléletét akkor, amikor 
magát a totalitás-kategóriát Lukácsnál az abszolút szellem alakzatának 
érzi. A kritikus figyelmen kívül hagyja az extenzív és intenzív totalitás 
kategóriájának differenciálódását. Azt ugyan helyesen ismeri fel, hogy 
,,a totalitás marxi fogalma . . . megvalósuló emberi feladat", Lukács 
ezen igényét azonban, elismerve ugyan, hogy nála „Hegel szellem 
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totalitása anyagivá vált," eleve úgy ítéli meg , hogy az „a maga elvont-
ságában, lukácsi természetrajzában úgy viselkedik, mintha megmarad t 
volna szelleminek". Gyertyán tehát a „hegelizáló marxizmus" szerinte 
eleve adott kategóriáját Lukács tételezett „sajátos természetrajzával" 
bővíti, s akarata ellenére a leghatározottabban itt válaszolja m e g fej-
tegetései elején felvetett kérdését: Lukácshoz való viszonya módszer-e 
vagy prekoncepció? Hiszen ha nem prekoncepció lenne, a Lukácsot 
nem egy esetben bagatellizálással vádoló Gyer tyán nem egyszerűsítené 
le pl. shakespeareizálás és schillerizálás — mely szerinte gyanúsabb, 
de azért „ jó is lehet" — esztétikán belüli különbözőségeit, min t ahogy 
nem feledkezne meg a realizmus, s ezen belül is a szocialista realizmus 
lukácsi értékeléséről sem. N e m is várhatjuk tőle a lukácsi realizmus-
értelmezés teljes értését, mivel az alapját képező 19. századot Gyer-
tyán egyszerűen múltnak tekinti. „Elmúlt . S ami elmúlt, az bizony 
valamilyen szempontból elavult is. Sajnálkozhatunk felette, fáradoz-
hatunk értékei átmentésén, . . . de mindenképpen tudomásul kell 
venni, hogy a 20. században élünk." — írja. Szerencse, hogy Lukács 
nem sajnálkozott, hanem tovább építette a marxizmus századának 
eredményeit . Ugyanis esztétikájának alapját Marx, Engels és Lenin 
fejtegetései képezik, sőt ezen az alapon határozza meg tendencia és 
pártosság különbözőségét is a művészetben. Ez az alapja esztétikum 
és pol i t ikum világnézeten keresztül érvényesített összefüggéseinek is. 
Ezzel szemben viszont Gyertyán csak „nézőpon t kérdésének" tekinti 
pl. a balzaci realizmus és Proust között fennálló alkotói különbözősé-
get, sőt azt is elítéli, hogy Lukács „ tovább folytatja, fejleszti, eleve-
nen tartja a 'múl t századi' marxizmus örökségét, . . . hátrafelé tekint" . 
Az így felsorakoztatott ellenérvek, mivel a lukácsi esztétika már el-
fogadot t eredményeivel vitatkoznak, egyértelműen azok igazát bi-
zonyítják. Kétségtelen tény ugyanis, hogy Lukács mindvégig osztály-
alapon és elvi tisztánlátással fogalmazta m e g tételeit. Nemegyszer 
vázolta maga is alkotói fejlődésének útját, soha el nem hallgatva egyes 
nézeteinek fogyatékosságait. Azt viszont mindig különösen hang-
súlyozta, hogy filozófiai rendszerének alapját a marxizmus klasszikusai 
képezik. Lukács tehát nem tekintette túlhaladottnak a 19. század lényeg-
meghatározó filozófiai irányzatait, hanem azok előremutatónak 
ítélt lényeges jegyeit fejlesztette tovább gondolkodásában. Egyébként 
maga adja meg művei értékeléséhez a közelítő kérdéseket, amikor 
így í r ; „Ez a félévszázados fej lődés. . . n e m csupán szerzője egyéni 
fejlődését mutat ja be, . . . hanem a korét is, amelyben létrejött . De 
maga az egyéni fejlődés is csak akkor válhatik igazán érthetővé, ha 
megvilágosodik, milyen koráramlatokkal harcolva, melyeket elfogad-
va vagy továbbfejlesztve, melyeket tagadva jöttek létre a bennük 
kifejezésre ju tó szempontok . . . minden változat és fordulat ellenére 
van ennek a fejlődésnek valami egységes irányvonala is." Az ilyen 
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önértékelést Lukács mindenkori kritikusának kötelessége elemzése 
ki indulópontjának tekinteni. Csak i lyen alapon nyílik ugyanis tény-
leges lehetőség az alkotói vitára. A z eleve hegelizáló marxistának 
és megközelíthetetlennek is ítélt f i lozófus értékelése azonban veszélyes-
nek mondható következményekkel járhat. Ugyanis az ilyen szem-
pon tú monograf ikus igény főleg a Lukáccsal most ismerkedő fiatal 
nemzedéktől zárhatja el könnyen az életmű tényleges értékeinek 
elfogulatlan megismerését. Ezért sajnálatos, hogy ez a fontos vállal-
kozás mindvégig nem oldotta fel a szándék és következmény már 
említett m ű v ö n belüli ellentmondását. Ez az oka egyébként annak, 
hogy az elemzések elmaradnak a témaválasztás tényleges lehetőségeitől. 

Pedig Gyer tyán kritikusi érzékenységét egész kötetszerkesztése 
igazolja. Lukács szellemi Odüsszeiájának feltérképezése u tán a Lukács-
iskola jelentős képviselőinek munkásságát tárgyalja. (Értékeli Her-
mann István: A polgári dekadencia problémái, Almási Miklós : A dráma-
fejlődés útjai és Heller Ágnes: Érték és történelem c. tanulmányköteteit .) 
M í g a Lukácsot idéző írások legnagyobb erénye az é le tmű áttekinté-
sének igénye, a tanítványok esetében az egyes művek értékelése je-
lentős. Egy adot t m ű , mint zártabb egész, mindig fokozot tabb mér-
tékben követeli a lényegre koncentráló kritikát, s kevesebb is a lehe-
tőség a témától való elkalandozásra. Gyertyán tanulmánykötetének 
ezért legjobban megszerkesztett részei a konkrét elemzések, bár nem-
egyszer — ha ki n e m mondottan is — a Lukácsra érvényesített pre-
koncepcióval közeledik a taní tványok műveihez is. E könyvek 
elemzésekor tehát ismét Lukács Györggye l vitázik, arra viszont ke-
vésbé figyel, h o g y a n él tovább, illetve differenciálódik a lukácsi 
örökség az általa nevelt nemzedékben. 

Gyertyán a lukácsi filozófia a lapvető fogyatékosságának azt érzi, 
amelyre bizonyos egyoldalúsággal a saját elemző koncepcióját építette. 
Véleménye szerint Lukács kategóriái közül „hiányzik . . . a teljes 
ember , a maga konkré t pszichobiológiai dimenzióinak és meghatá-
rozottságának összességében; . . . s a m ű hatása elvont, kihűlt, racio-
nális tartalmára redukált, már-már matematikai ' gyönyör ré ' válik". 
Lukács tehát ugyanúgy „egydimenzió jú" esztétikát hoz létre, mint 
a pszichológiai determináltságot eleve elvető Adorno. Gyertyánnak 
az adornói zeneesztétikával kapcsolatos pszichologizálása azonban 
elmossa a Zene, filozófia, társadalom c. esszégyűjtemény tényleges 
problémáit . Annál is inkább, mivel Gyertyán igen merészen Adorno 
szemére is a „marxizáló hegelianizmust vagy hegelizáló marxizmust" 
veti . Ú g y tűnik, n e m tesz különbséget az Adorno valóban negatív 
dialektikára épülő s a kétségbeesés transzcendenciáját megteremtő 
világlátása és a lukácsi „nem lehetek annyira pesszimista"-koncepciójú 
filozófusi alapállás között . A hegelizáló marxizmus mindket tőjükre 
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érvényesített prekoncepciója ily m ó d o n feloldja a két gondolkodó 
közötti alapvető világnézeti különbséget. így ugyanis csak közös 
„negat ívumaik" vannak. Gyertyán tétele szerint tehát mind Lukács, 
mind „ A d o r n o számára az ember , mint természeti lény, a maga 
társadalmától független természeti adottságaival. . . n e m játszik szere-
Pet" 

Gyertyánnak a pszichológiai determináltságot előtérbe helyező 
nézőpontja az alapja annak, hogy nem figyel fel Adorno a világ meg-
változtathatatlanságát valló nézeteire sem. A filozófiai pesszimizmust 
szubjektív kategóriává értelmezi, amikor így ír: „az optimizmus és a 
pesszimizmus nemcsak bizonyos történelmi tendenciák felismerésé-
nek, elfogadásának . . . a kérdése, hanem mint érzelmi magatartás a 
jelenségek . . . racionálisan már -már továbbelemezhetetlen effektív 
megítéléséé is." 

A tanulmányok e szempontok szerinti egyoldalúsága azért külö-
nösen problematikus, mert Gyertyán filozófiai felkészültsége alapján 
hivatott lenne arra, hogy a kétfajta elemzési mód sajátosságait össze-
hangolva foglalkozzék a marxista gondolkodás történetével. 

A kritikus sokoldalú érdeklődésének lényeges tükrözője a József 
Attila esztétikájával foglalkozó tanulmánysorozat. A Költőnk és kora, 
valamint az Arcok és vallomások-sorozatban megjelent kismonográfia 
után e kötetében is közöl újabb, a nagy proletárköltő életrajzát tovább-
magyarázó tanulmányokat . József Attila esztétikájának értelmezésében 
Gyertyánnak elvitathatatlan érdemei vannak, hiszen kritikusi elkö-
telezettsége következetesen azonos szempontú: n e m ismer és nem is 
ismert kényes vagy óvatossággal kezelendő problémákat . Ez az 
alapja a József Attila-líráról kialakított eddigi koncepciók vizsgálatá-
nak is. A most publikált tanulmánysorozat műfaji sajátosságait tekintve 
kiválóan alkalmas arra, hogy pszichológiai és irodalomtörténeti szem-
pontok kölcsönhatását vizsgálja. A lélektani elemzés lehetőségeinek 
ellentmondása azonban, hogy egy dimenzió, a privát partikularitás 
lényegi hangsúlyozása háttérbe szorít történeti és esztétikai meghatá-
rozókat. 

Gyertyán helyesen ítéli meg, hogy József Attila teljes megértéséhez 
az ad kulcsot, „ha életútjában is felismerjük korának azokat a jelleg-
zetes élményeit, amelyek olyan, szinte valószínűtlen arányokban 
sűrűsödnek össze benne, hogy a valóságosság dimenziója mellé — s 
mi más adná a legendák, a mítoszok lényegét — a jelképesség dimen-
zióját is megadják" . E korszak történelmi ismeretében Gyertyánnak 
ezzel a tételével egyet kell értenünk, de vitatkozunk megjegyzésének 
azzal a részével, amely az életút jelképességét a mítoszok világával 
kapcsolja össze. „ . . . a proletár társakra lelhet a proletárokban, az 
értelmiségi gondjait megoszthatja az értelmiségiekkel, a forradalmár 
együtt menetelhet az osztályharc többi öntudatos katonájával — a 

16 Irodalomtörténet 
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zseninek azonban magának kell megharcolnia zsenialitásának k i b o n -
takozásáért" — folytatja gondolatai t Gyertyán, azt a meggyőződését 
motiválandó, hogy József Attila költészetét a 20. századi l í raprob-
lémákon belül egészen egyedinek s egyúttal különlegesen fontosnak 
tartja. A fenti idézetnek azonban az a buktatója, hogy József Attila 
valóban kongeniális líráját n e m kapcsolja össze az alapját képező h á r o m 
dimenzióval. így ez a koncepció az önmagát elkötelezetten proletár-
költőnek valló József Attilát osztálya fölé emeli . 

A kö l tő életútját nagymér tékben befolyásoló pszichológiai érvek 
és líra-logikai ellenérvek egymásra épülő vitája ez a tanulmánysor. 
S hogy Gyer tyán lélektani alapokra koncentrált esztétikája végül m é g -
sem teszi egyoldalúvá az életpálya elemzését, nagyrészt annak köszön-
hető, h o g y a kritikus eddig főleg csak a korabeli folyóiratokban m e g -
jelent kötetrecenziókat „beszéltet", József Attila esztétikájáról. 
A d o k u m e n t u m o k újra közlése felidézi a költő művei körül már éle-
tében fellángolt vitákat, s Gyertyán életrajza o t t közelíti meg az esz-
tétikai elemzést és válik állásfoglalássá, ahol egyes véleményekkel 
szemben (Erdélyi József, Féja Géza, Szegi Pál) oly hevesen emeli fel 
szavát, h o g y emocionális támadása mögött az esztétikai szempontokat 
s érezzük. 

Gyer tyán kötetfelosztásának harmadik nagy egysége, s a „ sok-
szemközti dialógus" jelképesnek minősíthető lezárása a Párbeszéd 
Assisiban c. é lmény- és útibeszámoló. Gyertyán vitakészségének ismé-
telt bizonyítása alapján elvárhatnók tőle, hogy a könyve előszavában 
jelzett „ h á r o m műfaj, h á r o m tematika" eszmei-gondolati egységét 
ténylegesen megteremtse. Az assisi párbeszéd az a része a kötetnek, 
ahol a szerző nyíltan vall értékelésbeli prekoncepciója vélelmezett 
múlttá nyilvánításáról. Bizonyos, hogy ez a felismerés tételezi a 
korrekciókat is. így Gyer tyánnak minden lehetősége megvan arra, 
hogy a sokszemközti párbeszéd várt folytatásában ne csak a marxista 
esztétika prekoncepciók okoz ta kérdőjeleit, hanem tényleges jegyeken 
alapuló tételeit fogalmazza újra . 

M I K Ó K R I S Z T I N A 
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J E G Y Z E T E K EGY B I B L I O G R Á F I Á H O Z 

L U K Á T S J Á N O S : A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE (A - B , B - E ) 

(A Petőfi írod. Múzeum Bibliográfiai Füzetei C. sorozat I. , 2. — 1973.) 

A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai vállalkozását és a füzet-
sorozat első négy darabját bemutatva, Agárdi Péter (It. 1973/3. szám) 
azzal zárta írását, hogy az „ellenőrző szem biztosan találhat hibákat e 
bibliográfiákban". Igen — az egyik sorozatban legalább is —, talált. 
Persze nem véletlenül, hiszen Lukáts János munkája, A magyar irodalom 
története a leggyakrabban kézbe kerülő, mert a legszélesebb és leg-
változatosabb szakmai körben segítséget kielégíteni hivatot t füzetek 
közül való. Egy tüzetesebb és alaposabb analízis a jelenleginél is, ha 
talán nem is több, de másféle hiányra mutathatna rá. Az következik-e 
ebből, hogy hibátlan bibliográfiát n e m lehet készíteni? Majdnem. 
Egy teljes, mindenre kiterjedő felmérés tehet ugyan kísérletet a „ tö-
kéletességre", de válogatott bibliográfia bizonyos, hogy n e m Koránt -
sem a tökéletes bibliográfiai válogatást vár juk tehát a sorozat további 
füzeteiben Lukáts Jánostól, csak az arányosabbat, a reálisabbat, a 
következetesebbet, egyszóval: a jobbat . A jobbátétel szándékából 
ered az ok is, amiért újra szólunk róla. A második füzet Eötvössel 
zárul, hátra vannak még Er-től Zs-ig tehát számosan, számtalan 
adattal, cédulával az összeállító asztalán, aki tudatában is van annak, 
hogy vállalkozása „ú t tö rő jellegű", hogy sürgető hiányt pótol , és 
kiadványa még hosszú évekig lehetne mindennapi segédeszköze az 
irodalomtörténeti kutató- és alkotómunkának. Pontosabban: azzá 
kellene lennie, hiszen a készülő teljes magyar irodalmi bibliográfia 
hatalmas vállalkozás, máról holnapra lehetetlenség a kuta tók és ér-
deklődők kezébe adni. 

A bibliográfia adataival szembenézve, és az érthető terjedelmi kor-
látok miatt elfogadva azt az elvet, h o g y „ma élő és alkotó íróink 
közül csak azok szerepelnek munkánkban, akik önálló kötettel már 
1945 előtt is nyilvánosság elé léptek", akad hiányolni való: Benjámin 
László említetlenül hagyása, meg Csorba Győző és Bárdosi N é m e t h 
János is adott ki a felszabadulás előtt kötetet, és ők sem szerepelnek 
a bibliográfiában. 

Vitatható azonban az az elv, amire később még visszatérek, hogy 
Lukáts „csupán . . . könyv alakban" megjelent írásokat vesz f igye-
lembe. De ha — kényszeredetten bár — ezt is tudomásul vesszük, 
az már nehezen érthető, hogy a magyar i rodalom könyv alakban hozzá-
férhető első marxista összefoglalása, A magyar irodalom története három 
kötetének és nyomában az azonos c ímű marxista szintézis, az akadé-
miai kézikönyv hat kötetének egyes, és az ide felvett alkotókra vonat-

1 4 * 
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kozó fejezetei miért nem szerepelnek a bibliográfiában? Aligha két-
séges, hogy még egy válogatott bibliográfiának sem szabad említet-
leniil hagynia a háromkötetesből Mezei József Arany László-port-
réját, vagy Pándi Pál Eötvös-fejezetét. Még szélesebb azoknak az 
irodalomtörténészeknek a köre, akik a hatkötetes kézikönyvbe írtak 
jelentős fejezeteket, de e bibliográfia n e m vesz róluk tudomást . így 
n e m találjuk Ányosnál Mezei Márta, Batsányinál Tarna i Andor, 
Bajzánál Tóth Dezső, Bálint Györgynél Bodnár György, Barta Lajos-
nál József Farkas, Csáth Gézánál Vargha Kálmán, Dayka Gábornál 
W é b e r Antal, Czuczornál Tóth Dezső nevét — hogy csak a viszonylag 
terjedelmesebb részeket említsem. Természetesen lehet azt gondolni, 
hogy az ilyen jellegű összefoglaló munkákró l minden szakembernek 
tudnia kell, ami magyarázat ugyan, de meggyőző ereje nincs. Egy 
bibliográfia — ha válogatott , ha n e m — szellemi arculatot tükröz, 
s ezt, főleg válogatás esetén torzíthatja a nem kellő körültekintés. 
Példaként — n e m m i n t alapvető kérdést, csak mint jellemzőt — 
emlí tem a Czuczor-címszót. A köl tőre vonatkozó i rodalomból 14 
munkát vesz fel Lukáts János, amelyek közül egyetlen egy 1966-os 
évszámú (Kürti —Vágovits —Major: A harcban erős — a békében igaz. 
Cz. G. halálának 100. évfordulójára; Érsekújvár, a M A D O K kiadása), 
ö t a 20. század legelejéről való, míg a többi kilenc 19. századi munka. 
Szerepel a szerzők közöt t Bayer Ferenc, D o b ó Sándor, Kellemen Ká-
roly, Kerekes Ernő neve, akik után hiába kutat tunk a leggyakrabban 
használt irodalmi lexikonokban, n e m ismerik őket. Az adatok között 
o t t találjuk Kőhalmi-Klimstein József és Prónai Antal pap-tanárok 
munkái t , de hiába keressük Horváth János nevét, aki pedig A magyar 
irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig, valamint a Kisfaludy Károly és 
(ribarátai c. kiadványaiban említésre mél tó részeket szentel Czuczor-
nak — és sajnos, hiányzik Tóth Dezső kézikönyvbeli Czuczor-fejezete. 

A „csak könyv a lak"-o t ha tudomásul is kell vennünk, ellenezzük, 
hogy e bibliográfiában a kii lönlenyomatokat — mégha különben 
kiadványnak is számítanak — könyvkén t kezeli Lukáts János. 
Ez a mechanikus módszer ugyanis szintén torzítja munkájá t . Egyál-
talán nem vagyunk meggyőződve arról, hogy azok a tanulmányok 
a legértékesebbek, amelyekből különlenyomatokat rendelnek szer-
zőik. így azután például Bethlen Miklósnál felveszi W u t z Albert nyolc-
oldalas különlenyomatát a Magyar Protestáns Néptaní tó 1891. év-
folyamából, de említés nélkül hagyja Köpeczi Béla B. M. francia 
emlékiratai és Gyenis Vilmos B. M. Imádságoskönyve c. cikkeit az ItK 
1955-ös, illetve 1957-es évfolyamából — ők ugyanis n e m kértek 
különlenyomatot . Az ehhez hasonló példákat, a sémákhoz való merev 
ragaszkodást, amely végül is sok esetben azt eredményezi, hogy nem a 
lényeg a fontos, bőségesen sorolhatnánk még. 

A gyűjteményes kötetekben szereplő írások között általában sze-
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rencsésebb kézzel válogat Lukáts János. Néhány, és hozzá kell t ennem 
ötletszerű pásztázás nyomán lel tünk azonban olyan műveket, amelyek 
azért belekívánkoznának bibliográfiájába. Hiányol juk például B o r -
nemiszánál Móricz Zsigmond B. P. Elektrája c. tanulmányát, amely 
megjelent a Válogatott irodalmi tanulmányokban, azután Nagy Péter 
Rosta c. kötetéből találhatott volna írásokat Babits Mihályról, Bóka 
Lászlóról, de egyiket sem szerepelteti ; felvehette volna Füst Milánnak 
az Emlékezések és tanulmányok c. kötetben levő Berzsenyi Dániel-
tanulmányát . Ha feltételezzük — és miért ne tennénk? —, hogy egy 
bibliográfia mankóul is szolgál bárkinek, akinek ahhoz van kedve, 
hogy segítségével a neki ezért, vagy azért fontos alkotóról felsorakoz-
tatott értékelő—ismertető műveket a könyvtárakban megnézze, 
tanulmányozza, akkor az e lőbb említett h iányok csak árnyalati szű-
külést jelentenek, de nem módosí t ják azt a képet, amit pl. Bornemiszá-
nál, Babitsnál, Berzsenyinél, Bókánál a bibliográfia nélkülök is fe l -
mutatot t . Szerepelnek azonban Lukáts János bibliográfiájában o lyan 
alkotók, akiknél a modern i roda lomtudomány eredményeinek mel lő -
zése értékmódosulással jár együt t . így például, ha már felveszi bibl io-
gráfiájába Bárd Miklóst, akko r a — szerintünk ugyan túlzott számú 
— régi írások (Ábrahám E r n ő , P. — 1939; Arany -Tó th Pál — 1940; 
Bárd Miklósné — 1939; Császár Elemér — 1915; Merényi Oszkár — 
1939; Schöpflin Aladár — 1922; Várkonyi N á n d o r — 1940) mellé fel 
kellett volna vennie Komlós Aladár rövid, de magvas értékelését A 
magyar költészet PetSfitől Adyig c. kötetből. Ebbő l ugyanis m e g t u d -
hatjuk az 1937-ben elhunyt Bárd Miklósról, az előbbiekből aligha 
(kivéve némileg Schöpflint, akire Komlós is utal), hogy „A poli t iká-
ban Tisza István a bálványa, akit Zrínyi párjaként ünnepel, a publ i -
cisztikában Rákosi Jenő. — . . . általában néha oly nehézkesen, alig 
érthetően fejezi ki magát, m in tha gombóc volna a torkában. így l írá-
jának művészi oldala félbehagyott benyomást tesz. Talán annak k ö -
vetkeztében, hogy kissé úr i amatőrként műve l te a költészetet." 
(Komlós i. m . 277., 283.) 

Ezzel elérkeztünk a bibliográfia egy másik kifogásolható területé-
hez, az arányokhoz. Mert amíg , mint említet tük, Bárd Miklósról 
hét írás igazít el, addig Berda Józsefről kettő (műveinek felsorolása 
nélkül, ami másutt természetes), Elek Artúrról három. N e m é r t jük 
miért oly fontos Domonkos Istvánt felvenni a bibliográfiába, ha 
hiányzik E m ő d Tamás, Beczássy Judit, Csizmadia Sándor? Az első 
füzet előszavában közli Lukáts János, hogy a klasszikusokon kívül 
feldolgozták a „kisebbek" irodalmát is, pl. o lyant „aki alkotásaival 
hatott kora közízlésére, közműveltségének alakulására". E szempont 
alapján kérdezzük: ha szerepel a bibliográfiában Csató Pál, akko r 
Csengery Antal miért nem? H a felveszi Bulcsu Károlyt, akkor miér t 
hagyja ki pl. Csernátony Lajost vagy Bresztovszky Ernőt? Ha szere-
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pelteti Bar tóky Józsefet, akkor miért nem Schöpflin Aladár, Koszto-
lányi és Várkonyi Nándor írását közli a róla szóló bibliográfiában 
Agárdi László, Czettler Jenő és N a g y Imre helyett . (Schöpflin írása 
ugyan „csak" folyóiratban, a Nyugatban , de Kosztolányié és Várko-
nyié kötetben jelent meg.) És ha már ott találjuk Bartóky nevét, 
miért hiányzik Bohuniczky Szefi, vagy akár Bókay János? 

Világos, s ezt kiindulásként már érintettem, h o g y olyan válogatott 
bibliográfiát, amely mindenkinek elnyeri a tetszését, képtelenség össze-
állítani. A lehetőség azonban a mostaninál reálisabb folytatásra adott . 
Éppen ezért kérjük a füzetek összeállítójától: gondolkozzék el gyű j tő -
munkája módszerén, igyekezzék a mechanikus szemlélet merevségén 
a sorozat további — és nagyon várt, mert hézagpót ló — füzeteiben 
lazítani, s főleg a vezérlő elvet következetesebben birtokolni és valóra 
váltani. Egy bibliográfia összeállításánál ugyanis alapvető követelmény, 
hogy a felmért tudományterület elért szellemi eredményeit a maga — 
érthető — sokrétűségében, mindenfaj ta orientáltság nélkül regisztrálja, 
s ha terjedelmi okokból válogatni kényszerül a gazdag anyagból, 
még fokozottabban ügyelnie kell a szellemi rétegződés felmutatására, 
a valóságos arányok megteremtése érdekében. Csak így lehet a m e g -
levő értékeket egy válogatott bibliográfia keretein belül reprezentálni, 
sőt széles, a kutatómunka érdekeit szem előtt ta r tó árnyalt tablót is 
csak így lehet felvázolni. 

PAÁL R Ó Z S A 

SZ. K O R O K N A Y É V A : MAGYAR RENESZÁNSZ 
KÖNYVKÖTÉSEK - K O L O S T O R I ÉS P O L G Á R I M Ű H E L Y E K 

(Akadémiai, 1973. — Művészettörténeti füzetek 6.) 

A század elejétől kezdve a megjelenő kézirat- és nyomtatvány auk-
ciókatalógusokban (Jaques Rosenthal , Weiss et Co. , Gilhofer et 
Ranschburg stb.) a kézirat vagy nyomtatvány adatai mellől n e m 
hiányozhatott a kötéstábla leírása. Nemcsak az ér téke nőtt az eredeti 
kötésben levő kódexnek vagy nyomtatványnak, nemcsak a belső 
tartalom összhangja vált teljessé a szép kötéssel, hanem kiderült, h o g y 
a pontosabb meghatározás szempontjából is nagy jelentőségű ez a 
külsőség. A kötéstáblák különleges értéke, hogy a k ö n y v datálásához 
és lokalizálásához becses adatokkal járulhat hozzá. A z elmúlt századok 
folyamán a nagy könyvbarátok f igyelme a könyvek szép kötéstáblái-
nak csak a művészi szépsége felé fordult , de ez a bibliofilia is segítette a 
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kötéskutatis kialakulását. Ezenkívül a kötéstábláknak könyvtörténeti 
értékük mellett művészettörténeti és iparművészeti értékük sem el-
hanyagolható, melyet Koroknay Éva így összegez: „ . . . a kötésem-
lékek összegyűjtésével egyben egy olyan speciális ornamentikakincs 
felmérése válik lehetővé, amely már nemcsak a kötésekre, hanem egyéb 
iparművészeti emlékekre vonatkozóan is meghatározó lehet". Lip-
csében Wolfgang Mejer már 1925-ben a kötésművészeti kutatások 
irodalmának több mint kétszáz oldalas bibliográfiáját állította össze. 
Napjainkban pedig a kötéskutatás már új tudományág, mely mind a 
könyvtörténethez, mind a művészettörténethez adatokkal járul hozzá. 

Magyarországon a könyvkötések vizsgálatának fontosságát és 
történetének feldolgozását Rómer Flóris sürgette először. Felis-
merte, hogy akár magát a kötést, a bőrtáblákon eléforduló 
különféle czifrázatokat és alakokat vegyük tekintetbe; . . . akár a 
belső lapokon eléforduló, sokszor legérdekesebb jegyzeteket, melyek a 
birtokosokra, éleményekre, gyógyszerekre, cselédtartásra stb. vonat-
koznak, tagadhatatlanul nagy irodalmi kincs rejlik ezen, eddig f igye-
lemre alig méltatott külsőségekben." Tíz év múlva, 1882-ben R á t h 
György, az Iparművészeti Múzeum ideiglenes vezetője és felügyelője, 
szakkiállítások rendezését hozta javaslatba, s elsőként „a választás a 
könyvnyomtatásra és könyvkötésre, mint oly iparágakra esett, melyek-
nek ízlésnemesítő befolyása, s közgazdasági jelentősége a közművelő-
dés terjedésével nőttön-nő". Az országos könyvkiállításról megjelent 
Könyvkiállítási Emlékben Keszler József írta meg az első hazai kötés-
történeti összefoglalót. Több mint 50 évvel később Hunyady József a 
mohácsi vész előtti magyar könyvkötés művészetéről, R o m h á n y i 
Károly pedig a 18 — 19. századiról jelentetett meg könyvet. E munkák 
azonban a részproblémák megoldása és egy rendszeres, országos fel-
mérés nélkül láttak napvilágot. 

A külföldi szakirodalom keveset tud a magyarországi kötésekről, 
de még ennél is nagyobb baj, hogy a magyar fejlődésben eddig ismert 
legragyogóbb időszakról, a reneszánszról, a magyar kutatás hiányos-
ságai miatt téves nézetek alakultak ki. Koroknay Éva írja ezt most meg-
jelent kötete kutatástörténeti bevezetőjében. A címeres korvinák 
kötéseit többen vizsgálták, de a királyi könyvtárban levő, címerrel 
nem díszített kötésekkel R ó m e r Flóris óta senki sem foglalkozott. 
Ezen hiányosságoknak köszönhető, hogy Ilse Schunke arra a követ -
keztetésre jutott, hogy a magyar királyi kötéseknek a magyarországi 
fejlődésben sem előzményük, sem folytatásuk nincsen. 

Koroknay Éva ezt a hiányt pótolja könyvével. 327 kötéstáblát 
vizsgált meg, s ezekből az európai kötéstörténet eddig ismeretlen 
fejezetének körvonalait bontakoztatta ki. Bemutatja, hogy töretlen a 
fejlődés az 1470-es évektől az 1520-as évekig. 

Könyvének bevezetője után a magyarországi műveltségi helyzetről 
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ad általános tájékoztatást az írásbeliség kialakulásától kezdve a 16. 
század második évtizedének végéig. Ezután tér rá a reneszánsz kötések 
közelebbi vizsgálatára néhány alapvető módszertani útbaigazítással 
kezdve. 

Koroknay a bélyegzőkkel díszített, többnyire vaknyomásos bőr -
kötéseket vizsgálta. A bélyegzőket bőrbe nyomot t , melegített f é m -
szerszámokkal nyerik. Az egy-egy kötésen szereplő lenyomatok ösz-
szessége a műhe ly szerszámainak rekonstrukcióját adja. Ha több 
kötéstábla több bélyegzőben (legalább 3) egyezik, akkor azok egy 
csoportot alkotnak, s ezeket azonos műhelyből származónak fogad-
hatjuk el. 

A kötéstáblák vizsgálatánál két alapvető szempontot kell f igyelem-
be venni: a kötéstábla díszítésének szerkezetét és a felhasznált orna-
mentikát. Szerkezetét tekintve két alaptípus van: a centrális elrendezés 
és a teljes felületet vagy tükrö t beborító szőnyegszerű díszítésmód. 

A reneszánsz kötéseket technikai változások is jel lemzik: egyre 
több a kisebb méretű, fatáblás vagy papírtáblás kö te t ; borjú- , marha-
vagy disznóbőr helyett maroquin t (kecskebőrt) használnak; meg-
változik az oromszegés. A reneszánsz kötéstáblák általában centrális 
elrendezésűek. A tábladísz tisztán geometrikus jellegű mintákból 
(italo-arab fonadék) tevődik össze. A legkorábbi reneszánsz kötés-
táblák többnyire szigorúan konstruáltak. A táblák centrális dísze a 
kör, négykaréj, négykaréj variáció, csillag, mandula vagy nagyméretű 
rombusz idom. 

A 15. században Itáliában már kialakult az új, reneszánsz kötéstábla 
dísz, német területen pedig a gótikus kötésstílus élte virágkorát. 
Koroknay Éva megállapítása szerint a magyar reneszánsz kötések 
több forrásból merítenek: 1. az olasz — korai szakaszban főleg f iren-
zei — reneszánsz kötéstáblák stílusából; 2. felhasználják a helyi — 
elsősorban gótikus — elemeket; 3. fellelhetjük az egyip tomi és jemeni 
kötéstáblák néhány jellegzetes díszítését; 4. nem maradnak hatás-
talanok a német inspirációk sem. 

A magyar reneszánsz kötéstáblák lényeges különbsége, hogy szer-
kezetükben a reneszánsz jelleget mutat ják, a felhasznált díszítő m o t í -
vumok azonban speciálisak. Tisztán gótikus e lemekből tudnak k i -
alakítani reneszánsz táblafelületeket. 

A szerző ezután rátér az általa kialakított csopor tok leírására. A 
külön Jegyzék ben megadott 327 kötéstáblából 219-et húsz kötés-
csoportba sorol. Már három kötéstábla egyezése esetében is indokolt-
nak látja a külön csoport felállítását. Ettől csak az Ambrosius-csoport 
esetében tér el. A csoportokat kronológiai sorrendben közli és az 
időrend megállapításánál a műhe ly első jelentkezése a mérvadó. 
A csoportokat a legszebb kötéstábla kötetének szerzőjéről (pl. Lucanus), 
ha ismert, akkor a szignatúráról (pl. G A — csoport) vagy a készítés 
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helye után (pl. lövöldi karthausi kolostor kötései) nevezte el. Az első 
csoport egy feltehetően olasz csoport, amelynek bemutatását azért 
látta szükségesnek, mer t sok magyar vonatkozást mutat. 

Az egyes csoportoknál megadja az oda sorolható kötetek ismérveit, 
majd a végén felsorolja a csoportba tartozó kötések Jegyzék ben meg-
adott számát. Sajnos, n e m minden, a Jegyzék szerint az adott csoportba 
sorolható kötéstábla van föltüntetve. (Az Aristoteles-csoportnál 
hiányzik a 133, 188, 279, 290 300 és 323-as számú, a Mészáros-céh-
könyv csoportjából a 301. sz., a Gaziu-scsoportból a 154. sz., a Virgi-
nia- és Nagyszombati-kódex csoportjából a 39 sz. — ha a 68. sz. is 
ebben a csoportban van — és a 229 sz., a Lányi-kódex csoportjából a 
117, 210, 211, 233 sz., az 1510-es évek Corvin-kódex kötéscsoportjá-
ból a 124 sz. — a Horatius-csoportban közöltek alapján.) Nehezíti az 
olvasó és a használó dolgát, hogy a VI, VII, VIII, IX, XI, XII és XIX. 
csoporthoz nincs kép. Ezért bizonyára a terjedelem korlátozása okol-
ható, hiszen a többi 13 csoporthoz tartozó 41 kép sem sok. A Jegyzék-
ben megadott 327 kötéstáblából 108 nincs csoportba sorolva, ezek 
közül a 87, 105 és 326-os számúakról szó esik a könyvkultúrával kap-
csolatos általános képről szóló fejezetben, s valószínűsíthető a ma-
gyarországi kapcsolat. A csoportba be n e m sorolt kötetek közül 22-ről 
láthat képet az érdeklődő. 

A Jegyzék ben az őrzési helyek: városok, ezen belül könyvtárak, 
levéltárak stb. betűrendjében közli a szerző a kötéstáblákat. Több 
szempont szólhatott emellett, de a jelzetek visszakeresését kicsit ne-
hézkessé teszi. Sajnos, a tipográfia sem segíti az olvasót a keresésben. 
A könyvtárak, levéltárak stb. nevei n e m ugranak ki a szövegből. 
A kötetben egyébként van külön őrzési helyek mutatója. 

A hazai és a nemzetközi figyelem már korábban is érdeklődéssel 
fordult a magyar reneszánsz kötések felé. E vizsgálódások azonban — 
mint már említettük — jóformán csak a korvinák kötéseire terjedtek 
ki. Koroknay Éva érdeme, hogy ezeket a kétségtelenül csúcsot jelentő 
kötéseket a megfelelő előzmény és továbbélés folyamatában igyekszik 
bemutatni. Áldozatos és úttörő kutatásainak eredménye, hogy a 
magyar reneszánsz kolostori és polgári műhelyek emlékeit most könyv-
be gyűjtve láthatjuk. Ebben a könyvben a szerző a királyi könyvtár 
emlékeivel nem kíván foglalkozni, hanem az eddigi — kolostori és 
polgári reneszánsz kötéstáblák szolgáltatta — tapasztalatok felhasz-
nálásával, külön kötetben összegezi ma jd a korvinák kötéstábláit. 
Ezzel a kötettel válik majd teljessé a magyar reneszánsz könyvkötések-
ről alkotható kép. Reméljük, hogy nem kell sokáig várnunk erre az 
újabb kötetre. 

R O Z S O N D A I M A R I A N N E 
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SALYÁMOSY MIKLÓS: MAGYAR IRODALOM 

NÉMETORSZÁGBAN 1913-1933 

(Akadémiai, 1973. — Modern Filológiai Füzetek 17.) 

Lehetne nevezni akár komplex módszernek is, ahogyan Salyámosy 
Miklós tárgyához nyúl: több oldalról és többféleképpen nyúl hozzá. 
Ebben az esetben azonban nem is annyira a módszer, mint inkább a 
tárgy maga bizonyul komplexnek, mert sokarcú és ezen felül még 
nehezen definiálható is. A magyar irodalom külföldi arcképéről van 
szó, s ezzel a honi literatúra részéről, helyéről is az európai irodalmi 
vagy általános köztudatban. Ezt a helyet nem lehet egy kézzel kita-
pintani. A téma ezúttal a német nyelvterületre szűkül és az 1913 — 1933 
közti két évtizedre. Kínos téma egyébként, gyakran indít protestá-
lásra, sőt akciókra is, téves képzeteket kiigazítandó, már Czvittinger 
Dávid óta. Salyámosy sem tud olykor, szerencsére nagy ritkán, egy-
egy fájdalmas felszisszenést elfojtani. 

A téma leszűkítése helyre és időre egyébként jogos: irodalmunk 
külföldi recepciójának tagadhatatlanul német földön legszélesebb a 
köre, az 1913-as év pedig Kosztolányi első németre fordított novellás-
kötetének megjelenési éve, tehát kezdete valaminek, az első Nyugat-
nemzedék külföldi fellépésének. A záró-évszám, 1933 jogosságát 
említeni sem kell, a hitlcrizmus a német szellemi élet termékeny és 
érzékenyen „felvevőképes" korszakának vetett véget. Egyébként a 
befogadás, a felvétel az éppen, amelynek közegét, tényeit, okait 
és célját, összetett jelenség lévén, oly nehéz kitapintani. Salyámosy a 
legközelebb elérhető tényéknél marad, jellegükben azok is eléggé 
heterogének. Módszere mindenekelőtt bibliográfiai, még akkor is, 
ha szélesebb kiterjedésű, társadalmi-kultúrhistóriai közegről van szó. 
A könyvkiadás viszonyaival kezdi, s így szükségképpen a könyvpiaci 
viszonyokkal is, magyar művek, antológiák kiadására vállalkozó cégek 
és szerkesztők kultúrhistóriailag valóban sokat jelző, a ranglétra 
fokaira is utaló bemutatásával. Es a kép, minden óvatos vára-
kozás ellenére, korántsem mondható kedvezőtlennek. Ki gondolta 
volna, hogy az akkori Németország nagy tekintélyű világlapja, a 
Frankfurter Zeitung 1925-ben Babits-estet rendezett? Hogy Móriczot, 
Karinthyt a modern irodalommal eljegyzett, legnevesebb kiadók 
adták ki? Hogy Krúdy Gyula Wedekinddel, Heinrich Mann-nal, 
Stefan Zweiggel, Gottfried Kellerrel jelent meg egy sorozatban, s 
hogy a sorozat szerkesztője a jól ismert nevű Herbert Ihering volt, a 
fiatal Brecht útjának egyengetője? Molnár Ferenc és Biró Lajos sikere 
a piacon mindig is ismeretes volt, Salyámosy is mintegy mellékesen 
emlékezik csak meg róla. Hasonlóképpen Herczeg Ferenc szerepéről 
is a német könyvpiacon. Annál fontosabb azonban az 1919 utáni 
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magyar emigráció íróinak gyakori szereplése baloldali német kiadók 
vállalkozásai közt : Hatvany Lajosé, Balázs Béláé, Illés Béláé, Lékai 
Jánosé, Gábor Andoré és még sokan másoké. 

Mindezek után a bibliográfiai módszerről másra vált át: arckép-
vázlat következik, a szó konkrét és átvitt értelmében egyaránt a kötet 
centrumában elhelyezve, mégpedig Stefan I. Kleinről. Salyámosy 
tanulmányának mindenképpen indokolt , különös sajátossága ugyanis, 
hogy egyszerre szól a magyar i rodalom recepciójáról, egy korról és 
egy centrális fontosságú személyről. Stefan I. Kleinről, a magyar 
irodalom rendkívül tevékeny és jó szervezőképességgel megáldott 
fordítójáról tudniillik már az első lépéstől kezdve szó van benne: 
Kosztolányi 1913-ban megjelent, említett kötetét is már ő fordította, 
s ettől fogva a magyar irodalom németföldi propagálása, terjesztése 
és terjedése Klein nevétől többé alig választható el. Szemfüles élel-
messége, jó ízlése, ki tűnő irodalmi érzéke és roppant fordí tói munka-
bírása különös szolgálatot tett a magyar literatúrának a hitlerizmus 
uralomra jutását megelőző két évtizedben. Küldetésben, szívósságban 
és szorgosságban hozzá fogható apostola később tűnik csak fel majd, 
a magyar költészetnek, francia földön, Gara László személyében. Gara 
azonban csak szerkesztett, szervezett, páratlan ízléssel, maga azonban 
fordításra nem vállalkozott. Klein fáradhatatlan ford í tó volt, igaz, 
hogy próza-fordító. S amellett színes-érdekes, különös jelenség is, 
jól illett a forrongó húszas évek németországi bohém-világába; Salyá-
mosy nemhiába idézi Márai Sándor elevenen találó kor - és körképéből, 
az Egy polgár vallomásaiból a Kleinről szóló passzust. Stefan I. Klein 
munkásságának bibliográfiája volt nyilván Salyámosy könyvecskéjé-
nek is alapja és kiindulópontja. 

Aztán ismét vált a módszer, és a németül megjelent magyar 
művek meg általában a magyar i rodalom némethoni kritikai vissz-
hangjának feldolgozása következik. Ez a kép már korántsem olyan 
kedvező, meg-megidézi Czvittinger Dávid honfibúját is időnként 
újra. A referáló orgánumokat veszi Salyámosy mindenekelőtt számba, 
ezekben jobbára kint élő magyarok írnak magyar művekről , de már 
Stefan I. Klein jóérzékű tájékozottsága nélkül, olykor megdöbbentően 
ásatag, konzervatív álláspontot foglalva el. És ha n e m magyarok, 
akkor sem derül fel éppen a kedv: Mikszáth keserves-játékos iróniá-
val szemlélt dzsentrijeit például az odakint sztereotip f igurává lett, 
bonviván-délcegségű operettnábobokkal veszik egy kalap alá. A félre-
értések és meg nem értések sora elszomorító. Mit sem változtat ez 
persze az egybegyűj töt t adattár rendkívüli becsén, kultúrhistóriai 
értékén, ha hiányzik is belőle vagy mellőle a szélesebb alapvetés, a 
körültekintőbb beágyazás a tízes, húszas évek sajátságos német műve-
lődéstörténetébe. 
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Előszavának végén ezt írja a szerző: „ N e m zártam ki a tárgyalásból 
viszont azokat az alkotásokat, amelyeket kétségkívül magyarnak 
számító í rók németül í r tak." A fogalmazás pontos. Nem zárta ki, 
de nem is vette teljes figyelemmel számításba őket. Pedig hosszú 
és cseppet sem érdektelen sort lehetne összeállítani belőlük ebben az 
időszakban Andreas Latzko-tól Elisabeth Karr alias Kádár Erzsébetig. 
(Még az idézett Márai is próbálkozott akkoriban német tintába mártot t 
tollal.) De ez a téma, a németül író magyaroké, már külön tanulmányt 
igényelne vagy legalábbis külön fejezetet egy efféle, mindenképpen 
hasznos dolgozatban. 

W A L K Ó G Y Ö R G Y 

SZOMSZÉDSÁG ÉS KÖZÖSSÉG 

D É L S Z L Á V - M A G Y A R I R O D A L M I K A P C S O L A T O K 

(Akadémiai, 1972.) 

Nagy várakozás előzte meg az Akadémiai Kiadónál megjelenő 
kapcsolattörténeti sorozat újabb, a cseh —szlovák —magyar és a 
lengyel —magyar irodalmi érintkezések után most a délszláv — magyar 
irodalmi kapcsolatokat feldolgozó, tehát ú jabb kelet-európai vonatko-
zású kötetét. Tudtunk hosszas előmunkálatairól s arról is, hogy jugo-
szláviai szakemberek közreműködése is várható a résztanulmányok 
megírását illetően. De serkentette érdeklődésünket az a tény is, hogy 
délszlávok és magyarok sok évszázados irodalmi nexusáról rég nem 
jelent meg átfogó áttekintés — noha a felszabadulást követően jó 
néhány, de elsősorban részkérdéseket érintő publikáció jelent meg 
idehaza — ; továbbá kapcsolataink sokrétűsége is, hisz köztudott, hogy 
valójában négy náció: a szerb, a horvát, a szlovén és a makedón 
irodalom magyar kapcsolatai utalhatók a délszláv—magyar irodalmi 
érintkezések fogalomkörébe. Érdeklődést-várakozást keltő tény volt 
továbbá az is, hogy a régebbi délszláv —magyar kapcsolattörténeti 
kutatások egy része is revízióra szorul, illetve ezek eredményeinek 
értékelő összegezése is mindinkább sürgetővé vált — épp a tovább-
lépés lehetőségeinek felrajzolása s a legfontosabb kutatási tennivalók 
megjelölése okán. 

Most, hogy a hosszas munkálatok nyomán a kötet kezünkben 
van, joggal izgat bennünket a kérdés: mennyivel vitte előre a jugo-
szlavisztika és a hungarológia ügyét a h á r o m tudományos intézmény 
(MTA Irodalomtudományi Intézete, a belgrádi Szerb Tudományos 
és Művészeti Akadémia Irodalmi és Nyelvi Osztálya, a zágrábi Ju-
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goszláv T u d o m á n y o s és Művészeti Akadémia Modern Irodalmi 
Osztálya) gondozásában, illetve közreműködésével készült, összesen 
huszonegy tanulmányt tartalmazó kiadvány? 

A kötet szerzői a kezdetektől — lényegében — napjainkig terjedően 
vizsgálták a délszláv —magyar irodalmi érintkezések történetét . Az 
első tanulmány — szerzője a ki tűnő magyar folklorista, Vargyas 
Lajos — a magyar és a délszláv népballadák összehasonlító vizsgálatát 
végezte el, míg a kötetzáró írás — Mari jan Matkovié zágrábi akadé-
mikus tanulmánya — 20. századi kapcsolataink intenzitását bizonyít-
ja, témája a felszabadulást követően „két nyelvű" íróvá lett Sinkó 
Ervin munkássága. A két pólus közé eső korszakról összesen tizen-
kilenc tanulmány vall. Közülük egy — az oxfordi Robe r t Au ty p ro-
fesszoré — nyelvtudományi vonatkozásokat érintő, tárgya a magyar , 
a szerb-horvát és a szlovén irodalmi nyelv történetében k imuta tha tó 
eltérés és párhuzamosság. A többi írás a reneszánsz, a felvilágosodás, 
a romantika kérdéskörét vizsgálja, illetve a könyvnyomtatás , szín-
háztörténet egy-egy részproblémáját érinti, de kitűnő és tovább-
gondolásra sarkalló dolgozatot olvashatunk a szerb és a horvát avant-
gardról vagy Bar tók Béla délszláv folklórkutatásairól, s a két háború 
között i baloldali jugoszláviai magyar folyóirat, a Híd történetéről is. 

A tematika felől nézve most már a k ö n y v teljes anyagát, az erő-
vonalak is jól kitapinthatók. A kötet legegységesebb és egyben leg-
kiérleltebb írásokat egybefogó része a reneszánsz kori kapcsolatok 
kérdéskörét öleli fel. Csapodi Csaba Felix Petancius Ragusinus és a 
Bibliotheca Corviniana címmel értekezik s a rég vitatott Petancius-
kérdést vizsgálja felül — meggyőző érveléssel bizonyítva be, hogy 
Petancius humanista tudósként (tehát n e m mint könyvfestő) vezette 
Mátyás budai könyvműhelyét , amit magas diplomáciai rangjának és 
tevékenységének ténye is alátámaszt. R i t o ó k Zsigmondné a 16. szá-
zadi magyar kulturális élet horvát származású „vándor li terátoráról", 
Bartholomaeus Georgievitsről rajzol érdekes és f igyelemre méltó 
képet, „ . . . aki n e m valamely messze fö ldön híres egyetem katedráján, 
n e m is egész Európát behálózó levelezésével nevelte tanítványait, 
hanem . . . egy dunántúli udvarházban" (69.), a Nádasdy Tamáséban, 
s aki korábban elszenvedett török fogságának leírásával lett ismertté 
az akkori modern európai kulturális élet jeleseinek (Luther, Melanch-
ton) körében is. Dolgozatának külön is f igyelmet érdemlő passzusai 
a Georgievits és Verancsics Antal kapcsolatait felfejtő részek. U j 
eredményeket hozó, értékes írásai a Vujicsics D. Sztojáné is (A dél-
szláv és a magyar énekköltés a 16. században), aki több mint egy év-
tizede már Balassi Aenigma c. verse kapcsán foglalkozott a délszláv 
versformák 16. századi magyar recepciójának kérdésével, s most 
valójában akkori eredményeit továbbfejlesztve terjeszti ki kutatásait 
annak tudatában, hogy „komparat ív verstani elemzéseink n e m lehet-
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nek kielégítőek és meggyőzőek az eredet és a továbbélés minden vo-
natkozására kiterjedő aprólékos vizsgálata és bemutatása nélkül . . ." 
(71.) Célja: az „á tve t t " versformák mellé állítani „az átadó fo rmáka t" 
is, hogy a kölcsönzés tényét eléggé meggyőzően szemléltesse". 
Eredményei megerősít ik: a 16. századi délszláv verselés aszimmetrikus 
sorfajai egykorú elterjedtségük okán n e m csupán Balassi versszövegei-
ben, de a Szabács viadalában is k imutathatók. A tanulmány külön 
értékeként említenénk, hogy a kérdést a legújabb jugoszláviai szak-
i rodalom széles körű ismeretének bir tokában vizsgálja, gazdag délszláv 
példaanyaggal dokumentá lva megállapításait. 

A legátfogóbb, a valójában a reneszánsz korának horvá t —magyar 
irodalmi kapcsolatait s szintézis igényével felvázolni kívánó tanulmány 
(a Gerézdi Rabáné) sajnos — a szerző váratlan halála miat t — töre-
dékben maradt. Á m így is fontos része a kötetnek: a magyar reneszánsz 
horvát származású humanistáinak szerepét vizsgálja — érintve a pol-
gári irodalomtörténetírás idején oly sok vitára, szélsőséges és tudo-
mánytalan nézetek létrejöttére alkalmat adó nemzeti hovatartozás 
kérdését. 

A kötet tanulmányainak jelentős hányada foglalkozik a felvilágo-
sodás és a romantika korának kapcsolataival. Az érdeklődés intenzitása 
— e korszak-problémák iránt — érthető, könnyen meg is okolható: 
a polgárosodás folyamatának párhuzamos jelenségei; a pest-budai — 
tágabban a magyarországi szerb lakosság kulturális és szellemi ébre-
dése, illetve ennek az egykorú magyar művelődéshez kötődése; 
az irodalmi, színházi és tudományos élet frontjain tapasztalható azonos 
törekvések egyaránt a kutatás fokozására ösztönöznek. Elég csak az 
olyan példákra utalni, mint a Vitkovics Mihályé, aki kétnyelvű 
írói gyakorlata s irodalomszervező munká ja révén a kapcsolatteremtés 
jeles munkása volt, közvetített a két nép, a szerb és a magyar között 
s tevékenységének eredményei mindké t irodalom fejlődésében szá-
mot tevő vonulat. 

A sort e témakörben Szeli István tanulmánya nyitja meg, tárgya: 
A magyar és a szerb felvilágosodás párhuzamos vonásai. Vizsgálódásait a 
szerb és a magyar felvilágosodás társadalmi kereteire, eszmei koordi-
nátáira, továbbá nyelv és felvilágosodás összefüggéseire, stílusprob-
lémákra, a műfa jok és műformák kérdésére terjeszti ki s általában 
gazdag anyagot vonul ta t fel a két nemzet kulturális fejlődésében ki-
mutatható párhuzamokat , de az eltéréseket illetően is. Tanulmánya 
arra int: célszerű és mindenképp tanulságos lenne a korszak nagyobb, 
szintetizáló igényű összehasonlító vizsgálatát elvégezni (akár önálló 
tanulmánykötet formájában) — bevonva természetesen a kutatás 
tárgykörébe a horvá t fejlődés analógiáit is, melyekre csak épp fu tó 
utalásokat találunk Szeli István munkájában — nem lévén előre ki-
tűzött célja az ilyen irányú összevetés-vizsgálódás. 
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A felvilágosodás és romantika korának tárgykörét érintő további 
írások egy-egy részletkérdés elemző vizsgálatára vállalkoztak. Bor 
Kálmán a szerb színjátszás kezdeteiről rajzol szép és igényes, példás 
filológiai munkán alapuló képet. Gáldi László szerb-horvát eredetű 
tízesünk fejlődésrajzát készítette el — több vonatkozásban is gazda-
gítva e fontos verstani problémával kapcsolatos ismereteinket. Dolgo-
zatának sok értékes eredménye közül elsősorban Kazinczy „Azzán-
Aga"-fordításának részletező filológiai elemzését emelnénk ki, de 
legalább ennyire fontos a deseterac körültekintő verstani leírása, vagy 
éppen a tanulmányt exponáló ama figyelmeztetése, hogy „a szóban 
forgó met rum európai elterjesztésében nemcsak a szerb, hanem a 
horvát népköltészet is döntő szerepet játszott" (285.), következésképp 
revízióra szorulna a magyar irodalomtörténetírásban meggyökerezett 
„szerbus manier" elnevezés is. Fried István a szerb —magyar kapcsola-
tok 19. századi munkásának, Székács Józsefnek pályaképét rajzolta 
meg szép tanulmányban. Méltatja Székács műfordítói munkásságát, 
majd felvázolja műfordítás-elveinek és gyakorlatának fejlődését s 
helytállóan vonja m e g az életpálya mérlegét is: Székács érdeme, hogy 
„ . . . nem a magyar, hanem a szerb népdal hangján próbál megszólalni. 
Tudatosan szakít a vitkovicsi örökséggel; a magyar népköltészetet 
annyira ismeri, becsüli, mint pályatársai, de ebben a kötetben (Szerb 
népdalok és hősregék c. kötetre utal. LI.) fordít, s nem adaptál. Átülte-
téseiből nemigen érezzük a magyar népdal ihletését." (272—73.) 

Kapcsolattörténeti szempontból több ízben vizsgált kérdéshez 
nyúlt Sziklay László: Vitkovics Mihályról , a kétnyelvű költőről írt 
terjedelmes, monograf ikus szempontú tanulmányt. Sziklay gondosan 
összegyűjtött minden eddigi Vitkovicsra vonatkozó írást — így alakít-
va ki láthatóan teljességre törő Vitkovics-portréja megrajzolásának 
alapállását. A tanulmány Vitkovics származásáról, i f júkori élményeiről, 
iskoláztatásáról, ügyvédi tevékenységéről éppúgy informálni kívánja 
az érdeklődő olvasót, mint irodalomszervező munkájáról s megraj-
zolni igyekszik az írói-költői pálya ívét is. Ez utóbbi felvázolásakor 
műfa j i szempontok vezetik: külön kis fejezetekben foglalkozik Vit-
kovics értekező prózájával, szépprózájával, drámai kísérleteivel, 
meséivel, lírájával (ezen belül klasszicizmus és népiesség kérdésével). 
A költőt tárgyaló részben kapott helyet a Vitkovics szerb népdal-
fordításaival kapcsolatos néhány passzus is. A több mint félszáz lapos 
tanulmány (a köte t legterjedelmesebb írásainak egyike) az utóbbi 
évek legrészletezőbb Vitkovics-méltatása s voltaképpen ebben jelölhető 
meg elsődleges értéke is. 

A felvilágosodás és romantika korának kapcsolatait tárgyaló írások 
sorát a zágrábi Ivo Franges professzor Mazuranié-tanulmánya zárja. 
A szerző a 19. századi horvát költészet klasszikusának, Ivan Mazura-
niénak 1848-as keletkezésű, A horvátok a magyaroknak c. röpiratát 



elemzi, melynek a magyar forradalomhoz kötődő kapcsolattörténeti 
vonatkozásai éppúgy figyelemre méltóak, mint az, hogy a röpirat 
szerzője a Szabadság, Egyenlőség, Testvériség jelszavaira apellálva 
„ . . . a horvátok és a magyarok közti . . . közös eszmei nyelv kiala-
kításának . . ." szükségességét hangsúlyozta. (326.) Egyébként Franges 
professzor tanulmánya is azt példázza — akárcsak a Szeli Istváné —, 
hogy a horvát és a magyar felvilágosodás, de a romantika kapcsolatait-
párhuzamait is tágabb keretben kellett volna itt bemutatni. Kár, 
hogy Franges Mazuranic-interpretációját nem egészítette ki egy a 
költő pályakezdését felölelő tanulmány, amely foglalkozhatott 
volna a költő magyar :;zellemi élményeivel, antik versformában írott 
magyar nyelvű költeményével, magyar nyelvi stúdiumaival s a Póth 
István és Marin Franicevic dolgozatai nyomán egészen kézenfekvő 
problémával: mennyi inspirációt kapott a horvát epikus költő a 
magyar klasszika verselési gyakorlatától? (Vö.: István Póth : Neke 
madzarske veze pjesnika Ivana Mazuraniéa\ Marin Franicevic: Basnir-
stvo Ivana Maíuranica. Mindkettőt lásd: Kolo (Zagreb) 1965.472 — 77.; 
és 424—40. 

A Mazuranic-téma voltaképpen már átvezet a 19. század második 
felének kapcsolatait érintő s sajnos, az előzőeknél jóval foghíjasabb 
tanulmányanyaghoz. Igazában csak Póth István és Bozidar Kovacek 
tanulmányai tartoznak ide. Az első a Petőfit, Aranyt, Garayt, Gyulai 
Pált, Jókait fordító Jovan Jovanovic Z m a j magyar irodalmi kapcso-
latairól ad gondos és a teljesség igényével készült összegezést, az utóbbi 
azt vizsgálja: milyen volt az 1860 — 1871 közötti szerb szépirodalmi 
folyóiratok magyar irodalomismerete. Ismeretes, hogy kapcsolataink 
természete 1848—49után sok tekintetben megváltozott, főleg hatvan-
hét után, amikor „a nagymagyar szentistváni törekvések" (Bozidar 
Kovacek szavai) hatottak taszítóan a nemzetiségi létformába szorított 
szerbekre és horvátokra. Mégis van számos közeledést szolgáló-szor-
galmazó momentuma is kapcsolataink ekkori históriájának. Póth 
István Zmaj-tanulmánya s Bozidar Kovaéek adatai egyaránt ezt pél-
dázzák, de a színháztörténeti problémákat érintő, Slavko Batusic 
tollából származó Magyar drámák a zágrábi horvát nemzeti színház 
műsorán c. összegezés is kínál néhány erre vonatkozó adatot. A kor-
szak kapcsolattörténeti képének teljesebb rajza érdekében azonban 
mindenképp hasznos lett volna feldolgozni legalább a tényszerű 
kapcsolatok Jókaira, Szigligetire, Vajda Jánosra vonatkozó adatait, 
nem is szólva pl. Kondor Lajos munkásságáról, de — ha már e passzus 
bevezető gondolatait Mazuranic-utalással kezdtük, megjegyeznénk 
— hálás és komparatisztikai szempontból eredményeket ígérő feladat 
lett volna Arany és Mazuranic epikájának összehasonlító elemzése is. 

A 20. század délszláv —magyar irodalmi és kulturális kapcsolatainak 
bemutatásakor már valamivel bőkezűbb a kötet. Bori Imre a magyar, 
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a szerb és a horvát avantgard kapcsolatait-párhuzamait vizsgálja, 
Lőrinc Péter a vajdasági Híd c. folyóirat háború előtti krónikáját írta 
meg, Lampert Vera Bartók délszláv folklór-kutatásait dolgozta fel, 
Marijan Matkovic pedig Sinkó Ervinről írt szép, vallomásos esszét. 
A négy írás tematikája is jelzi: századunk délszláv — magyar irodalmi-
művészeti-művelődési kapcsolatainak spektruma ki tágult ; intenzitás, 
gazdagság és súlyosság tekintetében e kapcsolatok legfeljebb csak a 
reneszánsz és barokk koriakkal rokoníthatók. Az irodalomtörténet 
vetületében Bor i Imre dolgozata példázza ezt a legpregnánsabban; 
kutatásainak eredményei minden kétséget kizáróan bizonyítják: 
ezúttal a legnagyobbak (Ady, Krleza, Veljko Petrovic, Crnjanski stb.) 
lettek a kapcsolatépítés és - teremtés legfőbb vállalói. D e a jugoszlá-
viai magyar tudós írása arról is meggyőzhet bennünket , hogy a 
progresszív kapcsolatok felvirágoztatásában a két háború között 
milyen fontos és jelentős szerep ju to t t a vajdasági magyar irodalom-
nak is, hiszen a vajdasági avantgard tudatosan vállalta — már kezdet-
kor — a Csuka Zol tán fogalmazta p rogramot : „Az Út az SHS király-
ságban élő új í rók és művészek orgánuma. Nemzetfölöt t i és az új 
kultúráért folytatot t harcban egy táborba tömörí t i az új írókat és 
művészeket . . . " (487.) 

A kézfogás gesztusait sokféleképp példázó 20. századi délszláv — 
magyar kapcsolatok jelenségeit számba véve — s ezt Bori Imre nagy 
erudícióval í rot t tanulmánya csak alátámasztja —, ú jabb hiányérzet 
támad az olvasóban. Még akkor is, ha jól tudjuk: a köte t semmiképp 
sem vállalhatta e gazdag anyag sokoldalú bemutatását. Két témakör 
feldolgozása azonban mindenképp indokolt lett vo lna : az egyik az 
Ady-líra délszláv recepciójának kérdése, a másik: Vel jko Petrovié és a 
magyar i rodalom viszonya. Igaz: Bori Imre tanulmánya érinti 
mindkettőt , de n e m hisszük, hogy csupán az avantgard vonalán ki-
meríthető kutatási feladatról (pontosabban feladatokról) lenne szó 
akár az egyik, akár a másik t éma esetében. T o d o r Manojlovic, 
Crnjanski, de főként Krleza Ady-é lménye sokkal több dimenziót 
mutat ennél — így feldolgozásuk okkal hiányolható a körképből. 
S bár a szerkesztés egyik elve volt , hogy a kötet az „ . . . e századi 
anyag . . . " bemutatásakor csupán lezárt é letművekre . . ." ha-
gyatkozik (9.), mégis megemlíteni kényszerülünk a Krleza-téma 
hiányát is — kivált ha a bevezető, Sinkó Ervin közreműködésével 
kapcsolatos sorait elolvassuk: „A zágrábi Akadémia M o d e r n Irodalmi 
Osztálya először Sinkó Ervin akadémikust kérte fel, hogy a tanul-
mánykötettel kapcsolatos teendők gondjá t viselje, s maga is készült 
tanulmányt írni a kötet számára (Krleza műve és a magyar irodalom, 
illetőleg Krleza magyar témái)." (11.) Sinkó közreműködése esetén 
tehát — amelyet 1967-ben bekövetkezett váratlan halála akadályozott 
meg — tanulmány készült volna erről az eszmeileg, kapcsolattörténe-

17 Irodalomtörténet 
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tileg egyaránt sarkalatos kérdésről s ha ez elkészül — ismerve a Krle ïa-
életmű magyarság-anyagát és Sinkó autentikusságát —, ma bizonyára 
teljesebb képünk lenne a kötet tanulmányai nyomán 20. századi kap-
csolatainkról . . . 

A felsorolt, hiányérzetet tápláló momentumok ellenére az elismerés 
illeti meg a kötet egészét s a szerkesztő VujicsicsD. Sztoján munkáját , 
amely maga is rangos tett a kapcsolatok ápolását illetően. Legfeljebb 
abban lehetett volna szigorúbb, hogy minden szerző filológiai jegy-
zetanyaggal lássa el dolgozatát. 

L Ő K Ö S I S T V Á N 


