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ÉSZREVÉTELEK EGY K R I T I K A T Ö R T É N E T I 
M O N O G R Á F I Á R Ó L 

F E N Y Ő ISTVÁN: AZ IRODALOM RESPUBLIKÁJA 

Fenyő István doktori értekezése* a hazai irodalomkritikai 
gondolkodás fejlődésének nyomát követi 1817-től 1830-ig, 
azaz Kölcsey Berzsenyiről és Kis Jánosról írt bírálatainak meg-
jelenésétől, a Tudományos Gyűjtemény megindulásától a 
júliusi párizsi revolúcióig, s itthonra tekintve: Széchenyi 
Hitelének megjelenéséig, a Bajza-szerkesztette Kritikai Lapok 
előestjéig. Fenyő — Szauder József filológus-követőjeként — 
nem először vág neki ennek a bonyolultságában szép korszak-
nak. Ez a munka azonban — természetesen — a feladat és a 
megoldás, a célkitűzés és a módszer minőségét tekintve is 
különbözik az előmunkálatoktól. Egyrészt egy monográfia-
sorozatba illeszkedő munkáról, tehát egy kollektív munka 
részéről van itt szó, amelynek előzménye és folytatása van 
(vagy lesz). Másrészt — ugyanakkor — egy minden ízében 
egyéni teljesítményről, amelynek mind a szempontjai, mind 
pedig a megoldási módszere illeszkedik a szerző erudíciójához, 
illetve a vizsgált anyag természetéhez. A munkának e — mond-
hatni — természetes adottságai mellett van olyan sajátossága, 
amely már az értekező igényességét dicséri: a tárgyalásnak az a 
komplexitása, a kritikának az az össz-szellemi élet részeként 
való felfogása, amely nem tűri a szűk tárgyalási keretet, sem 
az anyag feltárásában, sem a szellemi összefüggések körének 
megrajzolásában. A kritika itt nemcsak úgy függ össze az élet, 
a közélet egészével, mint láncszem a lánccal, hanem úgy is, 

* Részlet a doktori értekezés vitáján elhangzott opponensi véle-
ményből. A szövegközi lapszámutalások a kéziratra vonatkoznak, 
amely — általam nem helyeseken — a vita időpontjában már kiszed-
ve feküdt a nyomda asztalán. (P. P.) 
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hogy a kritikai műfaj körébe sorolható írások szerzői egyre 
nagyobb súlyokat emelve kívánják felmutatni a magyar, sőt 
az európai élet fő tendenciáit, problémáit. Voltaképpen az a 
norma volt ekkor irányadó, amit Berzsenyi ekként fogalma-
zott meg A kritikáról írott tanulmányában: a művet meg kell 
tudnod 

„bírálni még azon legfőbb szempontból is, hol az a kérdés: mint 
illik az egész m û a nemzetnek s emberiségnek céljaival és az egész 
miveltség bölcseletével? Mer t ezen legfőbb szempont szerint az egész 
m ű csak része az emberképzet nagy szerkezetének avagy bölcseleté-
nek, melyekkel a műnek , mint résznek összeillése annak l eg főbb ér-
deme; össze nem illése ellenben leglétesebb hibája." 

A történetiséget érvényesítő látásmód számára ez a meghatá-
rozás persze nemcsak a kifejlett szellemi igények hordozója, 
hanem a polgári specializálódás előtti állapoté, egy történelmi 
értelemben a fejlődés korai szakaszát tükröző egyetemesség-
igényé, amelyen úgy halad túl a későbbi összefoglaló szem-
lélet, hogy a kutató tekintet elmélyül a specializálódás felismert 
és vállalt munkafeladataiban. Egy fejlődési szakasz természeté-
ről, s nem korlátjáról van itt szó. Túllép ez az igény az iskolai 
versmérés fantáziátlan szorgalmán, de még nem integrálta, 
nem integrálhatta a művek és műfajok elemző vizsgálatának 
konzekvenciáit. Mindennek nem mond ellent néhány, a 
specializálódást az elemzésben érvényesíteni kezdő tanulmány, 
vagy egy-egy a kor színvonalát meghaladó, találó írói észre-
vétel. Tehát e jelenség számbavételénél mindenképpen hang-
súlyoznunk kell, hogy a monográfus komplexitásigénye nem 
mechanikus tükrözése, visszfénye a tárgyalt kor kritikai 
komplexitásigényének, hanem a felidéző kor modern szemlé-
lete. Érvényesülésének feltétele a reformkor szellemi előest-
jének történeti számbavétele, s ennek a történetiségnek a tisz-
telete. Néhány kisebb kibillenést nem tekintve —, Fenyő 
munkája e követelményeknek igényesen eleget tesz. 

Érdeme továbbá e szakmunkának az anyagszerííség. :szigorú 
követelményének megvalósítása. Fenyő István elismerésre 
kötelező szorgalommal ásta bele magát a kor publikációiba, 
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s felfedező szenvedéllyel mutatja fel kutatásai eredményeit. 
A korábbinál megvilágítóbb fényben áll most előttünk 
Döbrentei vagy Teleki József tevékenysége, Kölcsey egész 
szellemi háttere. Nagy kedvvel és jó szellemi tapintóérzékkel 
böngészte át a korszak folyóiratait, amelyeket nem sok figye-
lemre méltatott eddig a kutatómunka. Külön érdemként 
említhetjük meg Fenyő intenzív érdeklődését a hazai német 
nyelvű sajtó publikációi iránt. Az osztrák és német lapok 
tanulmányozása így kiegészül munkájában a német nyelven 
jelentkező hazai gondolkodás dokumentumainak felmutatá-
sával. Fontos vállalkozás ez, hiszen évtizedeken át elhanyagol-
tuk egyrészt a német nyelven hozzánk begyűrűző európai 
hatások szisztematikus számbavételét, a német kultúra inspi-
ráló és közvetítő szerepének reális felfogását, másrészt — tisz-
telet a kivételnek — a hazai német nyelvű sajtó feldolgozását. 
Érthető visszahatás lehetett ez a korlátoltan német orientációjú 
régebbi összehasonlító stúdiumok primátusára, illetve arra, 
hogy a német nyelvterület századunkban szörnyű arénája 
volt egy emberiségellenes politikai rendszernek. A múló idő 
s a megizmosodó tudományos szemlélet azonban lehetővé 
tette a dolgok reális szemléletét, s tudományszakunk művelői 
akkor járnak helyes úton, ha a valóságos történeti összefüggé-
sek arányai szerint terjesztik ki kutató figyelmüket a német 
kultúrára, a német nyelven érkező hatásokra, a német hinter-
landra is. 

Fenyő István saját pályáján belül is haladásról, fejlődésről 
tesz tanúbizonyságot azzal, hogy a tények rengetegében igyek-
szik gondolati rendet teremteni; az adatokat igyekszik a kor 
főáramlataihoz igazodó eszmék rendezőelvei segítségével 
csoportosítani. A megvalósítás nem sikerül még egyenletesen, 
ám semmi kétség afelől, hogy Fenyő István itt nagy lépést 
tesz előre a tényeknek korábbi pozitivisztikus felsorakoztatá-
sától a gondolati központokra figyelő irodalomtörténészi 
munka felé. Ú j szempontokkal gazdagítja itt Fenyő ismere-
teinket — például — Herder, Kant vagy Schiller hazai hatásá-
ról. S bár azt ugyan nem mondhatjuk, hogy a kritikatörténeti 
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stúdium teljesen előzmény nélküli a magyar irodalomtörténet-
írásban, ám túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Fenyő munkája 
új és korszerű igény színvonalára emeli ezt a feladatot, s ez az 
„emelés" elválaszthatatlan a marxista világszemlélettől, a 
történetiség és dialektika materialista érvényesítésétől. 

Sorolhatnám tovább e szakmunka érdemeit, Fenyő szorgal-
mának eredményeit. De elég talán, ha az opponensi vélemény-
nek ezt a részét azzal zárom, hogy Fenyő István munkáját a 
doktori fokozat elnyerésére alkalmasnak látom. A végszó 
kimondása előtt azonban eleget kell tennem opponensi felada-
tom egyéb követelményeinek. Következzenek itt a fent emlí-
tett erényeket nem semlegesítő bíráló észrevételek. Mivel Fe-
nyő könyve egy több kötetes kollektív munka része, talán 
nem hiábavaló ha a megjelenés előtti szakaszban kerítünk 
sort a viták egy részére. 

* 

Elöljáróban néhány olyan — példaként kiragadott — p o n -
tatlanságra, túlzottan sommás ítéletre vagy vitatható megálla-
pításra mutatnék rá, amelyeknek korrigálása nem érinti a munka 
alapszövetét. Katona értekezésének — a játékszíni mesterség 
hátramaradásának okairól — azt az ismert passzusát idézi 
Fenyő, amelyben elhangzanak a nevezetes szavak: „Én vagyok 
Bánk, én Felicián! stb." Ebből a cenzúra ellen irányuló gon -
dolatmenetből Fenyő egyebek között arra a következtetésre 
jut, hogy Katona ezzel 

„egyszersmind jelzi e neoklasszicizmusból a romantikába ha j ló 
szemlélet korldtozottsdgdt is: ennek az azonosulásnak részlegességét, 
egy-egy főalakra szűkülését. N e m műve egészével kíván azonosulni 
it t Katona, s ezáltal megnyilatkozni, nem sorsok szövevényén át é r -
vényre jut tatni a maga individualitását (a gondolkozó Katonáról 
beszélek, n e m a drámaíróról!) hanem egy-egy a m a g a hasonlatosságá-
ra formált főalakon keresztül." (65.) 

Többszörösen téves következtetés ez. Egyrészt figyelmen kívül 
hagyja Fenyő e szövegrész emóciójának értelmező szerepét, 
kiemelő feladatát, funkcióját. Katona egy konkrét kérdésben 

8 Irodalomtörténet 
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érvel itt emelt hangon a cenzúra ellen, s ehhez példát ragad ki, 
elsősorban Bánkot, a legalkalmasabban érvelő példát. Másrészt 
Fenyő közbeszúrása („A gondolkozó Katonáról beszélek, 
nem a drámaíróról!") jelzi az elemző gondolati él kicsorbu-
lását e helyen : a drámaíró Katona megszólalását csakis a maga 
konkrét szövegi összefüggése szerint tekinthetjük teoretikus 
érvényű megszólalásnak; maga a dráma viszont éppen arról 
győz meg, hogy Katona íróként, lélektani igénye szerint 
nemcsak a pártolt, hanem a gyűlölt figurákat is képes beliilről-
kíviilről átélni: ezt bizonyítja, elsősorban, Gertrudis, Ot tó , 
Biberach drámai jellemrajza. 

Vagy lássunk egy másik^példát. Azt írja Fenyő István: 

„Az i rodalmi gondolkodás fejlődését igen erőteljesen az karakteri-
zálja nálunk, hogy az i roda lom Magyarországon kezdettől fogva n e m 
csupán esztétikai tudatforma, mint más országokban, hanem a n e m -
zeti lét 'mentsvára ' . . . művelése és támogatása nemcsak esztétikai 
megnyilatkozás, hanem egyszersmind erkölcsi-politikai kötelezett-
ség." 

A „kezdettől fogva" meghatározás parttalanná tesz egy tör-
téneti igazságot. De ha eltekintünk ettől, a fenti megállapítás 
akkor sem fogadható el ilyen nyers formában, hiszen ez a 
„tulajdonság" több más nép és nemzet irodalmára jellemző, 
nem utolsósorban Közép- és Kelet-Európában ; elég ha a lengyel 
vagy az ukrán vagy a szlovák irodalomra gondolunk. S vala-
mivel óvatosabban kellene fogalmaznunk e történeti helyzet-
ből adódó jellemvonás meghatározását végezve, mint Fenyő 
teszi munkája 617. és 618. oldalán, ahol is az irodalommal 
foglalkozó „elméleti tevékenységet is a hazai közgondolkodás 
középpontjába emeli", amely az irodalommal együtt „az 
egyetlen lehetősége is lesz nálunk hosszabb időre az egyéni és 
közösségi vállalkozó kedvnek." (618. o.) Túlzásnak érzem 
ezt a megállapítást, amihez egyrészt csakis másod- sőt negyed-
vonalbeli szerzők felértékelése révén juthatott el az értekező, 
másrészt úgy, hogy nem vette kellő módon figyelembe azt a 
szellemi folyamatot, amely Széchenyi 1830 januárjában meg-
jelent Hiteléhez vezetett. (L. erről többek között ifj. Iványi-
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Grünwald bevezetőjét a Hitel 1930-as kiadásához, továbbá 
Gergely András tanulmányát Széchenyi eszmerendszerének 
kialakulásáról.) S egyébként is: az irodalom funkciójának spe-
ciális kiterjedéséből (amelyet szintén hiba volna illuzórikusán 
megítélni!) nem lehet mechanikusan következtetni az eszté-
tika, a kritika helyzetére. A kettő persze összefügg egymással, 
de éppen az 1820-as években arról van szó, hogy egy jelentősen 
kifejlődött irodalom mellé igyekszik felnőni a kezdeti stádium 
belső gondjaival is küzdő kritika. A 30-as és különösen a 40-es 
években, a funkciórokonság sokkal közelebbi, mint a tízes 
vagy a húszas években. Végül — lezárva ezeknek az egy-
másra halmozott pontszerű kifogásoknak a sorát, hadd je-
lezzem, hogy Fenyő (692. o.) elmarasztalja a „Kézikönyv" III. 
kötetét azért, mert annak 377. oldalán nem eléggé méltányló 
az Elet és Literaturáról szóló néhány soros szöveg. Való igaz, 
hogy ez a korabeli sajtóviszonyokat összegező rövid össze-
foglalás nem tér ki részletesen a szóban forgó folyóiratra. De 
ha továbblapozunk a könyvben, láthatjuk, hogy a Horváth 
Károlytól származó Kölcsey-fejczetben külön alcímmel kie-
melt, több oldalas rész foglalkozik az Élet és Literaturával. 
Fenyő István megnyugtatására mondhatom: n e m méltány-
talanul. 

* 

Rátérve most már néhány olyan ellenvetésre, amely az érte-
kezést elvi-módszertani vonatkozásban érinti, először arra hívom 
fel a figyelmet, hogy a rendkívül zsúfolt monográfiában, 
annak ellenére, hogy Fenyő megjelöli az elvi-elméleti orientá-
ciós pontokat, nem érvényesül olyan differenciáló elv, minő-
ség-különbségeket jelző szellemi mechanizmus, amely egyen-
letes biztonsággal reagálna arra, ami korszakosan jelentős, 
ami jellemző, ami kevésbé fontos, vagy ami puszta szellemi 
utánérzés. Ha hasonlattal szabad itt kifejezni benyomásomat: 
Fenyő interpretációjában olyan térség a vizsgált terület, ame-
lyen elhalványul a különbség a szellemi adóállomások és a re-
léállomások között. Ne legyünk persze igazságtalanok: Kölcsey 
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központi helyet kap ebben a könyvben, s ez így van rendjén. 
Azt azonban már vitatni lehet, hogy helyes szerkesztési meg-
oldás-e az, hogy egy 1817-es korszakhatárt (ez Kölcsey kima-
gaslóan jelentős kritikáinak megjelenési esztendeje) indikáló 
szakmunkában Kölcsey irodalmi bírálataira csak a IV. ill. az V. 
fejezetben, azaz a 200. oldal után kerül sor érdemben, részle-
tezőn. Tehát a korszakot indító, minőségileg kimagasló kriti-
kai alkotások belesodródnak a monográfia a közepébe. 
Bizonyosan Fenyő szándéka ellenére, de ez a szerkesztési meg-
oldás a minőség elhalványítását eredményezi. Ugyanakkor 
másod-, harmad- vagy éppen negyedrangú szerzők tanul-
mányai igen nagy fontosság hírébe kerülnek itt, egy-egy az 
összfolyamatot jellemző, de csak ritkán eredeti fejtegetésük, 
megállapításuk miatt. Felértékelődik itt pl. a jelentősnek éppen-
séggel nem mondható Töltényi Szaniszló, s valósággal a kor 
vezető elméi közé emelkedik — például — a vitathatatlan 
érdemű szombathelyi paptanár, Bitnitz Lajos, aki 1827-ben 
jelentette meg A magyar nyelvbeli előadás tudománya című 
oktatási célra szánt könyvét. De bőven adódnak példák ezeken 
kívül is, s csak éppen megemlítem, hogy a pőre hazafiságnak, 
mint esztétikumot pótló indulatnak a propagálását a 34. 
oldalon felsorolt heted-nyolcadrangú szerzőknél meggyőzőb-
ben lehetne bizonyítani a korirodalom első-második-harmadik 
vonalához tartozó szerzőkkel. (A 34. oldalon olvasható fel-
sorolás jegyzetbe kívánkozik.) 

A felértékelés hajlamát látom érvényesülni egyébként jeles 
szerzők vagy jeles munkák minősítésében is, gondolok itt 
például a sokérdemű Szemere Pál kritikai tevékenységének 
kvalifikálására. Ha ily magasra felviszi hangját az értekező 
Szemeréről vagy a fiatal Szalay Lászlóról szólva, mit tesz majd, 
ha érdemben kell szólnia Bajzáról, Erdélyiről, Henszlmannról? 
A fontos és kevésbé fontos közti nivellálódás az egyik követ-
kezménye továbbá annak, hogy Fenyő nem szelektál elég 
energikusan hatalmas anyagában; az egyébként rokonszen-
ves felfedezői öröm (amelynek gyakran ad hangot értekezésé-
ben) mintha eltompítaná benne azt a fontosság-érzékenységet, 
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amelynek a nagy összefüggések világos felismeréséből kell 
következnie. S ha már a szelekció hiányosságáról beszélek, 
hadd említem itt meg azt is, hogy Fenyő kritika-szemléletének 
is egyik hiányossága, hogy nem tulajdonít kellő jelentőséget a 
kritika szelektáló, differenciákat érzékelő funkciójának, amely 
megmutatkozott már ezen a korai szakaszon is. 

Másodszor azt említem meg, hogy mutatkozik némi bizony-
talanság vagy pontatlanság a monográfiában az irodalom és az 
irodalommal foglalkozó kritika, illetve esztétika helyzetének 
értelmezésében. Azt írja többek között erről Fenyő, hogy 
„ekkortól (azaz 1817-től. P. P.) kezdve beszélhetünk nálunk 
az irodalom önálló, autonom jellegéről, mai értelemben vett 
szépirodalommá válásáról, azaz végérvényes elválásáról a 
morál, a vallás, a tudomány szférájától. . ." (3. o.) Más 
helyen — értelemszerűen a 19. század elejéről van szó itt — 
azt olvasom, hogy még „nem jött létre végérvényesen a m ű -
alkotás, az esztétikai tárgy sajátos szférája — nem valósulha-
tott meg szuverén megítélése sem." (Ugyanitt viszont: „a kri-
tika másik elengedhetetlen faktora, a közönség is csupán 1820 
táján alakul ki t e l j e s e n ! " (224.0.) Vagy: „Az irodalom 
a húszas évek második felében csakugyan 'külön státus'-szá 
vált Magyarországon." (506. o.) Szabad legyen megjegyezni, 
hogy az irodalom, a műalkotás autonom volt már Csokonai 
életművében is; már itt s jóval előtte is létrejött a műalkotás, az 
„esztétikai tárgy sajátos szférája". így lenne ez akkor is, ha 
Csokonai nem fogalmazta volna meg több alkalommal is a 
poétái külön világ tudatát és öntudatát, — hiszen a műalkotás 
léte vagy nem léte, önállósága vagy nem-önállósága nem 
attól függ, miként vélekedik egy korszak az irodalom helyéről, 
hanem hogy a társadalmi-szellemi fejlődés sodrából előbukkan-
-e az utókortól is alkotásnak minősített mű. A kritika — műfaji, 
társadalmi-intellektuális jellegénél fogva — követi az irodalmi 
műveket, s mint Fenyő egyébként helyesen látja, a bírálat 
műfaja a polgári fejlődés iramában szerez relatív önállóságot. 
De mivel irodalom már korábban is létezett, léteztek az iro-
dalmi alkotásokhoz tapadó különféle prekritikai vélemény-
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nyilvánítások. Egy ideig tehát létezik autonom irodalom, 
amely lényegét tekintve önálló elvű tükrözése a valóságnak, 
s nem létezik még autonom, önálló műfajú kritika. Még akkor 
sem, amikor pedig már magyar szerző tollából is passzusokat 
olvashatunk a kritika, ezen belül a „Poétika kritika" nemeiről. 
(Fejér György Az ember kiformáltatdsa gondolkodó erejére nézve 
c. könyvében — 1810.) A fejlődésbeli fáziskülönbség elmosása 
az összehangolás kedvéért nem helyeselhető, hiszen ebből 
csakis — még a szerző akarata ellenére is! — káros konzek-
venciák következnek: az irodalom, az alkotóművészet való-
ságos megtett útjának lassított felvétele, vagy sajátosan kicsi-
nyítő felvétele, az irodalmi tudat, a kritikai műfaj kialakulásá-
nak ritmusa szerint. S míg az előbb említett felértékelési haj-
lam odavezet, hogy Fenyő István olykor túlságosan közelíti a 
20-as évek gondolati eredményeit a 40-es évek, a nemzeti 
klasszicizmus eszméihez, ez utóbb említett szemléleti zavar - a 
művészet fejlődésének és a műkritika fejlődésének egy-
szintre hozása — távolítja egymástól — teszem — a magyar 
líra Csokonaival és Petőfivel jelezhető csúcsait, szakaszait. 

A módszertani, szemléleti kérdésekről szólva lehetne még 
érinteni azt, hogy Fenyő István olykor túlontúl közvetlen kap-
csolatot feltételez a társadalmi élet alakulása és a szellemi jelen-
ségek között; szóvá lehetne tenni, hogy bár helyes irányban 
haladva közelíti meg, de nem tárja fel teljes elméleti bitonság-
gal a klasszicizmus és romantika összefüggését a virágzási 
korukban is jelentkező realista tendenciákkal. Ilyen és ehhez 
hasonló kérdésekről tehetnénk itt említést, de a részletesebben 
érintett példák után térjünk át egy-két — szintén példaként 
kiragadott — irodalomtörténeti problémára. 

* 

Nem hagyhatom szó nélkül azt a hiányérzetemet, amelyet a 
vizsgált téma kulcsfiguráinak, Csokonainak és Kazinczynak a 
monográfiában elfoglalt labilis helye ébresztett bennem. Nincs 
szó félreértésről: Csokonai esetében nem kérhetem számon 
Fenyő Istvántól a nagy költő esztétikai nézeteinek részletes 
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elemzését. Ez nem az ő feladata. Ezt a kritikatörténet korábbi 
kötetétől várhatjuk. Azt azonban ettől a szakasz-monográfiától 
is elvárhatjuk, hogy szerzőjének meggyőző képe legyen 
Csokonairól, azaz arról a szellemi előzményről, amelyet az 
általa vizsgált szakasz követ. Csokonai tüstént a disszertáció 
elején szemrehányást kap azért, amiért helyes irodalmi nézetei 
közé — klasszicista forrásai nyomán — klasszicista esztétikai 
normák is beszüremkedtek. Azt mondanám inkább: az lenne 
különös, ha abban a korban nem hatott volna Csokonaira ez a 
normarendszer. S nem utolsósorban az benne a nagyság 
ismérve, hogy lírai alkotásaiban s nemegyszer esztétikai észre-
vételeiben is meghaladja ezeket a normákat. De a monográfia 
egyéb pontjain is érzem a Csokonai-kép kiforratlanságát (pl. 
a népiesség feldolgozásában), s talán hasznára válik a könyv 
végleges szövegének, ha Fenyő e vonatkozásban még alakítja 
munkáját. Ennek helyes értelmezéséhez természetesen ponto-
san kell értelmeznünk Csokonai szövegeit. Elmarasztaló hang-
súllyal mondja Fenyő, hogy a poéta és versificátor szétválasz-
tásához, a képzelet jelentőségének hangsúlyozásához „ő is 
hozzáteszi", hogy ,,a költésnek fő törvénye a verisimilitudo 
(Wahrscheinlichkeit), azaz hogy a dologban semmi képtelen-
ség ne légyen." (14. o.) Fenyő ezt — értelemszerűen — az 
imitáció-elv fenntartásának tekinti. Pedig igen jó ez a Csoko-
nai szöveg, hiszen a „Wahrscheinlichkeit" elsősorban ,^il le-
tőséget", aztán „valószínűséget" jelent, s nem az imitáció 
értelmében vett valódiságot. Ez még világosabb lenne, ha 
Fenyő a főszövegben jelezné közvetlenül az idézett Csokonai-
mondat előtt vagy után, hogy ez a megállapítás a Dorottya, 
illetve a furcsa vitézi versezet jellemzése kapcsán fordul elő, 
ezen belül is a „mesézet" mikéntjének leírása közben. A 
romantikus eposz ettől a „Wahrscheinlichkeit "-igény tői 
eltávolodik. Tartalmas eltávolodás az is, (emlékezzünk csak 
Vörösmarty elbeszélő költeményeinek indító ars poétikáira) 
amelynek jellegét, a fantázia térhódítását, csakis konkrét 
összefüggések elemzése teheti esztétikailag megragadhatóvá. 
Utóbb, Petőfinél és Aranynál az epikai hitelesség a „Wahr-
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scheinlichkeit" eszméjének újabb, magasabb igényét jelzi, a 
fantasztikus motívumok társaságában is. 

Még több figyelmet kíván Kazinczy szerepének, jelentősé-
gének pontosabb megvilágítása a monográfiában felölelt 
korszak szellemi viszonyai között. Révai Kazinczyra vonat-
kozó nagyon fontos, ám túlzásokat is tartalmazó megállapí-
tásai egy időre mintha megmerevítették volna a széphalmi 
mester képét, s hogy ez a kép mennyire nem tekinthető befe-
jezettnek, arra éppen a képet új kutatások alapján tovább-
formáló Szauder József tanulmányai világítottak rá. S most, 
hogy eltávozott körünkből az a tudós, aki Kazinczy Korff-ja 
lehetett volna, s Korffnál több is — némi rezignáltsággal 
tekintek arra a nagyszerű feladat-hegyre, amelyet — azt hit-
tük — hosszú időre a mi korunk fog felmérni és belehelyezni a 
magyar kultúra történetének magaslati vonulatába. Hogy ez 
a munka mennyire nélkülözhetetlen, s hogy még elvégezve 
nincs, arra korrekt módon figyelmeztet Fenyő monográfiája, 
amely nem is kívánja azt a látszatot kelteni, hogy akár az 1817 
utáni szakasz hullámzásában is tisztázottnak és részletekbe 
hatolóan értelmezettnek tekinthetjük Kazinczy működését. 

Egyetlen példát legyen szabad itt megemlíteni annak bizo-
nyítására, mennyire tartalmas háttere van egy-egy leegyszerű-
sítőn megítélt Kazinczy-gesztusnak, Kazinczy-véleménynek. 
Az öreg Kazinczyról írja Fenyő, hogy „Középszerű hívével, 
Guzmics Izidorral váltott leveleiben éli ki ezentúl öreges keserű-
ségét, dohogva a nemzeti múlt gyakori felelevenítése ellen . . . " 
E „dohogásnak" egyik jellegzetes megnyilatkozása Kazinczy 
Pannonhalmi t / í ja első kiadásának az a Kritikai Lapok ellen irá-
nyuló passzusa, amelyet a nagy felháborodás miatt a második 
kiadásból már elhagyott. Itt írta le többek között azt, hogy 

„ n e m pirulok megvallani, hogy a párducos Árpád tömjénezői től 
végre borzadok. Én nem tudom, az a becsületes ember mit véthete 
oly nagyot az istenek ellen, hogy ezer esztendeig fekhetvén sírjában, 
most onnan minden által felrángattatik, a ki elhitette magával, hogy 
hexametert pőrölyözni, s valami olyanformát m i n t az éposz, össze-
firkálni ő is t ud . " 
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A kiadványt követő villongásokban Kazinczy többször is 
kifejtette, hogy ő n e m a többször is magasztalóan említett 
Vörösmartyt, s nem Czuczort vagy Horvát Endrét akarta 
támadni, hanem a becsült Árpád-téma elsekélyesítőit. „Nem 
ellensége az a religiónak, a ki a fanatikust v e r i . . . " írta a szép-
halmi mester. S bár suhintása érthetően irritálta Vörösmartyt 
és híveit, el kell fogadnunk Kazinczy „szövegmagyarázatát" 
is, miszerint nem a Zalán futását akarta ő kipellengérezni. A 
konfliktus interpretálói hosszú időn át nem vehették figye-
lembe Kazinczynak Kisfaludy Sándorhoz 1831 május i-én 
írott levelét, amely a Levelezés második pótkötetében (i960) 
olvasható. Itt azt írta Kazinczy: 

„ N e m Árpádot nem tisztelem én, kinek tiszteletére m a g a m is ír-
tam egy Ódát , sem az oly lelkes magasztalóját nem mint Vörösmar ty 
vagy Horvá t Endre ; h a n e m azoktól i szonyodom, a kik N e m z e t ü n k -
nek ezen áldott Alkotóját lélek nélkül s rossz versekben emlegetik, s 
már legalább harminc év ol ta ." 

S ebben a három évtizedben — igaz, nemcsak hexameterben— 
nem egyedül Vörösmarty írt Árpádról, hanem Ungvárnémeti 
Tóth László és Terhes Sámuel is; ekkor mát a hexameteres 
honfoglalási eposszal küszködött Debreczeni Márton, írt verset 
Árpádról Guzmics is. (Az Árpád-irodalom korabeli hullámát 
összegezi a Zalán futása kritikai kiadása.) Ami ennél azonban 
fontosabb: Kazinczy Pannonhalmi Útja. a Hitel megjelenése 
után látott napvilágot. Sőt! Kazinczy a Hitel 1830 elején történt 
megjelenése után indult el útjára, pontosan 1831. április 7-én. 
S hogy mit jelentett Kazinczy számára Széchenyi műve, azt 
pontosan érzékelteti az 1831-ben hozzá intézett — befeje-
zetlen — költői levele, amelyben Széchenyit mint saját álmai-
nak megvalósítóját üdvözli, szellemi rokonát, akire szintén 
azért támadnak, mert a „Külföld szerelme vétkes útra szédít", 
mert a jó példák meghonosításával is erősíteni kívánja nem-
zetét. Azok támadják őket, akik szerint „a szokás az úr" 
kiknek elve az, „hogy hátra kell haladni, — Előre nem" . 
Kazinczyt fellelkesítette a Hitel nagy visszhangja, s túlzott 
optimizmussal üzente a grófnak: „Még hallik olykor egy-két 
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kullogó — Neheztelése. S azt csudáljuk-e, — H o g y sánta 
kullog a sereg mellett?" De a Hitellel jelentkező fordulatot 
Kazinczy, a támadott, megöregedett, sok mindent már nem 
pontosan értő Kazinczy érzékelni tudta. S nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül azt sem, hogy a Pannonhalmi u íból kihagyott 
részlet nemcsak az Árpád-téma költői feldolgozásait támadta, 
hanem nyomatékosan kifejezte az irodalmi respublika vállalását 
is. „Igen is, író és író közt az írói pályán nincs különbség, s itt a 
nem-nemes születésű, szegény, de szegénységét méltósággal viselni 
tudó Virág több mint Zrínyi, ha ez nem egyéb, mint horvátországi 
bán. .." Ha most e motívumokat — a minőség elvének 
megerősítését, a Hitel megjelenése utáni helyzetet és az irodalmi 
respublika antifeudális elvének elfogadását — „összeadjuk", 
akkor némi fogalmat alkothatunk arról, milyen tartalmas 
„dohogás" volt az öreg Kazinczy szava, vé leménye . . . 
Egyébként a reformkori összefüggések között is tanulságos ez a 
példa. Magyarország állami függősége nehezítette a polgári 
nemzettéválás folyamatát, éppen ezért a nemzeti törekvések 
egy időben akkor is éleszthették a kultúrát, az irodalmat, a 
nyelvi ügyet, ha nem kapcsolódtak össze tisztázott, kijegecese-
dett progresszív társadalmi nézetekkel. Ez az értékteremtő 
(még-értékteremtő) lehetőség azonban nem volt parttalan, 
s minden realizálódása magában hordozta a nézetek és a 
művészi megvalósítás különféle korlátozottságát. Abban 
azonban minden bizonnyal egyetértés van e korszak kutatói 
között, hogy a társadalmi maradiság konok és úri, sőt nagyúri 
érdekeinek védelmére mozgósított nemzetiesség már nem a 
nemzeti érdek kifejezője, hanem a nemzeti törekvések kompro-
mittálója. Tehát a konok reakciós eszméknek, az aulikus érzü-
lettel is jól egyeztethető nemzetiességnek a reformkorban 
sem lehetett menlevele a nemzeti pátosz, a nemzeti indulat, a 
nemzeti külső. Másrészt, társadalmi viszonyaink visszama-
radottsága, a feudalizmus stabilitása miatt a múlt század első 
éveiben, évtizedeiben jelentkező progresszív társadalmi esz-
méknek, a műveltség, a pallérozottság, a minőség védelmének 
akkor is volt pozitív funkciója, ha e nézetek képviselői nem 
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tudták eszméiket minden vonatkozásban összehangolni a n e m -
zettéválás, a nemzeti önállóság történelmileg domináló törek-
véseivel. E tekintetben Kazinczy véleményalkotásainak sorá-
ban is mutatkoznak történelmileg téves ítéletek, (erre utal pl. 
a Kisfaludyhoz intézett levélben a „harminc év" emlegetése) 
az ő kritikusi működését is jellemzi néhány, a nemzeti kultúra 
szempontjából fontos jelenség mellőzése. D e ezek a korlátok, 
tévedések éppúgy nem semmisíthetik meg Kazinczy össz-
működésének és tevékenysége főirányának polgárosító, p rog-
resszív lényegét, mint ahogy — mondjuk — Vörösmarty 
eposzi korszakában a belső társadalmi kérdések figyelmen 
kívül hagyása nem semlegesíti, nem semmisíti meg művei 
dinamikus nemzeti karakterének érvényességét. Ahogy köze-
ledünk a negyvenes évekhez, úgy válik egyre nyilvánvalóbbá, 
hogy a fejlődés iránya e kettősség feloldódása, a demokratikus 
nemzeti, a forradalmi demokratikus hazai, nemzeti plattform 
kialakulása. A fejlődésnek ezt a tendenciáját helyesen látja 
Fenyő István, — nemcsak ez a munkája, korábbi tanulmányai 
is meggyőznek erről. 

Az irodalomtörténeti kérdések sorában végül azt említem 
meg, hogy mutatkozik némi egyenetlenség Fenyő népiesség-
szemléletében. A korszak nagy formálóelvei, centrális jelentő-
ségű eszmei törekvései között említi, helyesen, az eredetiség 
elvének érvényesítése és az önálló nemzeti irodalom elvének 
meggyökereztetésével együtt az irodalmi népiesség elmé-
leti alapvetésére irányuló szellemi erőfeszítéseket. Fenyő 
több alkalommal foglalkozik a népiességgel, s felfogása szerint 
a népiesség hazánkban „nem csupán áramlat, de mozgalom . . . 
mely arra hivatott, hogy bizonyos társadalmi-kulturális célok 
érdekében egyesítse a külpnféle osztályokat." (149. o.), 
továbbá: „A népiesség 1817 előtt irodalmunkban jobbára 
csupán stílusáramlat..." (156. o.) Majd pedig: „Horváth 
János népiesség-felfogásának elvi indítékaival nem értünk 
egyet", de az áramlat cél-meghatározását tőle veszi át Fenyő: 

a népiesség a hagyománytartalék számontartója, a népfaj i 
örökség biztosítója, őre és propagálója. Míg a nemzeti pol i t ikum 
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haladó ösztönei keresve keresik a homályos jövőben az európai alkal-
mazkodás m o d e r n biztosítékait: a népies mozgalom, mintegy ellen-
súlyként, az elidegenedéstől óv s a legősibbnek, vé r - és eredet szerint 
leggyökeresebbnek, egész m ú l t u n k o n keresztül m i n d a mai napig 
állandóan meglévőnek tudott v a g y vélt, specifikus magyar hagyo-
mányokon veti meg a l á b á t . . . " (631 — 632. old.) 

Alig érthető számomra, hogyan vehette át helyeslően a mar-
xista Fenyő ezt a részigazságokat tartalmazó, de Horváth 
koncepciójának konzervatív elemeit is sűrítő passzust?! S ezt 
a meghökkenésemet az sem csökkenti, hogy más helyeken 
Fenyő a népiesség másféle megvilágításával is kísérletezik. 
A Fenyő által adott képből kiragadott mozzanatok olyan 
felfogást jeleznek, amely nem tulajdonít az irodalomtörténeti 
folyamatban megfelelő jelentőséget a népiesség differenciált-
ságának, a népiesség végső soron társadalmi meghatározott-
ságú „színeződésének". A hasonló vonások bűvöletében elta-
karja előlünk az alapvető különbségeket a népiességen belül, 
pedig ennek a kérdésnek — Fenyőnek ezt n e m kell bizony-
gatni! — nemcsak a 18. században volt j e l en tősége . . . Nem 
„fér bele" az ő ilyen felfogásába sem Csokonai, sem Fazekas 
plebejus töltésű költészete, de nem fér bele az a teoretikus 
Csokonai sem, aki — hányszor kell ezt még elismételni, hogy 
tudomásul vegyék a tényt! — az új szavakon megbotránkozó-
kat „a paraszt, tudatlan, együgyű — de nála meglehet jobb 
magyar községhez, alj-néphez" utasítja nyelvet tanulni (ezt 
idézi H. J. is), de a folytatást már nem idézi Horváth János a 
népiességről írott munkájában: „Bizony, a szegény községnek 
ma is több genie-je van, mintsem azoknak, akik szégyenlenek 
a közé számláltatni: ő a maga új ideáit is ki meri magyarul 
tenni, és ha reá kész szót nem talál, bátorkodik csinálni; míg a 
felső község nem akar, a tudós község nem mér és amaz németi-
zál, e pedig deákizál." De kell e mondanom, hogy az irodalmi 
népiességből nem rekeszthetők ki a 18. és 19. századeleji irodal-
mi népiség legtágabban értelmezett megnyilatkozásai, — tehát 
nemcsak Csokonai verse az első somogyi oskoláról tartozik e 
fogalomkörbe, hanem Katona Tiborca is, németből fordított 
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plebejus panaszával. Az „egyeztető" népiességgel mindig 
direkt vagy indirekt vitát folytatott a valóságos társadalmi 
mozgásokat érzékeltető népiesség, s ez nemcsak plebejus 
sugárzású művekben jelentkezett, hanem abban a tendenciában, 
amely — például — Vörösmarty népszemléletét, népábrázo-
lásait jellemezte. Még az 1817 és 1830 közötti szakasz népies-
sége is árnyaltabb képet mutat, semhogy magunkévá tehetnénk 
Horváth János sokban kitűnő könyvének teljes koncepcióját. 

* 

Az opponensi vélemény végéhez közeledve, újra megerősít-
hetem, amit korábban mondot tam: a viszonylag bő terjede-
lemben jelzett tévedések, vitatható megállapítások egy igen 
nagy munkáról számot adó, komoly tudományos szorgalmat 
bizonyító értekezésben mutatkoztak meg. Fenyő széles körű 
ismeretekkel, marxista igénnyel, az akribia erényének birto-
kában végezte el a magyarországi gondolkodás története egy 
szakaszának, s e szakaszon belül a kritikai szektornak az elem-
zését, mégpedig úgy, hogy az egészre figyelve, az európai 
áramlatokra kitekintve, a komplex megoldás ígéretes kísérle-
tét adta. Ezt tartom döntőnek, külön is hangsúlyozva, hogy 
az elkészült kritikatörténetnek nem utolsó funkciója lesz a 
filozófiai gondolkodás, a kritika történetének feltárásával a 
filozófiai gondolkodás és a kritika tekintélyének, funkció-
ismeretének megerősítése — napjainkban. 

PÁNDI PÁL 
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O T T H O N R A TALÁLT ESZMÉK 

HAZATÉRT SZÖVEGEK. MAGYAR EMIGRÁNS ANTI-
FASISZTÁK ÍRÁSAI. 191 9-1 945. 

(Gondolat , 1975.) 

Lapozom az antológia szerzőinek névsorát. Ismert és elfe-
ledett nevek alatt életek rajza — egyetlen bekezdésben. Életnyi 
történelmek két dátum között, hiszen a legtöbb név után dőlt 
vonalak parcellájába szedve már ott áll a második szám. Vagy 
helyette itt-ott a kérdőjel: a bizonyos halál, s az ismeretlen 
idő jele. De a szövegek élnek. Túlélték. A szöveg halhatatlan. 

Az életben maradt emigránsok többsége hazatért. Bárhogy 
alakult később e kötet szereplőinek sorsa, (mert az emberek-
nek is megvan a maguk sorsa) eszméik itt, ebben a hazában 
otthonra leltek. 

„Jajj hova lettetek harcos proletárok?" 

„ H o g y ez a hang megszülethessen, ahhoz va-
lamikor ismerni kellett a szabadságot, aztán vég-
képp elveszíteni, és aztán nagyri tkán egy-egy 
válságos pillanatban reménytelenül újra megkí -
vánni ." 

(Bálint György) 

A műfajok soha nincsenek készen, de mindig a történelem 
újszülöttei. Egy kor néz bennük saját szemébe. A megismert 
és elveszített szabadság, a „megpörkölt remény" idején felsír, 
jajdul a szó: a forradalmát vesztett nép szava, mellyel egybe-
harsan a forradalmat őrzők nyugtalan, lázadó szólama. Ez a 
jajszó, ez a lázas dallam válik formává a hazából kiűzött 
írástudók tollán. Ezért pontos és nem allegorikus a párizsi 
boltiszolga Déry Tibor jellemzése: „Lírikus korszakban élünk". 
1919 és 1932 között különösen sűrűn követik egymást az 
„énekes emigránsok" versei. Nem indulók, nem ódák vagy 
himnuszok, hanem gyászdalok és zsoltárok, kurucdalok és 
vándorénekek. Alig akad klasszikus zengésű, szabályosan 
lüktető sor, annál gyakrabban szakad fel a fájdalom expresszív 
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szabadversekben. Á m a lírikus hang nemcsak költemények-
ben szólal meg, hanem prózában is. A szövegeket vörösen 
izzóvá hevítik az érzelmek, teljesen egybeforrasztják az írókat 
népük, osztályuk történelmi sorsával. Távol a hazától napvi-
lágot láthat a szabad gondolat, míg Magyarországon „ez a 
korszak: terror az emberies érzés ellen." (Nagy Lajos) 

Fehérterror és vörös líra. Esztétikai ellentétek csupán? Vagy 
a tragikus valóság és tudata között feszülő ellentmondás for-
málta a lírikus korszak prózáját és költészetét? Mi a tartalma 
ennek az újszülött lírai hangnak? A messianizmus. A hit a Meg-
váltó Forradalom eljövetelében-visszatérésében. , ,Ó ki ne 
hitte volna: messiás érkezik a földre?" — emlékezik Kassák 
Lajos egy válságos pillanatban, egy évvel a szabadság elvesz-
tése után. „Akik ott voltak, mind hittek a csodákban" — írja 
Illyés Gyula, ugyancsak múlt időben. 

A messiás, Krisztus nálunk járt. Ot kísérte egykor Forbáth 
Imre; tőle örökölte „pásztorkék szemeit" Szilágyi András. 
S most börtönbe hurcolták a poroszlók (Fényes Samu), most 
a názáretbeli zsidó nevében, aki mindig a szegények pártját 
fogta és ugyanazt tanította, mint a kommunisták, gyilkolják 
az ébredők a „gyalázatos zsidót" és az „aljas kommunistát". 
(Gábor Andor) 

Nincs ebben a messianizmusban semmiféle vallásosság. 
Nagyon is profán hite és reménye ez azoknak, akik nem törőd-
tek bele a forradalom bukásába, akik szenvedélyesen elutasít-
ják az ellenforradalom világát. A messianisztikus tudat szá-
mára a fehérterrornak nincs és nem is lehet igazi valósága, mert a 
szó hegeli értelmében ésszerűtlen, isten ellen való (vagyis: 
népellenes), illetve a végóráját élő burzsoázia olyan erőszakos, 
véres és mocskos elnyomása, mely egyik osztálynak sem áll 
igazán a szolgálatában. A proletárdiktatúrával ellentétben 
nincs osztályvalósága, öncélú, s halálos betegséggel fertőzött 
(Lukács György). A messianisztikus lírai hang, egészen a 
fasizmus hatalomra jutásáig abból a hitből merít, hogy a forra-
dalom átmenetileg „lefelé ívelő" szakaszát éli. 

Hogyan lehetett mégis hívni a csodát, remélni a megvál-
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tást, a világforradalmat, várni a „leszálló alkonyatban feltűnő 
Vörös Hajnalt"? (Lékai János). Csak a szó, a szellem, a tudat 
világforgató erejében bízva, abban bízva, hogy „csak a dal dia-
dalmas" és „legenda készül itt holnapi harcra" (Balázs Béla). 
Ezért a reményért fordul Jászi Oszkár a „világszellem küldöt-
teihez", Petőfihez és Adyhoz; ezért zarándokol Barta Lajos a 
kiskőrösi szent szobához, ahol isteni titok, csoda van ; ezért 
vallja Kahána Mózes, hogy Lenin életétől „megáldottan és 
kitisztultán törjük tovább a szocialista forradalom útját, s hol-
napra, ha kell, új Lenint teremtünk". 

A tudatos Kell, a világforradalmat lendítő legenda, a csoda 
vagy az utópia akarása elválaszthatatlan a lírikus korszak 
plebejus messianizmusától éppúgy, mint a lukácsi szektás 
(Krisztus helyébe a proletariátus öntudatát emelő) erkölcsi 
hittől: a demokratikus világrend akarása „teszi a proletariá-
tust az emberiség szociális megváltásának hordozójává, teszi 
a világtörténet messianikus osztályává. És ennek a messianiz-
musnak pátosza nélkül a szociáldemokrácia példátlan diadal-
útja elképzelhetetlen lett volna". Ugyanez a messianisztikus 
pátosz hatja át a K M P 1919-es röpiratát: „a proletárság ügye 
nem veszhet el, a világforradalom itt van és győzni fog!" 

Mi a pátosz? A szenvedély és a szenvedés egysége — mondja 
Bálint György, a korszak egyik legnagyobb, lírai hangú 
realista publicistája. A pátosz a válságok kísérője, teszi hozzá, 
és minél tragikusabb egy kor, annál gyakrabban szólal meg 
patetikusan. A pátosz elsősorban a harcoló emberekhez közel 
álló szellemi emberek magatartása: megrendülése és megren-
dítése. A művek patetikus csomópontjain egyetlen író sem 
maradhat apolitikus, mert ezekben a pillanatokban „aka-
ratlanul egybeforr a közösséggel". A megrendítő szenvedély 
(és szenvedés) üzen az énekes emigránsok írásaiban. 

A tragikus korszak lírája, patetikus hangja azonban nem fel-
tétlenül messianisztikus. A pátosztól korántsem idegen a 
realizmus, amely áttöri a legendateremtés allegorikus általá-
nosságát, megszünteti a csoda őszinte elszánású akarását és a 
valóság elvont elutasítása helyett, — anélkül hogy földhöz-



Forum 
87 S 

ragadttá laposodna — konkrétan leleplezi. „Az igazi pátosz 
nem szaval, hanem zenél, és ez a zene gyakran halk is tud lenni. 
N e m a hang ereje a fontos, hanem az emelkedettség, amit 
mögötte érzünk. Az emberi válságok összefoglalása ez, nyug-
talanul és mégis fegyelmezetten. Közlés, mely üzenetté erősö-
dik, szinte észrevétlen ünnepélyességgel." 

A realista pátosz egyik legkitűnőbb példája Német Andor 
Két pohár bor című karcolata az antológia első részében. Két 
emberséges zsandár lefogja Kelement és kocsival beviszi a 
megyeszékhelyre a szolgabíróhoz. A „társadalmi rend fel-
forgatására irányuló cselekvések támogatása miatt őrizetbe 
vett egyénnel" nem bánnak szigorral, nem is gyűlölik, sőt 
„kimondatlan gyöngédséggel" maguk közé ültetik, szivarral 
kínálják. Nincs ebben a két oldalnyi történetben semmi 
visszataszító brutalitás, semmi kézzelfogható borzalom vagy 
véres jelenet. Ellenkezőleg: minden teljesen magától értetődő 
és kétségbeejtően természetes. A konszolidálódott, berendezke-
dett „torló gépezet" kerekeit kötelességtudóan és gavallérosan 
hajtó kakastollasok derék embersége azonban maga az elvi-
selhetetlen, fullasztó embertelenség. Német Andor emelkedett, 
realista pátosza cáfolja azt a lukácsi illúziót, hogy a fehér 
karhatalom csupán öncél, hogy nem áll meg a proletariátus 
üldözésénél és lesújt magukra az uralkodókra is, akik nem 
képesek szabályozni. A megtorló mechanizmus mindennapi-
ságának felvillantásakor az ésszerűtlenség mint nagyon is 
ésszerű részletek eredője lepleződik le. Nincs itt ítélettel sújtó, 
harsányan kiáltott szó, csak halk zene, a hősi pesszimizmus 
emelkedettsége. „Itt történtek események félelmesen és kedé-
lyesen, nem, még azt sem lehet mondani, hogy történnek, 
mert a történésben is van valami forradalmian dramatikus, 
ez azonban — ez az út, ezzel a két csendőrrel, akik barátsággal 
és jóindulattal koccantják most poharához a poharukat, ez a 
tiszta nyugalmas epika, szinte azt lehetne mondani, idill." 

És mintha az idill költőjénél, Radnóti Miklósnál, dolguk-
végeztével éppen ők térnének vissza a gyászosra ijedt, búsra 
változott tájban: 

9 Irodalomtörténet 
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„két csendőr, kiket á rnyékuk kísért, 
jöt t a szántáson tollasan által." 

„Meddig tart még ez a száműzött élet?" 

„ A jelenből nincs menekülés, a valóság elől nem 
lehet megszökni. Itt kell élnünk, e szellemi tá-
jon , melybe szület tünk." 

(Bálint György) 

Fegyenc-kor; börtönné szűkült országok. A világ megtelt 
hontalanokkal. Az emigránsok — mondja Brecht — gyak-
rabban cserélnek országot, mint cipőt. Vajon cserélnek-e 
hazát? Ez attól függ, hogy a kivándorlók honnan merre tar-
tanak. A határt átlépni — választás. Az emigráció: magatartás. 
Valójában nem egy ú j élet választása, hanem a régi folytatása 
új feltételek között. Minőségét az szabja meg, hogy ki mi elől, 
s főképp mi ellen emigrál. A magatartás folytonossága a meg-
változott létfeltételek ellenére többnyire együtt jár a korábbi 
öntudat és szemlélet megőrzésével. 

„ Ú j környezetben mindenki önmagát látja. A feketeszázas a kiváló 
földbirtokosokat, t ábornokokat és diplomatákat látja kü l fö ldön . A 
t i tkosrendőr az igen nemeslelkű rendőröket veszi észre. Az oroszor-
szági liberális renegát Párizsban a k o r m á n y h ű házmestereket és az 
„agil is" boltosokat lá t ja . " (Lenin) 

Nincs, sohasem létezett általános emigráns sorsközösség. 
Még az üldözöttség sem teremt önmagában közös sorsot. 
Nemcsak az országokat, de a menekülteket is határok választ-
ják el és kötik össze. Osztályhatárok. S ha ketten mondják 
ugyanazt a szót: „szabadság" — az még nem feltétlenül 
ugyanaz. 

„Párizs emigráns kávéházaiban pocakos menekültek is ülnek, akik 
harsányan sírják vissza a régi jó vilmoscsászári időket. Kevés olyan 
súlyos erkölcsi csapás érhet i az üldözött eszméket, mint az, h o g y n e m 
válogathatják meg a vér tanúikat ." (Bálint György) 

Nincs általános emigráns sorsközösség. De van sorsként 
tudatosuló közös osztályrésze a fasizmus ellen emigrált szám-
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kivetett magyaroknak, a német, lengyel, osztrák, cseh, szlovák, 
spanyol földönfutóknak, a balról jöttéknek és balra tartóknak, 
a vörös eszmékért üldözötteknek. A harmincas évekre mitsem 
veszített tragikus pátoszából Lenin 1912-ben írt vallomása: 

„Bizony, nehéz az emigránsok élete . . . Itt különösen nagy az ö n -
gyilkosságok százaléka, hihetetlenül, szörnyen nagy azoknak a szá-
zaléka, akiknek egész lényük — egyetlen fájó idegcsomó. Vajon lehet 
ez másképp végletekig agyongyötör t embereknél? . . . Érezzük az 
elgyötört , utálatos, betegesen ideges emigráns élet egész súlyát ." 

A halálba emigrálok százaléka — tragikus történelmi foly-
tonosság — ekkor is rendkívül megnőtt. Megnőtt a halálra-
ítélt költő öngyilkos barátainak száma : hurkot kötött nyakára 
a hazátlanul bolyongó T, megölte magát a honában hontalan 
J M. (Radnóti Miklós: Csütörtök) Tüdővész és kivégzés rit-
kította a társak sorát : „Farkas Laci meghalt" (1932. január 17.) 
„Garcia Lorca halott!" (Első ecloga). 

Fegyenc-kor; otthontalan, csupa-csősz világ. A benne buj-
dosó magyar antifasiszták nem azonnal, nem a szabadság 
elvesztésének pillanatában tudatosítják emigráns voltukat-
sorsukat. Hiszen még túl közvetlen a forradalom élménye, 
túl közeli vérének emléke, túl rövidnek ígérkezik a hazavezető 
út. Még a múlt uralkodik a jelenen. Az emigráns-tudathoz 
távlat kell. Nem távolság, nem a tér, hanem az idő, a „meddig 
tart még?" távlata. A honvágyé. 1933 óta „a távoli jövő 
reménye halkan Ígérget" csupán. (Bölöni Györgyné) Míg az 
idő mind messzebbre vet a hazától, a vágy egyre közelebb húz 
hozzá. Egyre sűrűbben szövi át a szövegeket a számkivetett-
ség és az idegenség érzése, a „súlyos depresszióban vergődő 
elvtársak" (Lukács György) panaszos szava. Az értheti csak 
jól a bánatunkat — írja Havas Endre — „kit elneveztek átkos 
idegennek"; „írónak, méghozzá magyar írónak lenni idegen-
ben, nem egyéb, mint a sors kiválasztott büntetése" — pana-
szolja Pogány Béla. Nehéz az emigránsok élete. Egész lényük — 
egyetlen fájó idegcsomó. „Ha magyar igét hasgatok, / szorítsák 
torkomra vaskarok, / mig nyelvem nem lesz béna. // Ne lássák 

9 * 
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meg, hogy esztelen / honvágyban hogyan reszketek / e veszett 
hóviharban." (Hidas Antal: Vonagló iharfa) 

Az emigráció: magatartás. Minőségét megszabja, hogy ki 
mi elől, s főképp mi ellen emigrál. Megszabja morálját, szi-
gorúan meghatározza etikáját. Az emigráns átlépi a határt, de 
nem elsősorban és nem feltételenül azt, amely országát szöges-
dróttal keríti körül. Mert határok húzódnak nemcsak odakint, 
hanem idebent is. A belső határon kell először (és azután min-
dig) átvergődni, választva menekülés és maradás között. A leg-
fontosabb morális döntések egyike, amit írástudó valaha is 
hozhat, hogy átlép-e a jelen sorompóján a múltba, hogy kiván-
dorol-e saját korából. A magyar tollforgatók egy része a 
menekülést választja: a ma, a valóság elől a tegnapba, a valót-
lanságba emigrál. „Különös tömegjelenség ez az érzelmi föl-
dönfutás az időben." (Bálint György) Semmi köze a valóságos, 
élő történetiséghez, mert ezeknek az íróknak a múltja egy 
magukdíszítette halott. „Elmúlt időkről, elmúlt emberekről 
írnak — idejétmúlt gondolatokat szőve róluk." (Nagy Lajos) 

Maradni nem könnyű. N e m menekülni és jelen maradva 
folyton nemet inteni a rendre — mint a drága Attila tette — 
állandó küzdelem élet és halál peremén. Hányszor kell vissza-
parancsolni az ösztönt, amely arra szólít, hogy „még van 
néhány perc, még el lehetne menni" ; hányszor jut el ahhoz a 
határhoz a költő, hogy megtorpanva bevallja: „biztatni kell 
magam, hogy el ne bujdokoljak." De hova is bújhatna, hova 
is futhatna? Hiszen már alig van hely, hol Thomas Mann fel-
olvashat. Talán a Húsvét-szigetekre? „Igazi" Húsvét-szigetek 
sincsenek többé, „a jóságos vademberek világa eltűnt, min-
denütt a vad kultúremberek világa áll." Nincs hol, nincs hová, 
nem lehet félreállni. A nem-menekülők, a nem-félreállók 
példás magatartását méltatja Bölöni György Tihanyiról szólva, 
akinek szintén volt egy „nem, nem, sohája" az ellenforradalmi 
Magyarország rendjére; e magatartás követésére szólítja fel 
Vértes Marcell Major Henriket: „ma nem szabad pacifistának 
lenni, nem is lehet." 

A menekülés és az otthonmaradás közötti távolságot aligha 
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lehet térképről leolvasni. Nem a szélességi fok a fasizmus elleni 
emigráció mértékegysége. Az országhatár átlépése az emigrán-
sok számára mégis sajátos morális dilemmát teremt: etikailag 
fenntartható-e kint is az a joguk, hogy továbbra is nem,-ncm-
sohát mondjanak arra, ami bent az országban történik. Oszt-
hat-e kívülről tanácsot, aki elhagyta a honi harcterepet, fel-
szólíthat-e ellenállásra, aki kivonta magát a megtorlás közvet-
len veszélye alól, harcolhat-e egyáltalán a távolban-távolból 
és mégis egy f ronton az otthon maradottakkal? „Könnyű az 
»eltávozottaknak« pontosan és világosan írni. Minket lecsuk-
nak érte, vagy legalábbis elhallgattatnak — mondják talán az 
otthoniak." (Balázs Béla). 

Ezek a súlyos etikai kérdések a harmincas évek végén tuda-
tosulnak és egyre gyakrabban merülnek fel a határ mindkét 
oldalán. A kommunista emigránsok minden provinciális 
moralizálástól mentesen, de a legkegyetlenebb őszinteséggel 
néznek szembe a (néha az önfelmentés-mentegetés gesztusát 
is magába rejtő) „könnyű kívülről" érvvel. Révai József a 
párizsi Üzenet hasábjain fejti ki, hogy akik földrajzilag kívül-
ről szólítanak harcra nem eo ipso szökevények, s megfordítva: 
dezertálni otthon is lehet. „Az otthon maradás egymagában 
nem erény, az emigrálás egymagában nem bűn." Az emigrá-
ciót nem a személyes üldözöttség indokolja, a hiányzó kereszt-
levél nem menlevél. Politikai és erkölcsi létjogosultsága egye-
dül a fasizmussal szembeszálló teljes igazság kimondásának 
akaratából, belülről vezérelt etikai parancsából fakad. A hiány-
talanul kimondott igazság otthon maradása, fennmaradása 
egy fegyenc-korban sokszor csak az emigráció választásával-
vállalásával lehetséges. A hazai antifasiszták heroizmusának 
magasrendűségét mindez még jobban aláhúzza. 

„Elismerjük — n e m , nemcsak elismerjük, hanem mi is valljuk és 
hirdet jük — , hogy o t thon maradni — a harc és a megpróbáltatások 
személyes hazulról vállalása szempontjából — helyesebb, igazabb, 
bátrabb magatartás, min t elmenni." 

Hazai és emigráns antifasiszták — egyek a száműzöttségben. 
Száműzöttek, mert közös hónuk a valóság, amely elől nem 
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szöktek meg. Hoiiuk a magyar nép jelene és a világtörténe-
lem, amelyből nem emigráltak sem magyaros vidékekre, sem 
nemzetek fölé magasodó csúcsokra. Hónuk a tudatosság, az ész 
és az értelem világossága, amelyből nem menekültek el az 
irracionalizmus sötétjébe. Hazát egyszer sem cseréltek, de 
lakható otthonná akarták tenni szellemi tájait. Hittek „egy 
nagy, szellemi hazában, melynek oly sok honfoglalója volt, 
Platóntól Thomas Mannig." (Bálint György). Készültek az 
új honfoglalásra. És jól tudták, hogy a valódi határok kijelö-
lése az írástudók árulásán vagy felelősségén is múlik. 

„Nekem csak lesz hazám" 

„ . . . az igazi magyar szellemre szívesen figyel 
fel a világ, ha néha eljut hozzá. Ez a szellem nem 
egzotikus, de nem is kozmopoli ta . Magyarul 
európai, mint ahogy a másik franciául európai, a 
harmadik meg oroszul. Magyarul európai, épp-
úgy, mint a magyar szegényparaszt, mely so-
hasem »népies« . . . " 

(Bálint György) 

Honféltő, nemzetféltő, tősgyökeres honatyák hányszor fél-
tették, mentették már a bitorolt hont (pusztulásig atyáskodva 
népe felett) a progressziótól? Hányszor féltették, mentették 
neotősgyökeres honfiak a kommunistáktól? Hányszor vetették 
a kommunisták szemére, hogy el akarják törölni a hazát és a 
nemzetet? Marx és Engels 1848 februárjában ezekre a vádakra 
így felelt: „A munkásoknak nincs hazájuk. Nem lehet tőlük 
elvenni azt, amijük nincs." 

A fasizmus irdatlan éjében a haza, bilincses népe számára, 
még csak a szükségszerű virradat Ígérete. Jövő, amelytől nem 
lehet megfosztani. Hazát teremteni, történelmi jussát birtokba 
venni, a vad jelent eltörölni — erre szólítanak fel a kommunis-
ták, a magyar antifasiszták. S a költő arra inti e rossz világot élő 
embert: „tudd, hogy mit kell tenned érte, / hogy más legyen." 

Mit tehetnek, mit kell tenniük az írástudóknak azért, hogy 
másra forduljon a világ. Feladatuk és egyben felelősségük meg-
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fogalmazni, makacsul tudatosítani a magyar nemzeti lét sors-
kérdéseit, keresni és meglelni rájuk a haladó tartalmú vála-
szokat. 

N e m volt egyszerű feltenni, sem helyesen megválaszolni 
ezeket a kérdéseket. Érzékletesen mutatja ezt a magyar falu 
szociális betegségeit vizsgáló, kórképét rögzítő irodalom, a 
népiesek szellemi áramlata. A népiesek, írja Poll Sándor, 
helyesen látják, hogy „a feudális csökevények és a közigazga-
tási önkény következtében pusztul a nép. Ezért valamennyien 
gyökeres földreformért szállnak síkra." Ám demokratizmu-
suk megtorpan a falu határánál. A nép fogalmát a bűnös város 
munkásaira már nem terjesztik ki. Bármennyire pontos is a 
népnyomor diagnózisa, a magyar nyomorúságtól nem sza-
badít meg a népies szocializmus egyetlen változata sem; szép 
fajunk pusztulásának nem vet gátat a kispolgári-paraszti 
kollektivizmus sajátos, megkésett utópiája. Nincs elvont ma-
gyar sorsközösség. Károlyi Mihály realista pátoszú üzenete 
— „újra földet fogunk osztani Kápolnán. De nemcsak Kápol-

nán, hanem mindenütt az egész országban . . . A magyar 
föld nagy pőrét mi fogjuk m e g n y e r n i . . . " — pontosan azért 
nem maradt csupán jámbor óhaj, mert nem létezik osztályok 
feletti sorsközösség. „Nincsen az a nagy, ösztönös irracioná-
lisán mély, misztikus nemzeti érzés, mely a termelőeszközök 
magántulajdonának megszüntetése nélkül »osztálynélküli tár-
sadalomba« forraszthassa össze az embereket." (Balázs Béla) 

Bilincses népünk felszabadulása, Kápolna szegényparaszt-
jainak és a külvárosok proletárjainak honfoglalása csakis együtt 
(az utóbbiak vezetésével) valósítható meg. A földreform a 
nemzeti függetlenségtől pusztán gondolatilag választható el a 
tragikusan kettéhasadt tudatban, akárcsak a polgári demokra-
tikus fejlődés a néptömegektől, a parasztmozgalomtól. Való-
ságos egységük, összekapcsolódásuk történelmi módja azon-
ban változó. A fasizmus elleni küzdelem átcsoportosította az 
összes nemzeti kérdést, amely 1848 óta a magyar polgári 
demokratikus forradalom napirendjén szerepelt, s így a to-
vábbra is egyik legégetőbb társadalmi kérdés, a nagybirtok 
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felszámolása alárendelődött a fasizmus elleni harcnak (Révai 
József). A magyar antifasiszták jelentős része — tanúsítják a 
hazatért szövegek — felismerte, hogy a legfontosabb a nem-
zeti egység, egy minden haladó erőt felölelő népfront meg-
teremtése lenne. 

És felismert még valamit. Azt, hogy mit jelent magyarnak 
lenni, mi az igazi magyar szellem. Tudatosította, hogy hazá-
ban és emberiségben gondolkodni együtt jár. Tudatosította, 
hogy nemcsak a hazát lehet egyes szám első személyben emle-
getni, hanem az emberiséget is, amelyet csak a rövidre tekin-
tők látnak túlságosan távolinak. S büszke öntudattal vallotta: 
„Én hazám, fajom és emberiségem / iránt ismerem szép köte-
lességem." 

Lehet-e magyarságot követelni anélkül, hogy emberséget 
követelnénk? Egyetlen nép sem vívhatja szabadságharcát a 
világtörténelmen kívül. Sorsa nem kizárólag az övé. Érdekei 
nemcsak sajátosak, de életre-halálra az emberi haladáshoz kötik. 
A magyar szabadság és kultúra védelme egyben az emberi sza-
badság és kultúra védelme — mondja Földes Ferenc. És hozzá-
teszi: „nem elégséges nemzeti vonalon harcolni . . . Ma előtér-
be kell helyeznünk a nemzetközi vonalon folytatott harcot ." 

Hazát teremteni aligha lehet a múlt tanulságai nélkül. Ez a 
múlt egyfelől hősi, magyarul európai. Hunyadi és Dózsa, 
Bocskai és Bethlen, Rákóczi és Kossuth öröksége. Amikor 
Magyarország 

„saját ura volt, amikor vezetői a nemzet érdekeiért küzdöt tek , 
amelyek egyben érdekei vol tak az európai kultúrának és szabadság-
nak is, akkor Magyarország Közép-Európa népeinek vezető nemzete 
volt . . . De volt mindig egy másik Magyarország is. A magyar k o r -
mányzatot az ország nemzetiségi vidékein mindenkor úgy gyűlöl ték, 
mint a német uralmat Lengyelországban vagy Elszász-Lotharingiá-
ban. És magyar katonák voltak mindig azok is, akik az olaszokat, ké-
sőbb a cseheket, a Balkán-népeket elnyomatásban tartották és m i n -
dig a Habsburgok érdekében, akikkel a magyar népnek soha semmi 
közössége nem vol t ." (Lukács György) 

A múltat krónikák, kódexek, történelemkönyvek őrzik. Jelen 
van márványtáblákba vésve, fennmarad emlékoszlopokba, 
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szobrokba, diadalívekbe kövülve. Elevenen a nép emlékeze-
tében. Nagy alakjai életre kelnek a jelen konfliktusait hordozó 
ideológiákban, szellemi áramlatokban. A haladó, magyar 
forradalmi mozgalmak öntudatának egyik forrása az „ez volt 
a múlt, emez a vad jelen" ellentéte; egyik mozgatója az az 
érzés, hogy a mai magyar a „múltnak már adósa szelid jövő-
vel." 

E forradalmi tudat legerőteljesebb történeti forrása 1848 és 
Petőfi. A magyar antifasiszták és kommunisták jog szerinti 
örökösei ennek a múltnak (mint ahogy Petőfi volt jogos 
örököse Batsányinak vagy Ady Petőfinek). 1848 számukra 
„nemcsak magasztos emlék, hanem elsősorban élő útmutatás" 
(Szőnyi Tibor) ; nem csupán Petőfi unokáinak tartják magukat, 
de védelmezik eszméit, harcolnak megvalósulásukért. így a 
legtermészetesebb, hogy Dobó János arra buzdít; „Olvassuk 
Petőfit!" S az is magától értetődő, hogy amikor 1942 március 
15-én az Új Világ vezércikke hitet tesz a népfront-gondolat 
mellett, Petőfi politikai programját tekinti követendő példá-
nak: emberi szabadság, nemzeti szabadság, világszabadság. 

Március 15-e emléke meglehetősen kínosan érinti a hatal-
mon levőket. Petőfit az uralkodó tudat is számon tartja. „Pe-
tőfi csakugyan veszélyes. Versei kilenc évtized távolságából is 
ostorcsapásként hatnak. Mindaz, ami ellen harcolt, ma is fenn-
áll, mindaz, amit követelt, ma is teljesületlen." (Bálint György) 
A veszélyes költőt a kakastollasok rendje sokkal nagyobb ellen-
ségének tudja annál, hogy egyszerűen betiltsa vagy csak cen-
zúrázza. Mindent megtesz, hogy meghamisítsa, kisajátítsa, 
fajmagyarrá keresztelje. Amikor a reakciós sajtó kitörő öröm-
mel üdvözli Mussolinit mint Olaszország lírikusát, Nagy 
Lajos így ír: „Petőfi, akiről már-már hallgatnunk kellett, aki 
miatt már szinte szégyenkeznünk kellett, újra posszibilissé 
vá l t . . . Harsányi Zsolt a P. H.-ban azt is fölfedezte, hogy 
Petőfi Sándor nemesember v o l t . . . Petőfit tehát újra érdemes 
olvasni. Vannak szép versei. A csárda romjai, Levél Arany János-
hoz, Egy gondolat bánt engemet stb. Bár ezek a versek tagadha-
tatlanul még szebbek lennének, ha Petőfi diktátor lett volna." 
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Veszélyesek a költők, gyanúsak a szövegek és a könyvek. 
„A világhumanizmus, a világmarxizmus könyveit" ezért 
máglyára hurcolják „kótyagos sörvitézek és fajtiszta diákok" 
(Fábry Zoltán), pernyévé égetik, akárcsak az embereket. 
A fasizmus mindenütt irtóhadjáratot indít az írás, a szó, a 
szabad gondolat ellen. De a szó nagyon erős. „Sok mindent 
el lehet venni az emberiségtől, meg lehet fosztani mindentől, 
ami életét értelmessé és érdemessé tette. Csak egyet nem lehet 
most már kiirtani: a s z ö v e g e t . . . A szöveg is szenved, szeny-
nyeződik és roncsolódik éppúgy, sőt talán még súlyosabban, 
mint a kép vagy a szobor. Ijesztő sebeket kap, de azért elpusz-
títani mégsem lehet. Eldugott könyvespolcok mélyéről egy-
szer majd megint előkerül, fiatalon, tisztán, sértetlenül és 
diadalmasan." (Bálint György) 

A szövegek hazatértek. 
SZIKLAI LÁSZLÓ 

S I M O N ISTVÁN LÍRÁJA 

Sohasem keltett vitákat Simon István költészete. Értelme-
zésében nem alakultak ki számottevő nézeteltérések, a róla 
szóló írásokból nem csapnak fel izgalmak és szenvedélyek. 
Méltatói többnyire vonzalommal és mérsékelt kritikával, 
higgadtan és tárgyszerűen elemezték a költő világát. A k o m -
mentárokból egyképpen hiányoznak az elfogultságok és az 
elutasító gesztusok. Versművészetének értékeit és rangját nem-
igen vonták kétségbe, nem is túlozták el indokolatlanul. 
A teljesítményt megbecsülés, méltánylás, elismerés és több-
kevesebb kritikai elégedetlenség övezte. A ritka egyetértés és 
békés összhang érthető, nem meglepő. A konszenzus magya-

E tanulmánnyal emlékezünk a korán elhunyt kitűnő költőre, és kedves 
munkatársunkra, Simon Istvánra, aki most lenne 50 éves. 

A Szerk. 
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rázata a tárgy jellegében, az életmű alkatában és természetében 
rejlik. Viszonylag könnyen feltérképezhető és meghódítható 
a teremtett költői birodalom, nem kényszerít nagy erőfeszí-
tésre, a jellegzetességek és értékek, a fogyatkozások és hiányok 
szinte önként elénk tárulnak. Az elemzés, értelmezés és érté-
kelés elveit s szempontjait nem túlságosan nehéz megtalálnia 
az olvasónak. Segítségükkel — s a ráhangolódási készség 
birtokában — értékes, rokonszenves és szép líravilágban sze-
rezhet honosságot. 

Pályaszakaszok 

A 40-es évek elején kezdte lírikusi pályáját Simon István. 
A korai versek egy része megjelent az Egyre magasabban (1944) 
című kötetében, a zsengék másik fele azonban jóformán isme-
retlen. Legelőször a Verőfénybe, (1968) összegyűjtött versei-
nek könyvébe vett fel néhányat a költő pályakezdő kísérle-
teiből; legutóbb Tasi József tett közzé (Új írás 1976. 2.) tizen-
egyet az elfeledett költeményekből. A teljes számbavételre 
törekvő majdani monográfiában természetesen ezeknek a nem 
érdektelen szövegeknek is helyük lehet, de jelentőségük másod-
lagossága megengedi, hogy ebben a rövid áttekintésben mel-
lőzzük a „firkálgatok verseket" (Hegyen) kamaszos magatar-
tására utaló próbálkozásokat. Hangpróbák ezek, a tehetség 
első ösztönös mozdulatainak jelzései, ekként nem érdekte-
lenek. Mégis indokoltnak látszik, hogy a költői indulás volta-
képpeni idejét a 40-es évek végében jelöljük meg, hiszen való-
jában innen számítható az egységes életmű kezdete, igazában 
itt kezdődik Simon művészi fejlődése, melynek a Tanú vagyok 
(1950) című kötet a nyitó fejezete, legelső dokumentuma. 

A hadifogságból hazatért fiatalember 1948-ban felkerült a 
fővárosba, a József Attila Kollégiumban Juhász Ferenccel, 
Nagy Lászlóval ismerkedett meg, verseit hamarosan közölni 
kezdte a Csillag, nemsokára a fiatal nemzedék egyik ismert 
és számon tartott lírikusává lépett elő. Rövid időn belül meg-
jelentek a Tanú vágyókat követő verseskönyvek is: a Hajnali 
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lakodalmasok (1952), az Érlelő napok (1953). Társaival együtt a 
derű, a jókedv, a fiatalos öröm, a kételytelen életbizalom, s a 
zavartalan otthonosságérzet énekeseként szólalt meg Simon 
István. A jó közérzet kidalolója. Otthon érzi magát szülő-
földjén, a falu emlékvilágában és jelenében, a nagyvárosi élet-
közegben s a történelmi korszakban egyaránt. Harmonikus 
közérzetét semmiféle konfliktus nem zavarja. Érzésvilágát a 
háborítatlan életöröm határozza meg. Vallomásait tisztaság, 
üdeség és valami naiv báj jellemzi. Megnyerő tulajdonsága, 
hogy magatartása póztalan, rendkívül közvetlen, mesterkélt-
ség és szerepjátszás nélküli, mindenféle hamisságtól és erősza-
koltságtól mentes. Hangjában érezhető a hitelesség, az őszinte 
átéltség, az egyéniség stilizálatlan jelenléte, az alkati hitel. 

Élményanyaga nem túlságosan gazdag, nem is különösebben 
színes. Egyszerű és egynemű inkább. Erre vall az is, hogy az 
élményelemek és vallomásmotívumok gyakorta ismétlődnek a 
költeményekben, vagy legalábbis rokon változatokban tűnnek 
fel. Kedvelt verstípusa a zsánerkép, amely alakrajzot tartal-
maz (pl. Mosolygó lány, Kenyeres Márton, Három mester, Cigány-
asszony, Ballagó ácsok), kis életjelenetet fest (pl. Estefelé, Hagy-
mafüzérek, Hajnali lakodalmasok, Friss reggel). A jelenetezés 
gyakran az idill irányába hajlik. Látásában a közvetlen szem-
lélet uralkodik, mindig ragaszkodik a konkrétsághoz, a tapasz-
talati benyomásokhoz, szorosan kötődik az empirikus mozza-
natokhoz, kedveli a látványelemeket. Leíró és festő hajlama 
igen szokszor a természeti képekhez tereli figyelmét. Főként 
a természet s az évszakváltások falusi színjátékai vonzzák, de 
tárgyköréből a nagyvárosi tájak sem hiányoznak (pl. Hazafelé, 
őszi udvar, Reggel a kollégiumban, Zápor Budán, Péter-Pál előtt, 
Nyár a Sárréten, Május végén, Zalában). A „pontos, zárt, tárgyias 
hangulatképek" (Szauder József), melyek nagyrészt a termé-
szet- és tájfestő versekben születnek meg, már ekkori lírájának 
is legjellegzetesebb darabjai közé tartoznak. 

A hangulatiság és az érzésvilág a maga közvetettségében is 
sokat kifejez a kor közhangulatából, jellemző életérzéséből. 
Emellett a költemények egy részében közvetlenebbül is helyet 
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kapnak kortükröző motívumok, érzületi és eszmei elemek. 
Részint sablonosan és szimplán, a sematizmustól is megérintve, 
másrészt azonban tartalmasan, egyénien és művészien tud szólni 
a fiatal lírikus ezekről az élményváltozatokról is. A hitvalló 
gesztusok kifejezése és a feladattudat megszólaltatása számos 
esetben ma is hitelesnek és művészileg sikerültnek érezhető. 
Szép példaként idézhető a Szélső házak, az Emelő kezek és 
mindenekelőtt a méltán híres Zeng a fűrész, ez az 1951-es vers, 
amely az apa—fiú kettős portréjának remeklően bensőséges 
és árnyalt rajzával képes felidézni a történeti korszakot a tár-
sadalmi valóságot. 

Különösen az utóbbi verspélda már a következő időszak 
egyik előrejelzőjének is tartható. Körülbelül 1953 táján figyel-
hető meg új mozzanatok felbukkanása, Simon István költői-
ségének bizonyos módosulása, a változások készülődése. 
Eddig csak elvétve találkozhattunk többrétegű élmény-
anyagra épített, összetettebb ihleteket rögzítő alkotásokkal, 
nagyobb kompozíciókkal, a genre, az idill, a tárgyleírás, a 
hangulatkép kereteit szétfeszítő élményközléssel. Disszonan-
ciák se mutatkoztak, minden összhangzatosnak és lekerekí-
tettnek, egyszerűnek és kiegyensúlyozottnak látszott. A spon-
tán dalszerűség jegyében formálódtak a költemények. A költő 
nem küzdött anyagával, magától értetődő természetességgel 
emelte versbe a gyerekkori emlékképeket, a tárgyi valóság 
tényeit, a néphez tartozás és az új élet élményeit, az elemi érzés-
típusokat. Gondolati ihletek ebben a szerkezetben szóhoz sem 
juthattak. A kis életkörökhöz kötött élményvilág csak ritkán 
tágult ki egy-egy nagyobb versalakzatban. 

Az 1953—56 között keletkezett művek nem egy tekintetben 
újabb pályaszakaszt formálnak, megteremtik Simon költé-
szetének második periódusát. Most sem hiányoznak a derűs 
szemlélet, az idillikus látás versei, az életképlíra korábbiakhoz 
kapcsolódó megnyilatkozásai (pl. Leánynézőben öcsémmel, 
Piros molnár, Annuska, Kuglizok, Vasárnapi idill, Barackfa), 
ám ezek száma csökken, s szomszédságukban — mintegy ellen-
pontozó szerkezetet alkotva — megszaporodnak a másfajta 
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versek, a megújuló szemlélet és alkotásmód bizonyítékai. 
Továbbra is kedvelt verstéma marad például a természeti 
jelenségvilág, de arra figyelhetünk fel, hogy a jobbára nap-
fényes tájak, idillikusán bensőséges természetképek helyébe 
változott képtípusok, motívumok és szemléleti formák nyo-
mulnak. Az előzményekhez képest meglepő, milyen sokszor 
tűnnek fel ekkortájt a didergő virágok, a hűvös őszi esők, 
viharokban remegő földek, „jégbilincsben" álló nádak, ködös 
és deres tájak, nehéz felhők leíró képei és metaforái (pl. 
November, Fagy előtt, Rózsakerti emlék, Téli nádak), és megje-
lennek a leírásokban az „árva, kozmikus tér", a „sziporkázó 
űr" , a csillagrács képzetei (pl. A régi út, Gólyafióka, Azt a dalt 
keresem). Jóval fojtottabb és vívódóbb az önvallomásos sze-
mélyesség. Nyugtalanságról, hiányérzetről, félelemsejtelmek-
ről, a „szívenütötten" közérzetéről is hírt adnak a költemények 
(pl. Megyünk a hegyre, Reménykedő, Vörösmarty estéje, Lepke és 
példa ). Megérzi a költői tudat a kor feszültségeit, átéli a közösség 
gondjait, fogékonyan reagál az aktuális társadalmi konflik-
tusokra (pl. Az a nehéz, Magyarok, A nép neve, Örökké lázban, 
Fák siratása). Átdereng a verseken, hogy az országos gondok 
megszaporodtak, az atmoszféra nyugtalanabb és feszültebb 
lett. A szemhatár kitágulásáról tanúskodik a század egyetemes 
emberi kérdéseivel való vívódás, a „nagy végletek kora!", a 
„vadul forgó idő" újszerű élménye. Időszerű társadalmi és 
tágabb érvényű történetfilozófiai témák újítják meg a költői 
tárgykört. A Nem elég, a Ma és holnap, a Buchenwaldi rapszódia 
vagy a Himnusz az értelemhez című poéma költője bizony 
kilépett már a kis életkörök bensőségéből, sőt a magyar való-
ság élményköreinél is nagyobb dimenziókat tekint át. Akár 
mottója is lehetne e néhány esztendő verstermésének ez a 
jellegzetes két sor: „Összegzését keresem annak, / mit úgy 
hívunk: mai világ" (A kés). Az élménykör és a szemléletvilág 
tágulását követi a magatartás módosulása is, mely elsősorban 
a töprengő és küzdelmes elemek fölerősödésében érhető tetten. 
Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy Simon líravilágában 
mindebből nem fakad mély drámaiság, megrendültség vagy 
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éppen válságtudat. Voltaképp a bonyolultabb helyzetben is 
megőrzi ő kedélyi egyensúlyát, higgadtságát és felülemelkedő 
képességét. Ezzel magyarázható, hogy a vívódó versekben is 
felhangzik a „mégis", a reménykedés szava, töretlen a hit s a 
bizalom elve. Rendületlen hűséggel ragaszkodik a megszelí-
dített lét, a „megsejtett gyönyörű rend", a rendteremtő érte-
lem, az „igaz emberiség", a „félelem nélküli világ" eszményé-
hez. A fájdalmakon, a csalódásokon is sokkalta könnyebben 
úrrá lesz, mint bárki a korszak nagy lírikusai közül. 

Egyértelmű emelkedést és gazdagodást jelent ez a rövid 
időszak Simon István pályáján. Lírai közölnivalói a korábbi-
aknál magvasabbak, lényegesebbek. Az ösztönösség és a spon-
taneitás egyoldalúságát felváltotta a jóval tudatosabb beállí-
tottság. Összetettebb versszerkezeteket alakított ki, többszó-
lamú vallomáslírát tudott teremteni. Az érzelmek súlyosabbak, 
a szemlélet tünődőbb, az eszmélkedési folyamatok nagyobb 
versalakító szerephez jutottak. A leíró megjelenítés és a tár-
gyias hangulattükrözés mellett megnövekedett a reflexív 
élményközlés, a lírai gondolatiság funkciója. Megszaporodtak 
a jelentékeny alkotások. Egész lírája nagyot lépett a korszerű-
ség irányába. 

Meglepő, hogy ezt a magaspontra-érést nem követte még 
szembetűnőbb fölívelés. Ellenkezőleg. Mint Kiss Ferenc meg-
figyelte (Új írás 1962. 9.), a Nem elég (1955) és az Almafák 
(1962) közötti időszak „lényegében veszteglést s hellyel-
közzel visszaesést jelent." A Februári szivárvány (1959) és A 
Jangce vitorlái (1959) anyaga valóban ilyesmit bizonyít. Válsá-
gos periódus ez, amelyben szó sincs egyenletes gyarapodásról, 
önmegújításról és a költőiség kiteljesedéséről. Mindenképp 
válságtünet, hogy a verseknek alig van időszerűségük, korszerű 
jelentéstartalmuk. Ugrásszerűen megsokasodnak a természet-
képeket variálgató versszövegek, a látvány csak ritkán (pl. 
Tavaszi egyveleg, Húsvéti körmenet, Napraforgó) telítődik lénye-
ges mondanivalóval. Sok az ismétlő jellegű, ihlettelen és fáradt 
rutin-leírás, az érdektelen festegetésbe vesző példa. Teljesen 
jelentéktelenek a távol-keleti utazás megverselései. Elvéko-
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nyodot t a költemények érzelmi árama, a gondolati erő is 
elapadt. A kisszerű témákra korlátozott verseknek nincsen 
távlatuk. A vallomásosság erőtlen és lefokozott. Néhány kivé-
teltől eltekintve szembetűnőek az elaprózottság tünetei, a 
jellegtelen ismétlések, a kicsinyítő perspektíva rossz következ-
ményei. A szürkeségből és érdektelenségből csak hébe-hóba 
emelkedik ki egy-egy igényes mű, amelyben megérezhető „a 
magasabb lírai érdek" (Kiss Ferenc) hatékony jelenléte. 

Az Almafák (1962) tanúsága szerint Simon István számottevő 
önmegújítás nélkül mozdult el a holtpontról, ismét folytonos-
ságot teremtve művében. Nincs szó átváltásról, inkább csak 
szolid gyarapodásról, az alkotói válsághelyzet meghaladásáról. 
A továbblépés kötete nem jelez semmiféle kételyt, zavart, 
semmi lényeges diszharmóniát vagy vívódást. A világkép 
rendületlennek látszik, a mérsékelt dinamikájú szubjektivitás 
az összhangteremtés irányába mutat . A versanyag egészében 
sűrűbb és súlyosabb, mint a szétaprózottsággal fenyegető 
megelőző periódusban. Ismét feltűnnek a jelentős költemények. 
Ezek legnyilvánvalóbb egységesítő jellemzőjeként azt lehet 
megnevezni, hogy rendre a szülőföldhöz-tartozás élményéről 
s ennek a megújuló élménytípusnak a népsorsra eszméitető 
sugallatairól beszélnek. A lírai személyesség is ebbe az élmény-
fajtába és jelentésrétegbe van beolvasztva. A „lényeg", a „nagy, 
költői mondanivaló" felismerése és meghatározása fogalma-
zódik meg a könyv leghíresebb és legnevezetesebb darabjá-
ban, a Levelek ben, s az itt összegzően kimondott szemléleti elv 
és mondandó egy-egy újabb változatát találjuk meg az olyan 
versekben, mint például a Táncoló öregek, az Éjjel a présházban, 
A juss, a Száll a rosta, amelyek a népélet értékeit, üzenetét s 
örökségét tudatosítják, az örökségvállalásról szólnak, a föl-
nevelő nemzedékhez való kapcsolódást vallják m e g — a 
plebejus értékrendszer és eszmeiség jegyében. Valami módon 
ehhez a vonulathoz kötődnek a személyes érdekű számveté-
sek, az értékszemléleti alapelveket felmutató, az életigenlés és a 
bizakodás programját kereső vallomások is (pl. A munka 
azért készül, Böjti szélben, Megeredt az eső, Almafák). 
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Sikeres folytonosságteremtési kísérlet dokumentuma az 
Almafák, s a reá következő Szőlő és gesztenye (1966) nem is 
nyit újabb pályaszakaszt. A kritika annak idején — utólag úgy 
látjuk — némileg eltúlozta a kötet újszerűségét, több újdon-
ságot észlelt benne a valóságosan meglevőnél. N e m válik el a 
Szőlő és gesztenye előzményétől, meglepetést, metamorfózist 
nem hozott. Igaz, a szemérmes és zárkózott lírai ,,én"mintha 
többet megmutatna a maga belső világából, közvetlenebbül 
vallana egyéni gondjairól, mint ennek előtte. Szavaiba némi 
rezignáció vegyül, az elszaladó évekre, az időmúlásra eszmél 
olykor, megsejt hiányokat, kudarcokat észlel, álmai rom-
halmazára pillant, jelzéseket ad arról a küzdelemről, amely 
benne a szóért, a kimondásért folyik (pl. Harminc után, Csilla-
got láttam, Együtt, Keresztúton, Éjjel, hóban). Ezek érdekes vallo-
másmotívumok, de azt túlzás volna állítani, hogy a személyes 
ihletek valami küzdelmes viaskodáshoz vagy a nagy vallomás-
lírából ismert önelemző kitárulkozáshoz vezetnek. A simoni 
vallomásosság ennél itt is visszafogottabb, egyensúlyozóbb 
természetű és viszonylagosabb érvényű. A merészebb önkife-
jezés tehát csak korlátozott értelemben jellemezheti lírai sze-
mélyességét. így is jótékonyan egészíti ki azoknak a fontos 
költeményeknek a sorát, amelyek az elsőrendű életelveket 
összegzik, az eszményeire tekintő személyiséget állítják elénk, 
a tájhaza, a „partos, kicsi Hellász" (Tavaszi szőlővidéken) 
sugárkörében élő embert szólaltatják meg, a közösségi élmé-
nyek meghatározó szerepéről tesznek tanúbizonyságot, a 
haza és a nagyvilág összetartozásának gondolatát bontakoztat-
ják ki higgadt szemlélettel és tiszta gondolatisággal (pl. Elzárt 
szökőkút, Biztató, Mérlegen mindig, Örök körben). Megálla-
podottnak, de nem veszteglőnek, gyarapodónak, de kevéssé 
változónak ítéljük ebben a szakaszban Simon István líráját. 
Elveiben és módszereiben biztos, világát lassan tágító és birtok-
bavevő, érett lírikus beszél a Szőlő és gesztenye sajátosan klasszi-
cizáló verseiben. Méltatói úgy tapasztalták, színesedő és gaz-
dagodó periódushoz ért a költő, néhány jelből a megújulás 
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készségére következtettek, s arra gondoltak, hogy a pálya-
mozgás magasabb távlatok felé közelít. 

Tudjuk, a bizakodó elképzeléseket csak részben igazolták a 
későbbi fejlemények. A Szőlő és gesztenyét tíz év múlva követte 
a Rapszódia az időről, melyet a fájdalmasan korai halál pályazáró 
kötetté változtatott. Ez az évtized Simon költői útjának bizo-
nyosan a legválságosabb szakasza volt. Már-már az elhallgatás 
határvidékére került az alkotó. Csak a verseskönyv megjele-
nésekor derült ki, hogy a hosszú erőgyűjtés végül is a meg-
újulás jegyeit is hordozó tartalmas fejezetet eredményezett, 
méltó lezárást. Szembeötlően egységes a kötet világa. Egysé-
gesítő tényezői közt ott van az élményanyag koncentráltsága: 
miként a cím is jelzi, az időélmény nyomult a versek közép-
pontjába, úgyszólván minden részletet ennek perspektívájába 
állít a lírai szemlélet. Nem szelíd arcát mutatja az idő, az érzé-
kelés és az eszmélet — ,,az ötvenhez közel érve" (Egy vers-
antológiára) — a „zagyva idő", a „tigris idő", a „kerge idő", 
a „félelmesen gyorsuló idő" baljós üzeneteire figyel, a múlandó-
ság rettenetével kerül szembe. Az észlelettől szorongató távlatot 
kapnak a dolgok, a különféle életjelenségek. Ebbe a szemlélet-
körbe ágyazódnak az ifjúkori emlékek, a szülőföld feledhetet-
len tartalmai, az egyre mélyebben látott természeti képek 
egyképpen. Versbe szövődnek az „álmatlan éjek", a „nyűtt 
idegek", az „aknás jövő", a „férfigyötrelem", a fájdalom és 
félelem élményelemei, sejtetve, hogy a közösségi tudat bizton-
ságérzete és feladatérzése (Előzés) sem adhat tökéletes orvos-
szert és feloldást a súlyosodó magánbajokra. Érthető, hogy a 
magatartás tűnődő és merengő, elégikusan meditáló, a hang 
rezignált, a vershangulatból hiányzik az önfeledtség. Három 
nagy szonettciklus (Nyárvégi rapszódia, Téli rapszódia, Rapszó-
dia az időről) foglalja össze imponáló szólamgazdagsággal, 
rendkívül kimunkált és kiérlelt költőiséggel ezeket az élmény-
rétegeket, egybefogva érzelmeket és reflexiókat, leíró rajzos-
ságot és életfilozófiai érdekű gondolatiságot. Mindhárom mű 
Simon István költészetének csúcsteljesítményei közé emelkedik. 
Egyúttal belőlük olvasható ki leginkább az a jellegzetesség is, 
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hogy a költő most is távol tudja tartani magától a kétségbeesés 
vagy a megrendiiltség végleteit, fájdalmait tompítani és ellen-
súlyozni kívánja, a rapszodikus nyugtalanságot valójában 
elégikus töprengéssé szelídíti, az önvallomásban továbbra 
is fegyelmező és áttételező maradt, konfliktusaiból nem fejlett 
ki összefüggő és elementáris személyiségdráma. Persze, inkább 
jellegnek tekinthetjük ezt mintsem fogyatékosságnak, hiszen 
a Simon-vers legszebb értékei itt hibátlanul fénylenek. 

A pályaív áttekintése nyomán, az olvasó megbizonyosodhat 
arról, hogy Simon István vonzó és értékes életműve nem 
nélkülözi a szervességet. A költői út összefüggő egység, nem 
szakadozott, nem töredezett. Ahogy B. Nagy László írta: 
„konok következetességgel végigküzdött pálya". Talán egyet-
len jelentékeny kortársának az építkezése sem ennyire kiegyen-
súlyozott. Természetesen így sem mentes hullámzásoktól a 
pályatörténet: vannak fölívelő és ereszkedő egységei, még 
nyilvánvaló válságállapotok is közbeékelődnek. N e m rajzol-
ható tehát egyenletesen emelkedő ív, a kitérők és veszteglések 
nélküli gyarapodás tétele megszépítené a tényeket. Az alakulás-
történetnek igazi meglepetései, merész vagy váratlan fordu-
latai nincsenek. Fejleményei nagyrészt kiszámíthatók, várha-
tók. Az alkotói út egyenessége alkalmasint a viszonylag kis-
fokú változékonysággal is összefügg. A költői fejlődésnek nem 
látszanak kiemelkedő magaspontjai — szerintünk az 50-es 
évek derekán és az utolsó években ért a legmagasabbra —, 
mélypontra sem esik le, bár a krízis tünetei is felbukkannak 
az 50-es évek végén és a 60—70-es évtized fordulóján. Köny-
nyen áttekinthető és követhető pályaszerkezet ez, ennek rend-
szerében helyezkedhetnek el az egyéni jellegzetességek és érték-
minőségek. 

Világkép 

Jelentékeny költői életmű nem képzelhető el világképterem-
tés nélkül. A világkép összefüggést teremt a különböző feje-
zetek közt, egésszé szervezi a részleteket; benne egységbe 
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rendeződnek az élményi és szemléleti dimenziók, a maga-
tartásminőségek, az érzelmi és gondolati rétegek, az eszmei 
tényezők, az értékelő és értelmező rendszerek. Simon István 
lírája jelentős teljesítmény, megvan a világképalkotó ereje. 

Élményanyaga nem túlságosan gazdag, nem széles körű, nem 
is változékony. Bizonyos redukáltság és állandóság jellemzi 
inkább. Az alapvető élménytípusok tartománya az idők 
során nem módosul nagyobb mértékben. Szüntelen élmény-
forrása a természeti világ. Figyelme újra és újra a természet-
hez fordul, szakadatlanul ihleti az évszakok, a fák, a virágok, a 
tájak látványa. A természetélmények jórészt a falu élményé-
vel kapcsolódnak össze. Sohasem szakadt cl Simon a szűkebb 
szülőföldtől, a falusi élet valóságától, a paraszti életkörtől. 
Őrizte az oda kötő régi emlékeket, a táj varázsát, s az ismételt 
visszatérések minduntalan újabb élményi alkalmakat jelen-
tettek számára. A falu természetesen nem csupán táji, termé-
szeti és élctképi élményelemeket adott. A részleteiben is ismert 
és annyira szeretett tájhazában megtalálta a természet példáit 
s a köznapok jellegzetes epizódjait, de ez a közeg jóval többet 
is kínált a költőnek. Egy nemzedék életpéldáját is közvetlenül 
megfigyelhette és átélhette, a nép életének változásait kísérhette 
nyomon, a népsors törvényeire eszmélhetett. Az emlékek s a 
friss találkozások nem a múltba vezették, nem távolították el 
a jelen időtől. Simon István „a jelen eljegyzettje" (B. Nagy 
László) volt, ily módon a paraszti közösség életét átfogó 
élményeket is mindig a jelenre vonatkoztatta, a szocializmus 
érdeke felől nézte. Élményvilága nem szűkült le a falu élet-
köreire, mindenkor tágabb volt ennél. Ot thon volt ebben a 
kisvilágban, de otthon volt a társadalmi élet nagyobb dimen-
zióiban is. A társadalmi-nemzeti lét aktuális élményei helyet 
kaptak szemléletében; a szocializmus elkötelezettje volt, kéte-
lyek és vívódások nélkül. Verseiben ott van ennek a történeti 
jelennek, a változások korának lenyomata; nemcsak a korai 
pályaszakaszban, később is, mindegyik periódusban. Sőt, az 
élmény- és szemléletkör még tágabbra vonható, hiszen arról 
is vallott a költő — legközvetlenebbül és legátfogóbban az 
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50-es évek közepén —, hogy a történelem, a század emberi 
valósága sem hagyta érintetlenül. Az emberi lét egyetemes 
kérdései is fel-felvillannak költeményeiben. 

Természetesen ezeknek az élményrétegeknek a kifejezése, 
lírai megformálása sem nélkülözi a vallomásos személyességet. 
Az élményelemek viszonyításában, arányaik kialakításában, a 
részletek távlatba állításában s az értékelésmódban eleve meg-
nyilatkozik a lírai „én" , jelen van a szubjektivitás. De a lírá-
ban a személyességnek más változataival is számolni kell — 
a világkép alakulása és jellege szempontjából is. Az elemzések 
végeredményeként leszűrhető, hogy Simon István művészi 
élményvilágában nem kapott kitüntetett szerepet a személyiség 
belső élete, a mélyebb értelmű szubjektivitás. N e m volt 
kitárulkozó alkat, „magát jelentősen eltitkolja" (Bata Imre), 
szemérmes az önmegmutatásban, az önkifejezést mindig 
jellemzi bizonyos tartózkodás és visszafogottság. Tartózkodik 
a szereplírai önstilizálástól, a rejtőzködés és álcázás egyik 
ismert fajtájától, de vallomáslírai közvetlensége mérsékelt és 
lefokozott. A tárgyias, áttételező, távolító és átszűrő vallomás-
formákhoz vonzódik. Műve csak korlátozott értelemben 
tekinthető primér önkifejező vallomáslírának. Keveset tud-
hatunk meg az egyéniség személyes gondjairól, érzelmi konf-
liktusairól, magában vívott küzdelmeiről, időnként sejthető 
válságérzeteiről, diszharmonikus helyzeteiről. Ezeket az élmény-
forrásokat többnyire elrekesztette. Az élményátszűrés ebben a 
tekintetben különösen szembeötlő. Mindezek eredményeként a 
művészi „én" élményrendszere és a művekben tükröztetett 
hangoltsága egészében sokkalta nyugalmasabbnak, egyne-
műbbnek látszik, mint az empirikus „ é n " lélektani valósága 
valójában lehetett. 

Az élménykirekesztés és redukció egyik megnyilvánulása-
ként fogható fel, hogy az életmű egészét nézve meglehetősen 
csekély líraalkotó szerephez jutott az úgynevezett másodlagos-
közvetett, kulturális és intellektuális élmények típusa. A lát-
vány, a tapasztalat, az érzékelés, az elsődleges átélés, a hangulati 
és érzelmi sugallat jelentette számára az elsőrendű élmény-
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formát. Gondolatélményi fogantatású költeménye alig van. Az 
elvontabb élménytípusok feltűnően háttérbe szorulnak a köl-
tői élményrendszerben. Főként az 50-es évek derekán tett 
néhány kísérletet az ilyesféle élménytágításra, az absztraktabb 
és filozófikusabb ihletek kipróbálására, ennek előtte és később 
alig-alig próbálkozott az intellektuális versélmény lehető-
ségeivel. 

Persze, a meditáció és az eszmélet, a reflexivitás és a bölcseleti 
elem így sincs kirekesztve költészetéből. Érdekelték és foglal-
koztatták az elemi és az átfogó léttörvények, a jelenségek meg-
fejtését s az élet költői magyarázatát feladatának tartotta. 
Végigvonul ez az élményi és szemléleti motívum egész líráján, 
olykor fölerősödik, időnként elvékonyodik. A végeredmény 
mindenképp valami nagyon egyszerű és evidens életfilozófia, 
amely nem ismeri a megrendültséget, a gondolati drámákat, 
a kérdezés fölzaklató izgalmát, a kínlódó erőfeszítés megka-
vart állapotait, nem érintkezik metafizikai tartományokkal, 
nem sugározza a megoldatlanság s a nyitottság gyötrelmeit. 
A feltámadó kérdéseket elnyomja folyvást valami hihetetlenül 
derűs vagy a kételyeket is semlegesítő bizonyosságérzet, 
valami különleges válaszoló nyugalom. A szorongás-élmények, 
a nagy konfliktus-élmények ebben a teremtett világban a 
perifériára szorulnak — ha egyáltalán fölrémlcnek egy-egy 
alkalommal, merőben esetlegesen és múló érvénnyel. 

Simon István semmiképp nem volt az idill költője, még ha 
sokszor közel került is idillikusnak mondható életjelenségek-
hcz. Valóságközelsége, realista látásra való törekvése és hitcles-
ségigénye megóvta attól, hogy erőszakosan megszépítse a 
tapasztalatot. Idill helyett igazában harmóniáról, az érzelmek 
összhangjáról, némi naivitásról, különleges kiegyensúlyozott-
ságról és az ellentéteket összebékítő, a dilemmákat feloldó 
hajlamról kell beszélnünk. Képes volt arra, hogy a bonyolult-
ságot egyszerűvé tegye, mindenből — főleg persze a természet 
jelenéseinek példájából — a remény, a hit s az elemi élet-
bizalom érveit olvassa ki, felfedezze a valóság szelíd és szép, 
bátorító és biztató övezeteit. Ha másfajta élményekbe ütközött 
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és mélyebb rétegekbe merészkedett, akkor sem veszítette el 
tartósan szinte rokontalan egyensúlyi állapotát, könnyen 
visszatalált a maga nyugalmas terepére. Mennyire jellemző 
például, hogy olyan kérdésekre, amelyekkel mások nemegy-
szer kétségbeesve viaskodnak, ő ilyesféle válaszokat tudott 
adni: „jövünk, megyünk, de rendben; s ez a megnyugtató"; 
„mintha a kínzó nagy miértre / már válasz volna egy-két szál 
ibolya"; „milyen szép is élni, küzdeni"; „Mindig a bátornak 
van igaza"; „ami vagy, az vagy, életeddel / egyet tehetsz: éld 
hasznosan"; „sose félj, míg erődből futja: alkoss, / tedd 
dolgodat." 

Sohasem akart nyugtalanítani, mozgósítani, felzaklatni, 
kétségekbe rántani vagy elbizonytalanítani. Összehangoló, 
kiegyenlítő, összebékítő és rendteremtő szándék vezérelte. 
Ehhez igazodott művészi magatartása, ez határozta meg ars 
poeticáját is. így vallott róla: 

S én mindig a világ gyógyszerét, 
azt a csodás verset keresem, 
melytől megszelídülne a lét. 

( A z t a dalt keresem) 

A gyógyító és vigasztaló dal (Tavaszi egyveleg) volt az esz-
ménye. Vállalta érte az önredukciót is. Magatartásában érezni 
lehet a nagyfokú fegyelmezettséget, a tudatos önkorlátozást. 
N e m vonzották a nagy lírai feladatok — vagy éppen lemondott 
róluk. A líra funkcióját némi szűkítéssel értelmezte. Az általa 
őrzött harmónia továbbadására törekedett, így akarta szolgálni 
a közösséget, teljesíteni a vers közösségi-közéleti küldetését. 

Költészetének eszmei rétegei tiszták, egyértelműek és meg-
lehetősen egyszerűek. Magasra emelte az elemi vitális értékeket, 
a küzdő és helytálló embert tekintette példaképnek, az élet-
jobbító munkát és alkotást övezte tisztelettel, a hűség erköl-
csét vallotta. Életeszményének kialakításában bizonyosan igen 
hatékony szerepet játszott annak az erkölcsi és életszemléleti 
örökségnek az értelmezése, amelyet a maga fölnevelő világától 
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vett át, tett sajátjává. Plebejus-paraszti szemléleti alaprétegű 
Simon István költői világképe, erre az alapzatra húzta fel 
líravilágát, ezt igyekezett összhangba hozni a korszerűség 
elvével. 

Versalkat 

Simon István lírája gazdagabb és változatosabb annál, 
hogy versművészetének uralkodó jellegzetességeit egyetlen 
képlettel érvényesen és hiánytalanul meghatározhatnánk. A 
részletezésre is vállalkozó poétikai vizsgálat felmutathatná 
a változatokat, kiemelhetné az eltéréseket, gondos tipológiát 
eredményezhetne. Itt pusztán jelzésszerűen utalhatunk arra, 
hogy egymástól távol eső verstípusok is megtalálhatók az 
életműben, egy-egy perióduson belül jól észrevehető különb-
ségek fordulnak elő, s a költői változás és fejlődés — bármily 
mérsékelt dinamikájú is — hasonlóképp kibontakoztat mér-
hető jellegmódosulásokat. A dalszerű versektől, az elemi egy-
szerűségű zsánerképektől messze esik a gondolatélményi 
fogantatású óda és rapszódia, a reflexív alkatú költemény 
néhány példája; az egymozzanatú reflexióra épített verstől 
lényegbevágóan különbözik a reflektálatlan leírásra alapozott 
struktúra; az egyrétegű leírást és a belőle kifejlesztett egy-
szólamú vallomást kevés viszonyítással élve ötvöző versvál-
tozattól eltér a többszólamú vallomásvers alakzata ; a leíró és a 
meditativ versalkotó tényezők többször váltakozó aránya 
újra és újra módosítja a szerkezettípust; a látványhoz kötődő 
tárgyias megjelenítés esetenként áttételesebb és metaforiku-
sabb, néha egyenesen látomásos szemléleti formákká alakul 
át; a lírai formanyelv a roppant egyszerűtől az összetettebb 
variációkig terjed. Igazában csak a figyelmen kívül nem hagy-
ható változatosság ábrázolásával adhatnánk tökéletesen árnyalt 
képet a Simon-líra poétikai szerkezetéről. Az ilyesfajta tüze-
tesség híján óhatatlanul leegyszerűsített némiképp a jellemzés. 

Szembeötlő, hogy ez a költészet egyáltalán nem forma-
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újító. A simoni formateremtéstől távol áll minden újító igény. 
Egyértelműen hagyományos versművészetről beszélhetünk-
A hagyományokhoz való megőrző kapcsolódás és ragasz-
kodás voltaképpen konzervatív formanyelvhez vezet. Lát-
ható a kísérletező hajlam hiánya — vagy legalábbis erős kor-
látozottsága és viszonylagossága. A hagyománykövetést rá-
adásul az is jellemzi, hogy nagyrészt kikerüli a század magyar 
költészetének több szakaszban végbement versforradalmait, 
átlépi a lírai modernség nagy fejezeteit, és korábbi eredmények-
hez, állapotokhoz fordul vissza. Lényegében a lírai realizmus 
modelljének 19. századi példáihoz, illetve a kiemelkedő példák 
későbbi folytatását megteremtő művekhez. Sohasem szakadt 
el ettől a tradíciótól, jóllehet az örökségvállalás másképp való-
sult meg a pálya első időszakában, mint például a Rapszódia 
az időről jóval összetettebb költőiségében. 

Versformáló elvei közt vezérszerepet kapott az egyszerűség. 
Egyik nyilatkozatában (Kortárs 1975. 9.) érdekesen szólt arról, 
hogy a szülőföldhöz ragaszkodás milyen különös megkö-
töttséget is jelentett számára. Megemlítette, hogy elviselhetet-
lennek érezte volna, ha verseit abban a közegben nem értik 
meg. „Nekem erre is kellett gondolnom" — olvashatjuk. 
Az egyszerűségre és közérthetőségre való törekvésben ez az 
alkotói feladat- és szereptudat valószínűleg nem elhanyagol-
ható szempont. Természetesen megvoltak ennek a mély gyö-
kerű alkati föltételei is. Az alapelv befolyásolta a módszert, az 
alakító eljárásokat, a közlésmódot, az egész formanyelvet. 
Simon következetes volt a vállalásban, az ideált még nagyobb 
vállalkozásaiban sem tévesztette szem elől. Rendkívül tartóz-
kodóan és óvatosan kísérletezett, mindig áttetszővé tette a 
jelentést, kirekesztette a versből a rejtélyeset, a többértelmű-
séget, a bonyolultabb poétikai hatóelemeket és hatásformákat 
kiiktatta eszköztárából. 

Verseiben nyoma sincs a modern lírában olyan jól ismert 
élményelszigetelő módszernek. Realizmusának egyik felötlő 
jellemvonása, hogy folyvást hozzákapcsolja az élményközlést 
egy-egy tapasztalati, közvetlen szemléleti, konkrét lírai szitu-
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ációhoz. A versek szcenikája is elválaszthatatlan ettől a meg-
oldástípustól. Rendre beépül a művekbe a helyzetfestés, a 
részletező helyzetrajz, s ebből fejlik ki az érzelmi és hangulati 
tartalom, a meditatív-reflexív vonulat, a vallomásos elemek sora. 
Olykor mechanikusan, csekély jelentésteremtő erővel működ-
teti ezt a modellt, az ismétlések is elkerülhetetlenek — ugyan-
akkor legemlékezetesebb, legjobban megoldott költeményei-
nek nem kis része tartozik ebbe a körbe. 

A versalkat kialakításában lényeges funkciót kap a leíró 
réteg. Simon mindenkor vonzódott a plasztikus leíráshoz. 
A tárgyi mozzanatokat, az empirikus elemeket elsősorban a 
természeti világból választotta ki, képkincse is jobbára a 
természetből vett tárgyiasságokra, látványmetszetekre épül. 
A leíró formák — s a velük összekapcsolt önvallomásos motí-
vumok — egészen ritkán távolodnak el a valóságos látványtól. 
A látomásos átformálás példáit könnyen megszámlálhatnánk. 
Az élményabsztrakció más fajtái is szinte csak véletlenszerűen 
fordulnak elő. A lírikusi fantázia visszafogottan működik, 
merészebb megnyilvánulások nélkül. 

Az élményrögzítés hézagtalan motivációra törekszik. A ver-
seknek szoros belső rendjük van, a formálásban pregnáns 
logikai sorozatosság érvényesül. Nagyon világosan tagolód-
nak a részletek, s a belőlük szerveződő egész szerkezete is 
áttetsző, pontosan és kimérten, rendszerint arányosan rendezett 
a szöveg. Szaggatottság és kihagyás nincs a Simon-versben. 
A folytonosság eszménye nevében elveti a költő a szabadabb, 
jelzésszerű képzettársítások és képkapcsolások lehetőségét. 
Egyszerű és kézenfekvő viszonyításokat alkalmaz, s a képi 
viszonyításokból, a képzet- és motívumszövésből a többsíkú-
ság is legtöbbször hiányzik. Az epikus összetevőket is oly 
gyakran magába foglaló versmenet végül zárt és lekerekített 
formát teremt, amelyben jobbadán szinte ortodox szabályos-
ság jut érvényre. A külső formát — például az egynemű vers-
szaksorozatot is — alig lazítja fel az alakítás. 

Mindebben egyszerre érezhetünk jelleget, értéket — és 
fogyatékosságot, bizonyos szűkösséget. Mindenesetre a forma-
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nyelvi rendszer megfelel a tartalomnak, a versalkat egybevág 
a jelentésközléssel, poétikai sajátszerűségek összhangban vannak 
a világképi rétegekkel. Szerves egység Simon István költé-
szete, ekként a felszabadulás utáni magyar líra egyéni, értékes 
fejezete, az irodalomtörténetben is helyet kérő eredménye. 

FÜLÖP LÁSZLÓ 


