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gazdagítja. Kovács József közzétette itt Balázs Béla, Lékai János, 
Gellért Hugó, Candell Viktor, Alexander Gross, Oscar Kanehl és mások 
tanulmányait. Az írók, könyvek az amerikai magyar lapokban meg-
jelent ismertetőkből ad ízelító't; az emigránsok kulturális szomjúságáról 
és érzékenységéről nyújtva tanúbizonyságot. Gellért Hugó kiállítása, 
Lékai drámáinak bemutatása, Szilágyi András párizsi, Monde-kiadású 
regénye, Varga József Földrengéskor című verseskötete és sok más 
hasonló kulturális esemény nagy érdeklődést váltott ki, a kommunista 
sajtó pedig frissen tájékoztatta az olvasókat. 

A függelék válogatott bibliográfiát tartalmaz az Új Előréból, közli az 
Előre Műkedvelő Kör színpadi bemutatóinak 1 9 1 3 - 1 9 3 4 közötti anya-
gát, és névmutatóval zárul (kár, hogy az írók életrajza nem szerepel; sok 
névvel ebben a kötetben találkozik első ízben az olvasó). 

A tanulmány, a vonzó, gazdag szépirodalmi antológia és az elméleti 
írások mellett értéke a kötetnek, hogy a fő forráson, az Új Előrén kívül 
más anyagokat is felhasznált, önálló kiadványok, antológiák, naptárak 
anyagából és rokonlapokból (Nők Világa, Kultúrharc, Kanadai Magyar 
Munkás) is merített. 

Ez az antológia tanúsítja, hogy bár egy óceán választotta el a hazától 
a kivándoroltakat, ők megőrizték hűségüket a hozzájuk hűtlenné vált 
hazához, s ugyanakkor a befogadó ország életébe is be tudtak illesz-
kedni, részt vettek annak munkásmozgalmában. Hűek maradtak anya-
nyelvükhöz, beleszőve abba az új vüág más kifejezésmódját, s így 
sajátos, új stílusú, modern művészetté ötvözték a régit és az újat. S a 
hazához, a befogadó országhoz való hűség elvezette őket a nemzetközi 
szolidaritáshoz. Tanúsítja az antológia azt is, hogy a tengerentúl, sze-
rény műhelyben született alkotások új, nemes értékekkel járultak hozzá 
a magyar szocialista irodalomhoz, s egyben szervesen illeszkednek a 20. 
század forradalmi művészetébe. 

MARKOVITS GYÖRGYI 

KOVÁCS KÁLMÁN: 
ESZMÉK ES IR ODA L OM 

A tanulmánykötet a debreceni egyetem tanárának munkásságáról ad 
szigorúan szelektált, igényes válogatást. Kovács Kálmán a 19. század 
magyar irodalomtörténetének ismert kutatója, foglalkozik a Nyugat 
című 20. századi folyóirat íróival, költőivel, főképpen Adyt szereti, 
hozzá tér vissza több érdekes, ihletett írásában, és tájékozott az élő 
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irodalom műhelyeiben is, hiszen az Alföld c. debreceni irodalmi folyó-
irat vezető szerkesztője, gondozója. Mostanában több cikkgyűjtemény, 
már megjelent kritikák kötetbe foglalva, tanulmányokkal elkeverve, 
látott napvilágot csaknem minden gyakorló és többé-kevésbé népszerű 
kritikusunk neve alatt. Inkább a szerzők nevei, mint a nem mindig 
találó, nem különleges, tartalomra is mutató címük keltett feltűnést. A 
cikkgyűjtemények egy része, címük alapján, az angolszász és német 
nyelvterületen divatos „módszerelemzéseket" sejteti, tartalmuk azon-
ban, a legjobb esetben is csak valamüyen eklektikus, a hagyományostól 
alig eltérő műelemzések sora. Mások filozófiai, szociológiai, lélektani 
vagy valamiféle absztrakt poétikai fejtegetést, cikksorozatot sejtetnek, 
de bennük is csak a különböző lapokból már ismert kritikákat, illetve 
műelemzéseket találjuk. Kovács Kálmán kötetének címe pontosan meg-
határozza a tartalmat, ha első pülanatra nem is érezzük azt túlságosan 
eredetinek. Eszmék és irodalom valóban kötetébe felvett írásainak 
közös jegye. Korok eszméi, írók nézetei, esztétikai magatartások, mű-
vek eszmékkel, világképekkel való összefüggése érdekli, annyira, hogy 
nyíltan vállalja módszertani elvül is az eszmei aspektusú műmegközelí-
tést. Ma már elmondhatjuk Kovács Kálmánról, hogy nemcsak tudatosan 
egyesíti a „debreceni iskola" két hagyományát, ágát, hanem egyéni 
tehetséggel továbbfejleszti azt. A magyar „lélek" tudós búvárai vala-
mikor itt nyertek természetes miliőre, a népi írók műveinek támaszaivá, 
vallási és mozgalmi centrumává is lett egykor a protestáló Debrecen. De 
itt kísérleteztek talán legeredményesebben a szellemtörténeti és forma-
elemző irodalomszemlélet és módszer ötvözésével is. 

Kovács Kálmán integrálja tanulmányaiban mindazokat az eredmé-
nyeket, módszertani ízlésdivatokat, régi és modern e^zaktságigényt, 
amit a mai irodalomtudomány tud, színvonalasnak tart. írásaiban vonzó 
okfejtésekkel találkozunk, gondolatai vüágosak, tiszták, könnyed és 
erőteljes stílusú, az értekező prózának azt a hagyományát követi, amely 
nem szégyelli, sőt természetesen él a hatáskeltés retorikus-lírai eszközei-
vel is. Tiszteletet parancsol a művek művészi elemeinek, a költők és írók 
alkotói módszereinek absztrahálása, vagy mondjuk inkább: egzakt fogal-
makba sűrítése, a fogalmak vüágába való átültetése. Mennyi töprengés-
sel, szókereséssel, nyelvújítói vagy fordítói leleménnyel járhatott ez a 
munka. Amikor a jellemzés pontosabbá tételéhez tartozik, saját ter-
mészetes beszédének, kritikai stílusának része, akkor megérte a fárad-
ság, néhol azonban fölösleges erőfeszítésnek látszik, egy-egy meghatáro-
zása, fogalmi tipológiája, nyomtalanul tűnik el az elemzésben. Hogy ne 
legyen nagyon elvont, követhetetlen ez kifogásolt módszer, hogy meg-
értessem, mi az, amivel szemben enyhe kételyeim vannak, csak egy 
példát írok ide: kitörés, kiszakadás és visszaolvadás írói módszere, 
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jellemképlete Jókainál és Gyulai novelláiban, de ugyanezt az ívet, folya-
matot átviszi a lírai élményre (szerkezetre) is, amikor Pilinszkyról ír 
egyébként mindegyik esetben fontos, értékes elemzéseket. Lehet-e for-
mának, általános élménytípusnak vagy alkotói módszernek nevezni azt 
a „szimbolizált" (Lukács György) sorsot, jellemet, azt a jelképes él-
ményt, amit különböző korok írói, költői, más-más értelemben, nem 
azonos, csak hasonló szituációkba, jellemekbe „öltöztettek"? A képlet 
jelen esetben az irodalomkritikus hipotézise, invenciója, amit illusztrálni 
lehetne évezredek irodalmán keresztül, de aminek egzakt érvénye ezzel 
még nem lenne bizonyítva. Legjobb megmaradni a hiteles, konkrét 
tényéknél, illetve a történetiségnél, amely szerint a távoli összecsengé-
sek erősíthetik ugyan egymást, de lényegükben nem azonosak. Kovács 
Kálmán ezt éppolyan jól tudja, mint mindenki más. A manírrá lett 
egzaktság-mánia nem is az ismétlődő fogalmi ,Jefordítás" vagy inkább 
keresett, fogalmakká kinevezett szavakra való átfordítás, hanem mági-
kus szótisztelet. Az irodalom verbális művészet, nem hétköznapi be-
széd, ez a formálás utánozható ugyan, mint minden forma, de ismétel-
hetetlen. A kritikus az így tettenért művet csak hajlékony, illeszkedő 
nomenklatúrába vagy csak egy-egy megtalált szó holdudvarába csal-
hatja bele, itt is csak bemutathatja, láttathatja, elemezheti és kommen-
tálhatja, de nem a „művelet" jellegére is utaló „boncolás" értel-
mében. 

Az eddig elmondottak ellenére mégsem sorolható Kovács Kálmán a 
formalista kultuszok tarka táborába, nem is szövetséges ezekkel. Talán a 
legkorábban értette meg, hogy mennyi a talmi és régi, elavult ezekben a 
módszerekben, és hogy mi az, amit újra kell gondolnunk, visszaenged-
nünk az irodalomtörténet és elmélet értelmes sorompói közé. Tudato-
san elkerüli a kozmopolita-sznob szóvadászatot, természetesen nem 
hiszi, hogy a neo-formalista (szándékosan törlöm innen a strukturalista 
és pozitivista kifejezéseket) tudományos „nyelv" elsajátítása, már kulcs 
is a művek rejtélyéhez. Minden divattal szemben kell egyfajta távolság-
tartó bölcsesség, a hivatásból olvasókat bosszantja csak a leegyszerűsí-
tett klisé, táblázat, recept, az olvasni tanulókat, és olvasmányaikat a 
szakemberek elemzéseivel, véleményeivel ellenőrző gyakorlott olvasókat 
pedig elképeszti, vagy csúfondáros ellenkezésre ösztönzi ez az érthetet-
len, afektáló, áradó és mindent elborító nominalizmus. A legnaivabb 
olvasó sem hiszi, nem is beszélve az írókról, hogy a műalkotás minden 
részletét, „eszközét", nem az író, nem a művész „találta ki", hanem 
csupán a sikeresebb alkalmazó ő, aki egyebet sem tesz, mint csekélyke 
új témájához kikeresi a műalkotás útmutatójából, szótárából a szüksé-
ges „szerkezeti", formai fogásokat. Ez képtelenség. Sőt, az áliudomá-
nyosság pöffeszkedő kritikai terrorja a teremtő tudomány és művészet 
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fölött. Egyesek ezzel a periférikus divattal rokonszenvezőnek érzik 
Kovács Kálmán néhány megoldását, módszerét. Ha valamiben elmarasz-
talható, talán csak az hogy nem határolja el magát eléggé a teoretizáló 
egyoldalúságoktól (a fiatalok egy részére jellemző) vagy a komolykodó 
dogmatizmustól (a kettő valahol találkozik). Példa erre Pilinszky-
esszéje. Igazi tisztelettel szól erről a tőle világnyi távolságú líráról és 
lírikusról. Tárgyilagos bizonyító eljárást próbál levezetni. Nem állít mást 
Pilinszkyről, mint az eddigi kritikák, ő is az életidegenségből, magány-
ból, halálélményből indul ki. Az új annyi, hogy a tudomány eszköztárá-
val bizonyít, azaz az állító, szubjektív megállapításokat, értékeléseket 
objektív hitelűvé emeli, mégpedig a költői „eljárások" értelmezésével, 
„azonosításával" C. M. E. Joard-ot hívja segítségül, tőle idézi az érték-
tudat meghatározásainak költészetben észlelhető jeleit, mint amilyen a 
tárgykihagyás vagy a tárgykiküszöbölés módszere, alkotói magatartása 
vagy ösztöne. Mintha a költők, írók valóban így „szerkesztenék" meg 
vázlataikat: ide egy csomópont, itt kiküszöbölni a tárgyakat, ott kitö-
rés, majd visszaolvadás a tárgyba, megint másba olvadás, itt önmagába 
zárulkozás. Tegyük fel, hogy Joard sem így gondolja, csupán külső 
leírását adja egy, a művekben, az álkotófolyamatban rejtetten, nem is 
mindig tudatosan végbemenő jelenségnek. így is vitatható. Mert általá-
nosítás és mindenképpen feltételezi az „alkotómódszer" elkülöníthető, 
steril létezését. A műalkotásban nem eljárásokkal találkozunk, hanem 
megformálásokkal. A kettő nem ugyanaz. Az „esztézis" (észlelés, él-
mény) csak a megfogalmazással nyer végleges alakot. A megérzettet, 
megsejtettet, tapasztaltat, látottat, gondolatot a megformálás hozza 
felszínre, világra. A „tárgykiküszöbölés" ezért éppen úgy nem valósá-
gos, nem igaz, mint ahogyan nem az a cselekmény-kiküszöbölés, a 
jellemzés mellőzése, mint ahogy soha nem lehet teljes az akart, szenvel-
gett impassibilité, a múlt század flaubert-i stílus-objektivitása, a mai „új 
regény" programokból keletkező művek stb. Van, amikor régi formák-
ból kikristályosodik egy-egy részlet, kifejezés, megvilágosodik külön-
böző komplex hatásokra a kifejezés lényege, egyik oldala (szimulta-
nizmus, időszemlélet, asszociatív tudatfolyamatok leírása, automatiz-
mus, belső monológ stb.), s ezt mozgalomként vagy új művészi prog-
ramként számon is tartja az irodalomtörténet. Külső formai jegyèk 
alapján azonban nem lehet a tartalomra következtetni, a hasonlóság 
nem bizonyíték, a tárgy mellőzése is például írónként mást-mást jelent, 
ennek a jelenségnek a felismerése egy műben nem bizonyítéka valami 
állandónak, hanem csak a kritikusi érvelés eszköze, amely így termé-
szetesen az érvelés célja szerint válogat egy túlzsúfolt formai kellék-
tárból. Az író, hangsúlyozni kell, nem formákat válogat, hanem teremt, 
még akkor is, ha a régit teremti újjá, vagy bevallottan formát „keres". A 
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kritikus formaismerete nem módosítja az alkotói megformálást. így 
soha nem fejthető meg egyetlen mű sem. Ezért van az, hogy a forma-
lista elemzések (strukturalista, grammatikai, szociológiai, lélektani, 
szemiotikai stb.) olyan esetekben látszanak sikeresnek, amikor nem újat 
kell értelmezni, felfedezni, hanem csak a tudottat újszerűen, azaz 
„egzaktan" levezetni, szemléltetőn „ábrázolni". 

Miért kellett minderről hosszadalmasan beszélni, talán unottan is 
ismételgetni, ha Kovács Kálmán tanulmányai és kritikái nem ilyen 
tanárosan kiigazító, művészellenesen formalista célzatúak vagy alka-
túak? Mert a határok olykor elmosódnak, mert felhasználhatják más 
megközelítési módokkal, más irodalmi folyamatértelmezésekkel szem-
ben. 

Mi érdekli különösen Kovács Kálmánt az irodalomból, a művészi 
kifejezés formavilágából? Nézzük először az eszméket, vagyis a művek 
tárgyait és világképét. Választott kutatási területe a 19. század, a hazai 
és nemzetközi polgárosodás törekvéseinek, eszméinek, tehát program-
jainak és képzeteinek a vizsgálata, a minták és a nemzeti megvalósulás 
összehasonlítása, a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet mó-
dozatai, formái, a társadalmi és szellemi átrétegződés, az új struktúra 
kialakulásának folyamata, és hozzátehetjük, hogy mindez nem vala-
milyen tudományos öncélúsággal, hanem érezhetően vizsgálati modell-
ként, mai életünk hasonló bonyoldalmaihoz történő hozzászólás igényé-
vel. Átgondolt, érett koncepció ez, az egyetemi tapasztalatok és a 
szerkesztői gondok egyaránt segítették kimunkálását. Szerényen a 19. 
század elhanyagolt, kevéssé kiemelkedő szereplőire irányítja a figyel-
münket, akikről ma már nem szokás sokat beszélni, műveiket, eszméi-
ket kevésbé tartjuk fontosaknak, éppen a történelmi hangsúlyeltolódás, 
igazságosztás nevében. Monográfiája Gyulai Pál kritikai nézeteiről szólt. 
Azóta is többször ír Gyulairól, újra meg újra kérdezgetve a műveit, 
amelyek magukban hordozzák ennek az életpályának, ideológusi, veze-
tői, tudósi karriernek a titkát. Kovács Kálmán nem elégszik meg a 
sztereotip válaszokkal, a korlátairól inkább ismert kritikus elhelyezé-
sével, majd az egyetemi tanár zsémbes figurájának, az újabb nemzedé-
kekkel szemben tanúsított értetlenségének, gúnyolódásának újrarajzo-
lásával, és nem is esik a túlzó végletbe, amit az „akadémikussá" lett 
klikk tagjainak magasztalása, méltóságos, nemzeti konzervativizmusa 
sugallhatna. Abból indul ki, hogy ez a nemzedék európai műveltséggel, 
társadalomfilozófiai, politikai iskolázottsággal, utazásaik során európai 
tapasztalattal rendelkezett. Magától adódik a kérdés: mit ültettek át a 
magyar viszonyokra a kor haladó vagy mérséklő kísérleteiből, ha nem, 
miért nem, vagy hogyan módosulva jelenik meg náluk eszme és valóság, 
polgárosítás és reális, anyagi szituáció ellentéte? Az eredeti forrásokban 
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jár utána ennek, a kor folyóirataiban kutat, adatai megbízhatóak. Az 
eszmék vállalása, sokfélesége, ,válfajai mögött «implikált társadalmi 
érdekek ütköznek meg. Kovács Kálmán izgalmassá tudja tenni, modell-
szerűvé szerkeszteni ezt a küzdelmet a mi számunkra is. Azonos iskolá-
zottság, ugyanazon társadalmi réteg indítása mennyire mozgató erő, 
hogy választódik szét haladás és kompromisszum egyazon csoporton 
belül is az eszmék választása alapján. Fényt derít a középnemesség 
útjára, az arisztokrácia megosztottságára, a jobbágyságból történő fel-
emelkedés módjaira. Érdekes társadalomtörténeti vagy szociál-meto-
dikai tanulmányok is egyben Kovács Kálmán múlt századról szóló 
irodalmi dolgozatai. 

19. századi irodalomtörténeti tanulmányainak a „főtémája" tehát a 
liberalizmus. A század nagy, átfogó áramlata. Tanulmányozza ennek 
elméleteit, angol fonásait, mintáit és a magyar liberálisok két nemze-
dékének felfogását, adaptációját. Legszínvonalasabb, legértékesebb 
tanulmánya ez az egyszerre elméleti fejtegetés és történeti portrékat 
felvonultató fejezet. Az „adaptáció típusát" vizsgálja, ő is megpróbálja 
a másságát a „hiányok" vagy hibák felől megérteni, mint a nemrég 
divatos nyugati tudományos iskolák, és nyomukban néhány itthoni 
„kísérletező". Kovács Kálmán erénye, hogy nem viszi túlzásba ezt a 
„modellre" épülő, ötletszerű kísérletet. Jó „anyagot" választ hozzá, 
Tompa Mihály költészetét. Nem igyekszik mindenáron csonkítani nem-
zeti értékeinket, elparazolni gyerekes játékban a megőrzött nemzeti 
hagyományt. Hogy mennyire komoly hite, vállalása ez, bizonyítja az 
anyaggal, a művekkel való sáfárkodás. Gyulai szépprózáját is értékelni 
tudja, felfedez bennük már-már elvesző szépségeket a késői kritika 
gyanútlansága, a modern iránti érzéketlensége ellen. Madách nagy mű-
vét éppen az annyiszor vitatott „értelem" szempontjából közelíti meg. 
Ezért választja a Lucifer-jellemzést, a keretszínek értelmezését, az Úr-
Ördög konfliktusának világnézeti elemzését. Igen, mindez egységes, 
egész, korszak, amelyben Eötvös irodalmi nézeteire (társadalmiakéra is), 
felel Gyulai, a kritikus és szépíró, Madách a tragikummal, a ráció 
hitével, Jókai jövőt-álmodásával. Időrendben is Mikszáthtal zárja le a 
19. századi tanulmányok sorát. Finom megfigyelései vannak-a táj és 
ember kapcsolatára, a reneszánsztémák érzékiségére vonatkozóan, vagy 
a humor szerepéről, amit az egyéniség megőrzésének mond ő is, mint 
mások a különcre, illetve a humoros, szatirikus Mikszáth-figurákra 
mondanak. Egyébként nem lehetne találóbban jellemezni e történeti 
korszak tanulmánysorozatának sommázatát, mint éppen Mikszáth-
cikkének címével: Romantika és realizmuss válaszútján. Kovács Kálmán 
így összegezi 19. századi kutatásainak eredményét. Az irodalom 
szerinte —, akárcsak a zene Szabolcsi Bence szerint, eljutott most a 



1130 Szemle 

válaszúthoz. És ez feltételezi, hogy a választás lehetséges, innen tovább 
vezethet az út a realizmushoz is, és a romantilához is. Talán igaz, ha arra 
gondolunk, hogy a századforduló, a 20. század eleje még tele van 
romantikus maradványokkal, nosztalgiákkal. Elképzelhető viszont más 
történelemábrázolás, más „levezetés". A vita messzire vezetne, egy 
recenzióban nem érdemes elkezdeni. 

A tudós szerző szenvedélyes szerkesztő és élő irodalmunk elköte-
lezett kritikusa. 20. századi írásaiból is úgy válogat, hogy abból kitűn-
jék, elsősorban a realista, „életes" irodalmat kedveli, alkatához, élet-
szemléletéhez, sőt eszményeihez is ez áll közel. A bővérűnek, erőteljes 
férfinak és művésznek ábrázolt Móricz Zsigmond, a lágyabb, de haragos 
és álmodó Kodolányi és a jugoszláviai magyar irodalom néhány nagy 
öregje, talán újvidéki egyetemi vendégtanárságának emlékeként, de 
mindenek fölött: Ady. Róla kivételes gyengédséggel, szépen ír, szinte 
líraian. Szimbólumait eredetien magyarázza, a halálmotívumot az élet-
mámorból fejti meg, elemzi a profán vallásosságot, Ady deista istenét ő 
teljességnek mondja, ami talán a Minden szimbólumnál is töbo, felveti 
azokat a kérdéseket, amelyek egy évvel később, a centenáriumi beszé-
dekben és írásokban hangzottak el, mint zsenitudatának újszerű magya-
rázatát, expresszionista modernségét, és azt, hogy Ady a 20. század 
modern költészetének állandó forrása, megtermékenyítője. Ady életpá-
lyájának, műveinek korszakolása, jellemzése is nagyon eredeti, merész. 
Olyan kérdésekben mond itt újat, amiben az Ady-irodalom már aligha 
juthat messzebbre. Az „érzelmi" és „tudatos" forradalmár költő maga-
tartását Kovács Kálmán Ady versesköteteinek motívumrendszerével, 
szimbolikus ellentétpárjaival különbözteti meg, a „zseni és parlag", 
majd a „politika és isten" szimbólumokkal. Ezt a szenvedélyét nem 
szabad hagyni kialudni Ady verseinek ihletett tolmácsolója lehetne. 

Korszakunk igen bonyolult, ízlések párhuzamaival terhelt. Nem áll 
mindenki közel a kritikus szívéhez és ízlésrendszeréhez. A válogatás 
jogosult, a differenciálás joga az övé. Pilinszky és Németh László képe 
bizonyára nem egész, de ezek is szerepelni fognak egy más módon 
megfestett portrén, a viszony, amiben él témáival, gondolatokat indít el, 
indukál más viszonyok keresésére. A kötetben egy igényesen gondol-
kodó, felkészült, pontos, szenvedélyesen érzékeny és puritán, egyszóval, 
realista szándékú irodalomtörténészt ismertünk meg. (Szépirodalmi, 
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