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A V I L Á G N É Z E T EREJE 

Tóth Dezső: ÉLŐ HAGYOMÁNY, ÉLŐ IRODALOM 

Tóth Dezsó' legújabb kötete igen sokféle indíttatású és témájú írást 
tartalmaz, amelyeket - s ez most nem közhely és nem recenzensi 
„fordulat" - világszemlélete hoz és tart egységben, s mindegyiket 
okossága mélyít el. 

A 772 oldalas könyvben a reformkor különböző íróiról és problémái-
ról éppúgy olvashatunk, mint Aranyról, Móriczról, Radnótiról, valamint 
mai irodalmunk fontos kérdéseiről, Weöres és Juhász lírájáról, sőt az 
ismeretterjesztés, az ízlésfejlesztés helyzetéről, tennivalóiról. A felsoro-
lást lehetne bővíteni, mert műveket is elemez (Petőfi, Füst, Gyergyai A., 
Déry, Camus) és a drámaátírásokról, valamint irodalomelméletről is 
olvashatunk. E témák változatossága miatt azt hihetnénk, nagyon ve-
gyes színvonalú írásokat tartalmaz a kötet; azt hihetnénk, nem pusztán 
benső érdeklődés viszi ennyi témához, hanem irodalompolitikusi meg-
gondolások és szükségszerűségek. Hiszen ki tudhat egy azonos szinten 
írni a fentiekről és Tolsztojról és Sartre-ról és Horváth János irodalom-
szemléletéről stb. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az írások műfaja igen 
széles körű, valóban csodálkozhatunk e kötet vitathatatlan értékén. 
Hiszen, gondolhatjuk, kinek van annyi szellemi rugalmassága, hogy mon-
dandóját mélyen és hitelesen legyen képes elmondani irodalomtörténeti 
tanulmányban és összegyűjtött munkák bevezetőjeként és recenzióként 
és ünnepi megemlékezésekben és vitairatban és újságcikkben és felszó-
lalásban és ún. olvasónaplóban egyaránt. 

Ha nyilván nem azonos is egy költő és egy irodalomtudós, -kritikus, 
annyi hasonlóság van közöttük, hogy mindkettőnek a jelentősége — 
vagy épp jelentéktelensége - sokkal inkább kiderül, ha munkáit kötet-
ben olvassuk, s nem külön-külön csak megjelenésük időpontjában. 
Mindkét esetben az élethez, a valósághoz való átfogó viszony - vagy 
annak hiánya - bontakozik ki a kötetek olvastakor. 

Tóth Dezső írásai is megjelentek már. Akkor, az irodalomtörténeti 
témájúak kivételével, írásainak súlyt adott - ne tegyünk úgy, mintha 
nem így lenne — Tóth Dezső munkahelye és munkaköre, ami természe-
tesen szükségszerű velejárója minden irodalompolitikus megnyilvánulá-
sainak. Ha ezeket kötetbe gyűjtik, eltűnik ez a háttér, és ugyanakkor a 
megnyüatkozásokat nem erősíti az adott pillanat politikai aktualitása 
sem, a jelen folyamataiban való belszólás lendülete, az adott jelenben 
folyó viták érzelmi környezete sem. A történelmi hitel és érvény, a 
gondolat ilyen értelmű igazsága marad vagy maradhat meg egy kötet-
ben. 
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A kérdés persze, hogy milyen esetben vagy mitől marad meg? 
Említettük: a világnézettől és az egyéni adottságoktól. 

A világnézettel együtt jár - elvben mindig, a gyakorlatban koránt-
sem - a valóságismeret, a valósághoz való jó viszony. Tóth Dezső ezt a 
költői életművek értékének meghatározásába is bevezeti: Radnóti lírá-
jának - írja - „legvégső és személyes jelentése, de tulajdonképpeni 
esztétikai érvénye is ezen a pontos helyzetértelmezésen alapszik" 
(425.). A valósághoz való viszony általánosságban sohasem csak azon 
múlik, hogy valaki milyennek tudja, müyennek és mennyire ismeri a 
valóságot, hanem alapvetően azon is, mennyire teszi át - akár szellemi 
— tevékenységébe, amit tud a valóságról. Hiába tudja ui. valaki, hogy pl. 
a költő ma nem az egyedüli kimondója a társadalmi és egyéni lényegek-
nek, ha akár verseiben, akár tanulmányaiban úgy tesz, mintha egyedüli 
lenne. Tóth Dezső mindig hasznosítja, a kérdések elemzésében felhasz-
nálja valóságismeretét, amely nála nemcsak a nagy történelmi mozgás-
irányoknak, hanem a magánélet szféráit kormányzó törvényeknek az 
ismerete is. Ezért mondhatja szubjektív hitellel is, hogy „az irodalom 
közéleti megnyilatkozása ma végül is 'csupán' egy hang - fontos hang -
abban a minden rétegre kiterjedő országos eszmélkedésben, amely a 
szocialista demokratizmus kibontakozásának következménye, de szün-
telen forrása is" (527.). Aki a szocialista ember benső világát jól ismeri, 
az tudja, hogy „Nem nehezebb, hanem könnyebb út ma pl. egyenlősdit 
hirdetni, a célból utópiát, a kommunizmus eszméjéből demagógiát 
formálni, mint a munka szerinti eloszlás elkerülhetetlen egyenlőtlen-
ségét annak összes ellentmondásával együtt (. . .) vállalni" (499.). A 
mindennapok emberének és a művészetnek együttesen jó ismeretéről 
vall, amit a Szabó család sikeréről ír: a műsor iránti igény és nagy 
érdeklődés azon vágyból fakad, hogy az ember „szeretné önmagát azok 
között az életfeltételek között, azoknak a mindennapoknak a közegé-
ben látni, amelyben él, küszködik, dolgozik, szenved és örül" (535.). A 
valósághoz való szoros kapcsolatból költőkre, befogadókra egyaránt 
érvényes igazságot is ki tud mondani: ha élménnyé válik, hogy a 
szocializmus „minden eddigi emberi eredmény és törekvés összegzése", 
hogy az „emberpusztító erejükben és immoralitásukban mind többet 
produkáló katasztrófákon — világháborúkon — átesett s még irtózato-
sabbra képes 20. századi ember reménységének letéteményese" a szocia-
lizmus, akkor „attól a pillanattól kezdve a felelősség is nagyobb, akkor-
tól a magunkra vett terhek, gondok, aggodalmak is megnőnek, törté-
nelmivé és egyetemessé terebélyesednek" (480.). A jó valóságismeret 
mondatja vele, hogy „Rossz ízléssel, elmaradt művészeti kultúrával 
nemcsak hogy nyugodtan 'meg lehet élni', de a közegellenállás hiányá-
ban akár büszkélkedni is lehet vele" (571.). 
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Persze ez a valóságismeret a világnézeten alapszik és a valóság egészét 
átfogja, s ezért képes Tóth Dezsó' minden kérdést az egészbe ágyazottan 
elemezni. 

Az egészbe helyezéshez mindig szükség van tudatosságra és elmélet-
re. Tóth Dezső írásainak egyik - legalábbis számunkra - legszimpati-
kusabb vonása, hogy minden vonatkozásban elítéli az elméletellenes-
séget. Ismeretes ui., hogy sok, magát marxistának tudó kritikus és még 
több irodalommal foglalkozó ember - pl. nem kevés tanár - nagymér-
tékben elveti - ha nem az irodalmi folyamat egészével, de az egyes 
műalkotásokkal kapcsolatban - az elméletet, a tudatosságot, a művek-
hez való értelmi, intellektuális viszonyt. Tóth Dezső már Bajza Józsefet 
megdicséri, mert „az egész magyar irodalmi életet jellemző 'teóriátlan-
ság' ellen vette fel a harcot" (94.). Mindig hangoztatja a helyesen 
alkalmazott elmélet jogosultságát; pontosan tudja: „a művészetekhez 
való tudatos viszony növeli, elmélyíti a műélvezetet", s ezért hadakozik 
az ellen a szemlélet ellen, amely „idegenkedve, fenntartásokkal fogad 
mindent, ami a művészetekkel kapcsolatban tudatos, fogalmi, gondo-
lati" (744.). A marxista-leninista világnézet nem képzelhető el magas 
fokú tudatosság nélkül, s ez a művészetekkel kapcsolatos befogadói 
viszonyra is érvényes. Tóth Dezső ezen túl még nagy szellemi bátorság-
gal szembeszállt azzal a nézettel is, hogy az elmélet terminus techni-
cusait kizárólag sznobizmusból lehet csak használni: „Az esztétika, a 
művészetelmélet és -történet ún. 'terminus technicusai', tudományos 
elnevezései csak helytelen értelmezésük vagy használatuk esetén válnak 
a művészet elleplezőivé, akadályokká a művészet és széles tömegek 
kapcsolatában" (737.). 

Azért is jó, hogy épp ő teszi ezt meg, mert írásai tanúsága alapján 
nem lehet vitatni alapvető igényét a realizmusra és az irodalomról szóló 
írások olvashatóságára. Realizmust követel, melyet így határoz meg: az 
az ábrázolási módszer, „amely valamilyen módon érzékelteti az ábrázolt 
helyzet létrejöttének társadalmi genezisét, amely azt mind egymásra 
ható ember cselekvések eredőjét képes bemutatni, s így pusztán ennek 
révén - bármiféle 'tanulság' vagy cselekménylezárás nélkül is - képes a 
legsúlyosabb konfliktusok emberi feloldhatóságát sugallni. Ez az, amit 
- ha jól tudom - realizmuson értünk" (536.). A magasrendű realizmus 
igénye abból is kitűnhet, hogy - persze 1959-ben, tehát Az esztétikum 
sajátossága megjelenése előtt - Lukács György realizmus-koncepcióját 
kevesellte, mondván: „Lukács Györgynél sokban a kritikai realizmus 
esztétikája abszolutizálódott. . ." (312.). Bajza József és Henszlmann 
Imre vitájában is a realizmus és a romantika összeütközését veszi észre 
(122.); s Garay János Árpádokjáiól írván azt látja meg, hogy a történeti 
epika Arany felé haladó ágában ekkor jelenik meg a realizmus. A 
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szocialista realizmus és az érte való harc a felszabadulás utáni irodalom-
mal kapcsolatos írásainak mindig fó' gondolatszála. 1968-ban külön cikk-
ben foglalkozott vele az ekkor kiadott Szocialista realizmus című kötet 
kapcsán. Ugyanebben az évben írott cikke,/) szocialista realizmus jelleg-
zetességei a felszabadulás utáni magyar irodalomban talán a legjobban 
mutatja egyszerre a realizmusigényt, a valósághoz való kitűnő viszonyt 
és a problémáknak az egészbe ágyazott kezelését. Ez abból az egyetlen 
mondatból is kitűnik, melyben azt írja, hogy ha feladata a címben jelölt 
probléma, akkor „ez lényegileg a magyar szocialista irodalom konkrét 
sajátosságainak elemzését jelenti, s ha így fogjuk fel, mindjárt előre-
bocsátanám: irodalmunk szocialista tendenciájának sajátosságait vizs-
gálni aligha lehet irodalmunk egészétől elvonatkoztatva" (503.). Meg-
állapítja, hogy a szocialista és nem szocialista irodalom egymáshoz való 
viszonyának „legmegbízhatóbb történelmi kontrollja: maga az élet, 
maga a társadalmi valóság" (510.). S természetesen nemcsak igen jó 
irodalmi érzékét, de a valósághoz való kitűnő viszonyát tükrözi, hogy 
1968-ban észreveszi azt a negatív tendenciát, amely azóta megerősö-
dött: az „absztraktba hajló példaszituációk" megjelenését a történelmi 
regényekben, drámákban (520.). Ugyanezt bizonyítja, hogy 1963-ban 
meglátott egy másik baj t , amely azóta ugyancsak szélesedett: „mintha 
volna egy olyanfajta tévhit, hogy a költői szemlélet gazdagodásához, az 
eszközök finomításához, egyáltalán a feltárt lírai anyag terebélyesedé-
séhez valamiképp a lelki élet intimebb, mélyebb szféráinak felásásán, 
befelé forduláson keresztül vezetne az üt". Ugyanezt 1976-ban már így 
fogalmazhatja: „érzékelhető a személyiség mai kibontakozásának egy 
individualista hangsúlyú visszavetítése" (556.). Az elméleti tudatosság-
nak és a valóság szemmel tartásának példája a következő gondolat: „a 
szocialista realizmust jellemző alapvető sajátosság: a pártosság biztosí-
totta különös érzékenység a történelmileg új iránt" (523). Szinte magá-
tól értetődő természetességgel észrevenni és egyértelműen alaptétellé 
tenni ezt a társadalmi és mégis pszichológiai tényezőt - a pártosság adta 
különös érzékenységet - csak akkor lehet, ha valaki jól ismeri az ember 
pszichológiai, ideológiai, társadalmi valóságszegmentumait, s ha ezeket 
egységbe helyezi. 

Nemcsak a Tóth Dezsőben élő kult úr politikusnak, de az irodalom-
tudósnak és -kritikusnak egyik legjellemzőbb vonása, hogy bármiről 
szól, szól a mához. Ez annyit jelent, hogy az irodalomtörténet problé-
mái közül nemcsak azokat elemzi, amelyeket az adott kor vagy az 
irodalomtörténeti fejlődés vetett fel, hanem olyanokat is, amelyek mint 
feladatok, kérdések ugyan a régi korban is élők voltak, de mai aspek-
tusuk is van. Ennek a gondolatkörnek a mottója lehetne: „Petőfi 
időszerűségének egyik eleme kétségkívül azon alapszik, hogy az igazi 
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polgári forradalmárok szubjektíve mindig többre törtek a megvalósítha-
tónál, eszméik egy hányada ezért ma is önvizsgálatra, elégedetlenségre, 
küzdelemre intő közvetlen üzenet" (250.). Más mondatainak felhangja 
szól nekünk: „nálunk a polgári átalakulást támogató államhatalom 
híján, gazdasági, kulturális életünk kiépítését, intézményeinek létre-
hozását mindig mintegy közadakozásra, a nemzeti közvélemény áldo-
zatkészségére: tehát morális erőfeszítésre kellett elsősorban alapozni" 
(24.). Ebből kiérezhető az áldozatkészség és morális erőfeszítés mai 
szükségessége. Természetesen nem úgy, hogy ebből hozzunk létre intéz-
ményeket, de úgy, ahogy pl. a rossz, elmaradott ízlés megszüntetésére 
szólít fel, „érvelő, magyarázó, türelmes meggyőző" érveléssel, emberek 
mozgósításával (751-752.) . Ez nem kíván mai viszonyaink között sem-
mivel sem kevesebb áldozatkészséget és morális erőfeszítést, csak más-
faját, mint a reformkori. 

Hadd említsünk meg egy olyan nézettöredéket, amely egyik-másik 
írásában, rendszerint mellékes megjegyzésként vagy „felhangként" fel-
bukkan, s amely az irodalomszemléletet érinti. Horváth Jánosról írván 
alapjaiban nagyon okos megállapításokat, egy helyen (296.) elmarasz-
talja, mert a műalkotások megítélésében az időt is beiktatja. Tóth Dezső 
szerint Horváth János „a maradandó művek titkát nem tartalmi hatá-
sukból, ellenkezőleg, valamely esztétikai minőséggé való 'letisztu-
lás'-ából kívánja megérteni". Érvként mondja, hogy a „tartalmi elem" 
az, „aminek révén a mindenkori irodalmi alkotás elsősorban a legköz-
vetlenebbül kapcsolódik az élethez és társadalomhoz" (297.). Ugyan-
ekkor jegyzi meg: „Ha a tartalomhoz kizárólag esztétikai szempontok-
kal közeledünk, csak belső, művön belüli vetületeihez jutunk (. . .), a 
tartalmat lényegében csak magával a társadalommal, a mű egész jelen-
tését csak magával az élettel mérhetjük." Persze azonnal hozzáteszi: 
„Mindezt korántsem a tartalom és forma elválaszthatatlan egységének 
ellenkező előjelű megbontása végett" hangsúlyozza. Mindebből az de-
rülhet ki, hogy Tóth Dezső, ha nem vallja is, a formai aspektustól 
megvonja a tartalom kifejezésének lehetőségét; illetve, hogy — épp ezért 
— a formai elemek is kapcsolódhatnak az élethez és a társadalomhoz. 
Nem vallja, mert kijelenti: „minden formai (esztétikailag mérhető) elem 
hordozza a (világnézeti) tartalmat ( . . . ) s éppen mert egy mű esztéti-
kuma egyszerűen közege, megvalósulása a tartalomnak, a művészi vizs-
gálat akár hajszálnyi háttérbe szorításával el sem juthatunk a tartalom-
hoz, a végső jelentéshez" (298.). Mindez így igaz, s - véleményünk 
szerint — még abban az összefüggésben is, amelyben kétségbe vonja: 
„Abban a pillanatban azonban, hogy a műalkotást, a realitásnak meg-
felelően, mint az életfolyamat részét fogom fel, s a társadalmi valósággal 
szembesítem, kitűnik a tartalom materiális értelmű elsőbbsége". Mind-
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ezzel annyit szeretnénk hangsúlyozni, hogy az ún. formai elemek nem-
csak hordoznak, hanem kifejeznek tartalmi mozzanatokat, noha végső 
soron megmaradnak formai elemeknek. Egy műalkotás az életfolya-
matban mint műalkotás foglal helyet, amelyet kizárólag mű egészként 
- tehát „formájával" együtt - lehet a társadalmi valósággal szembesí-
teni. Ezt Tóth Dezső ismét vallja, hiszen az előbbi mondatot így 
folytatja: „Ebben a vonatkozásban az esztétikum már csak a tartalom 
szépirodalmi-művészi jogosultságát (annak mértékét) határozza meg, s 
ezzel együtt hatásának fokát", de azt, amit vall, kissé érvényteleníti a 
befejező mellékmondattal: „de nem képes minősíteni magát a jelentést, 
a tartalmat". Tóth Dezső mindezeket Horváth János irodalomszemlé-
letének bírálata közben írta le, s mi szavainak nem ezt az aspektusát 
vitatjuk, hanem azt a „felhangot", aminek irodalomelméleti vonatko-
zása van. Ez természetesen csak/ma problematikus, pontosabban mára 
lett azzá, s nem volt az megírásának idején, 1959-ben. Hiszen akkor még 
nem létezett Az esztétikum sajátossága, sem az a sok irodalom- és 
líraelméleti munka, ami azóta megszületett. Ma már pl. Szerdahelyi 
István Költészetesztétiká\ibó\ tudjuk, hogy a valóság totalitását a lírai 
művek egy jelentős csoportja azzal képes tükrözni, hogy magában a 
műben analóg és adekvát módon megvalósítja az adott valóság esztétikai 
minőségszerkezetét. (L.: Szerdahelyi István: Költészetesztétika; 
Kossuth, 1972. 242-től.) Az esztétikai minőségek (szép, rút, tragikum, 
komikum, groteszk, fenséges, idilli stb.) pedig a tartalomnak nemcsak 
művészi-szépirodalmi jogosultságát határozzák meg, hanem a tartalom-
nak nem jelentéktelen részét képezik. 

Természetesen mindezt nem tennénk szóvá, ha csak egy tanul-
mányban jelenne meg. 1963-ban a Kritikánk helyzetéről című munká-
jában megrója a kritika egy részét, mert megfeledkezik „nemcsak arról, 
hogy az esztétikumnak a szemlélet, a téma, kisugárzó eszmeiség szerves 
része, de arról is, hogy ez a döntőbb, alapvetőbb, mert ez határozza meg 
a mű esztétikumának történelmi minőségét" (642.; Kiemelés tőlem, 
В. T.). Hasonló felhang - vagyis, hogy a formai elemek nem hordoznak, 
illetve nem fejeznek ki tartalmat - kerül az 1968-ban megírt Művészet 
és tudatosság című, rendkívül fontos és igen okos írásának első monda-
tára: „A művészetek a valóság megismerésének sajátos formái, amelyek 
a mindennapi és a tudományos megismerés közt helyezkednek el, s 
ennek megfelelően sajátos, amazok által meg nem ragadható tartalma-
kat tesznek hozzáférhetővé, vonnak be az emberi megismerés körébe" 
(736.). Ez az állítás véleményünk szerint úgy teljes, ha hozzászámítjuk, 
hogy a művészet által megragadható tartalom nemcsak a „tartalmi" 
szinten vagy aspektusban, hanem az ún. „formaiban" is megjelenhet. 
Különösképp azért, mert nagy azoknak a műalkotásoknak a száma, 
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amelyek a maguk elsődleges értelmű tartalmi szintjein nem közölnek 
más tartalmakat, pontosabban csak olyanokat tükröznek, amelyek akár 
a mindennapi, akár a tudományos megismeréssel is bőven megragad-
hatók. 

Egyébként nagyra kell értékelnünk egy irodalom történésztől, hogy 
erősen érdeklődik irodalomelméleti problémák iránt is és hogy ennek a 
tudományágnak az eredményeit, problematikáját bevonja vizsgálódási 
módszerébe. A Regény - valósúg - világnézet című (1963) tanulmányá-
ban az epika irodalomelméleti problémáinak tisztázásához járul hozzá 
egyfelől a riport és a regény művészi tipizálási különbségeinek pontos 
felderítésével (467.); másfelől, hogy kimetszi azokat a következménye-
ket, amelyeket a kérdező írói magatartás eredményez a műben, s annak 
a befogadóra tett hatásában. 

Tiszteletre méltó tudósi érzékenységnek tarthatjuk, hogy már az 
1960-as évek elején megírt munkáit áthatja a befogadó problémaköre, 
és egyáltalán nemcsak művelődéspolitikai vagy ismeretterjesztési, ha-
nem irodalomelméleti szemszögből is. A befogadó bekapcsolása, meg-
létének szükségessége a műalkotás létmódját illetően először Lukács 
György Esztétikájában kapott létfontosságú helyet. Az irodalompoli-
tikus Tóth Dezső valóság iránti érzékenysége igen nagy tudatossággal és 
benső egységgel a tudós gondolkodására erős befolyást gyakorolt, hi-
szen nagyon korán felfigyelt a befogadó esztétikai, irodalomelméleti, 
sőt lételméleti megközelítésből való alapvető és nélkülözhetetlen szere-
pére. 

Ez a tény is rávilágít arra, hogy a kötetnek jóformán minden lapjáról 
egy ritka „arc" néz ránk és szól hozzánk; olyan „arc", amelyen teljesség 
jelenik meg. Tóth Dezső ui. valóban irodalompolitikus és valóban iro-
dalomtudós - és nem „politikusnak tudós, tudósnak politikus" - , 
akinek személyiségében ezek egységgé ötvöződnek az élet mindennap-
jaiban élő ember érzelmeivel, indulataival, vágyaival. A tudóst segíti az 
irodalompolitikus, amikor pl. Bajza József törekvéseiben „egy, a napi 
élet berendezkedéseitől sok mindenben eltérő írói respublika" (68.) 
megvalósulásáért való harcát veszi észre és hangsúlyozza, meglátván, 
hogy „Bajza a felvilágosodás nagy hagyományainak örököse, aki a 
társadalmi, vagyoni és osztályhierarchiát az irodalom területén teljes-
séggel az ész, az érvek, a tudás és tehetség rangsorolásával akarja 
felváltani" (91. Kiemelés a szerzőtől.), az irodalompolitikust pedig a 
tudós hitelesíti és mélyíti el a mai magyar irodalom bármely problémá-
járól szóló írásában. 

A 772 oldalas könyvet egyvégtében elolvasni nyilván csak recenzensi 
feladat; a szakember és az érdeklődő olvasó azokat az írásokat szokta 
megnézni, amelyek közvetlenebbül érintik. Ám Tóth Dezső Élő hagyó-
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many, élő irodalom с. kötetét mégis érdemes egyszerre elolvasni, két 
okból is. Az egyik: a hagyomány és az irodalom valóban éló' benne; a 
második: az olvasó egy nagyon okos és a tudós-politikus egységét magas 
szinten megvalósítani képes emberhez kerül közel. (Magvető', 1977.) 

BÉCSY TAMÁS 

Barta János: KLASSZIKUSOK NYOMÁBAN 

Barta János tanulmányainak e kötete, esztétikai és szorosab-
ban irodalmi jellegű írásait gyűjti egybe. Ismertetésük és értékelésük 
egyként nehéz feladat. Ismertetésük azért, mert a szakma szűkebb 
köreiben a tanulmányok nagyobbik része igen jól ismert és különböző 
lábjegyzetekben gyakran idézett mű. Értékelésük pedig a szerte-
ágazó témák következtében aligha lehetséges egy recenzió keretei 
között. 

Annyit elöljáróban el kell mondani, hogy Barta János tudományos 
érdeklődése — bármennyire sokféle téma foglalkoztatja - , bizonyos 
értelemben mégis körülhatárolható. Azok közé az irodalomtörténészek 
közé tartozik, akik e tudományágat művelve sohasem maradnak meg a 
leírás és a tényekhez tapadó elemzés körében, hanem tárgyukat mintegy 
elméleti szemszögből is vizsgálják. Ezért szorosabban esztétikai jellegű 
írásai műfajilag nem különíthetők el teljesen az irodalomtörténetiektől. 
Ami esztétikai írásait illeti, Barta János fő törekvése nem annyira 
bizonyos problémák feltárása s nézeteinek rendszeres és összefüggő 
kifejtése, hanem inkább a vita. Az elfogadott vagy a szakmai köztudat-
banélő felfogások gyenge pontjait keresi, s ezekből kiindulva fejti ki a 
maga polemizáló véleményét. Vitázó kedve azonban nem sodorja abba 
az ismert végletbe, amikor a polemizáló szakember mindenképpen cá-
folni igyekszik a célbavett hiányosnak vagy helyt nem állónak vélt 
nézeteket, koncepciókat, hanem ezzel egyidejűleg tanulmányszerűen 
vizsgálja azokat az összefüggéseket, amelyeket a megfelelő témákban 
kifejteni szükségesnek tart. Foglalkozik e témakörban az érték problé-
májával csakúgy, mint líraelméleti alapfogalmakkal, s tanulmányt tesz 
közzé az összehasonlító irodalomtudomány fogalmi alapvetésének 
témaköréből. Barta János abban az értelemben is vitázó alkatú tudós, 
hogy másokból is vitát provokál ki. A szakma szűkebb köreiben isme-
retesek irodalmi kérdésekben vívott emlékezetes nagy „csatái". 

Barta János alkotó egyénisége részben az említett vonatkozásban, 
részben harcosságának és igényességének mindenre kiterjedő voltában 


