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ennél: az esszé műfaji lehetőségeit kihasználva más - intranzitív -
dimenzióba helyezi át a szemiotikai, nyelvészeti, stilisztikai, verstani 
problémalátást. 

A Metszetek lapjain a modern irodalom-, sőt művészetelmélet majd 
mindegyik döntő kérdésével találkozunk valamilyen formában. Ha vég-
leges megoldásokkal természetesen nem is szolgálhat ez a könyv (egyik 
célja éppen megkérdőjelezni azt, „mi biztos és szilárd igaz"), mindig 
egyértelműen jelzi a továbbgondolás lehetséges irányát. Olyan problé-
mákról is szólni mer többek között, amelyekről a teoretikusok csak 
hosszú köntörfalazás után, az írók pedig sehogyan sem szoktak nyilat-
kozni. így felveti a tényhatás és a művészi hatás megkülönböztetésének 
szükségességét; felhívja a figyelmet „a hatástényezők bámulatos hely-
hezkötöttségére", ami szerinte - s ha szabad megemlítenem, szerintem 
is - a formális vizsgálati módszer nagy problémája. Egy-egy megjegy-
zése az alkotás és a befogadás lélektanának legtitokzatosabb rétegeibe 
hatol (1. ismét csak az „élmény-góc" és a „verskód" kapcsolatáról írot-
takat). Úgy tűnik, néha a költő bátorsága szükséges ahhoz, hogy vilá-
gosan beszélhessünk arról, amit csak sejtünk, vagy amiről esetleg -
horribile dictu - fogalmunk sincs. A Metszetek egyik nagy tanulsága 
számomra az, hogy bármüyen hihetetlen, még mindig rábízhatjuk 
magunkat a nyelvre. Nyelvhasználatunk minden ellenkező híreszteléssel 
szemben pontosan jelzi tudásunk határait, törekvéseinket, vágyainkat és 
magunk számára sem belátható távlatainkat egyaránt. Az irodalom-
elmélet feladata pedig az lehet, hogy kövesse ezeket a jelzéseket. Lehet 
lassúbb, unalmasabb, bonyolultabb és szőrszálhasogatóbb, mint a 
Nemes Nagy Ágnes-féle költői esszé - de bátortalanabb és őszintétle-
nebb semmi esetre sem. (Magvető, 1982.) 
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BALASSA PETER: A SZÍNEVÁLTOZÁS 

A szándék önmagában még nem garantálja a kiemelkedő teljesít-
ményt, a becsvágy nem szükségszerűen juttat el különleges eredmény-
hez. Elszánás, nagyotakarás nélkül viszont még ritkábban születik 
számottevő mű, némi szubjektív pátoszra, ihletett elhivatottságra min-
dig szüksége van az új, merész gesztust próbáló tehetségnek. Esszéköteté-
ben Balassa Péter a legjobb értelemben vett nagyratörést, az eszményi 
célok kitűzését valóban értékes eredmények elérésével hitelesíti, vála-
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szainak többsége méltó a maga föladta, emelkedett igényt tükröző kér-
désekhez. 

A hatvanas és főleg a hetvenes évek verselemző hadjárata többekben 
fölébresztette a hasonló alaposságú prózamegközelítés vágyát, azt a 
jogos igényt, hogy novella- vagy regényélményekről ugyanolyan szaba-
tos szakszerűséggel lehessen beszámolni, mint amilyet a liraértelmezés 
terminológiai és módszertani finomodása, közkeletűvé vált eredményei 
elvileg lehetővé tettek. Növelhette ezt a hiányérzetet a magyar irodalom 
hagyományos műfaji szerkezetében észlelt eltolódás is, a korántsem 
alaptalan megfigyelés, hogy a széppróza mintegy fölnőtt a kivételes 
reprezentativitás előnyeit-hátrányait tartósan viselő líra mellé (mások 
véleménye szerint elébe is vágott). Nem kellett hát hozzá koholt lelke-
sedés, hogy a prózaértelmezés módszertani kérdései döntő jelentőségű-
ekké lépjenek elő, s kivált a regény poétikája az irodalommegközelítés 
egyik legfontosabb gondjának mutatkozzék. 

Az elbeszélő próza leírásának műszavait, metodikáját Balassa nagy-
részt az orosz formalisták fegyvertárából kölcsönzi. Átveszi, bár részben 
megváltoztatott jelentésben alkalmazza a fabula, a szüzsé, a konstruk-
ció, a motiváció és a deformáció fogalmait (vö. 23 skk., 3 1 - 3 2 ) , de 
tiltakozik az ellen, hogy puszta „szerkesztményként", eljárások összege-
ként, az analízis földaraboltságában írja le a művet. Az üzenetet, a 
világképet, az alkotás „szellemi egységét" is meg akarja ragadni (25), 
amihez történetbölcseleti távlatra, a filozófiai-etikai-esztétika lényeg-
kiemelő szempontjaira van szüksége; ez utóbbiakat Lukács György — 
főleg a fiatalkori művek - regényelméleti reflexióiból szűri le magának, 
megkeresve az érintkezési pontokat Lukács „problematikus indivi-
duuma" és a formalisták motiváció-fogalma között. Világnézet és szer-
kezet elsőbbségének vitájában egyik fél hierarchikus nézetét sem fo-
gadja el, meggyőződése szerint „nincs elsőbbség itt, hanem együttállás 
van, coincidentia oppositorum" (28). Idevágó fejtegetései a tartalom és 
a forma dialektikájának irodalomelméleti kérdésköre szempontjából is 
figyelemre méltóak. 

„Esztétika és elemzés", történetfilozófia és formalizmus kényes 
szintézisét, az optimális regényinterpretáció modelljét elsőül a kötet 
élére helyezett, közel kétszáz oldalt kitevő Flaubert-dolgozat próbálja 
megvalósítani, középpontjában az Érzelmek iskolája értelmezésével. A 
témaválasztás motivációjában, a mű ellenállhatatlan vonzásán kívül, 
Balassa ambivalens Lukács-élménye is szerepet kaphatott, például az az 
ellentmondás, melyet A regény elmélete ihletett Flaubert-méltatása és 
A történelmi regény SalammbÔ-fejezetének „bizonyos elégtelenségei" 
között érzékel (12). Ehhez képest kettős apológiára törekszik, Lu-
káccsal szemben is megvédi a modern próza fordulat értékű nagy művét 
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és alkotóját, viszont érvelését úgy irányítja, hogy ne kerüljön szembe 
Lukácsnak, legalábbis egy korszakának, alapvető' téziseivel, formatör-
téneti intuíciójával. Balassa szerint a Flaubert-regény múlhatatlan 
érdeme a stilizációnak a „társadalmi formákhoz" való odaláncolása 
(164.), a társadalmi-történeti valóság poétizálás nélküli reprodukciója, 
egyfajta „brutális anyagszerűség" (165.), amelyet azonban nagyszabású 
irónia, valamint „a műfaj addigi belső történetéhez" való parodisztikus 
viszony ellenpontoz (167 skk.). Érzékelve ugyan minden mű egyszeri-
ségét, magányosságát, a szerző mégis „továbbvihető lehetőséget" (168.) 
ismer föl az Érzelmek iskolája világképében, műfajában: a „poetizáló, 
lírikus próza", a „transzcendáló-utópikus" látásmód ellenében Flau-
bert példája alapján a modern epikának azt a fajtáját választja ízléskije-
lölő tájékozódási pontul, amelyik „minél inkább hasonlít erre a világra, 
annál inkább megtagadja, és egy effektive alkalmasint nem létező, de 
elvileg érvényes humanitásra utal, áttörést szuggerál" (168.). 

A második nagy ciklus, az Esszék és elemzések, „megújuló prózánk" 
példaanyagán kísérletezi ki a Flaubert-tanulmány esztétikai és mód-
szertani tanulságainak alkalmazhatóságát a kritikai gyakorlatban. Job-
bára a legutóbbi évtizedek magyar próza- és drámairodalmának ese-
ményszerűen izgalmas, új korszakot ígérő teljesítményeit elemzi, töb-
bek között Ottlik és Mészöly, Tandori és Nádas, Esterházy és Komis 
jelentősebb munkáihoz fűz .kommentárokat". A maga halk szavú és 
szakszerű módján Balassa e fejezetben komoly elvi polémiákat vállal, a 
magyar irodalom és történelmi önismeret alapproblémáihoz szól hozzá, 
úgynevezett sorskérdéseket érint; célszerű, hogy a vitapontok jelzése 
előtt fejtegetései lebilincselő eredményeit, újszerű hozadékát vegyük 
szemügyre. 

E tanulmányok értékét nem utolsósorban a kritikus napjainkban 
ritkán tapasztalható személyessége, morális és szakmai felelősség-
vállalása alapozza meg. Cselekedni és hatni akar, írásait pedagógiai 
eltökéltség hatja át, a schillert értelemben vett esztétikai nevelés szán-
déka. Előfordul, hogy ez a törekvés a művészet és az élet, vagy inkább 
az esztétikum és az etikum közötti határsáv átlépésére biztatja: a Tan-
dori- s részben az Esterházy-kritikában például maga is fölveti a kérdést, 
joga van-e a műkritikusnak „a műben megnyilatkozó személyiséggel 
szembeni idegenségét" megfogalmaznia, „miközben maga a mű szemé-
lyes-esztétikai élménye, nem-idegen tőle" (349. vö. még 4 0 9 - 4 1 0 . ) . 
Legtöbbször azonban a hatáskeltés műfajon belüli eszközeire szorít-
kozik, kiérlelt olvasatot, végiggondolt értelmezést ad egy-egy kötetről, 
mintegy kulcsaként, mintájaként az önálló befogadásnak. Arra törek-
szik, hogy bírálata a homológia, a belső hasonlóság viszonylatában 
legyen a vizsgált művel: az Iskola a határon egyik vezérmotívumát, „az 

18 Irodalomtörténet 1984/3 



780 Szemle 

elbeszélés nehézségeit" ehhez képest az elemzés nehézségeinek állandó 
jelzéseként, a bírálat önreflexiójaként is átviszi a maga műfajába, 
Mészöly Filmjének bravúros elemzése során a megfigyelések halmozása, 
a „hosszadalmas leltározás" (321.) révén jut el a megértő' „tettenérés-
hez", a formában benne rejlő, vele azonos filozófia és etika megvilágo-
sodásához. 

Balassa szerint a jelentős mű (ezt Flaubert kapcsán fejti ki, de több-
nyire a magyar prózáról szólva is érvényesíti) „föltételez egy effektive 
nem létező, de lehetséges, kialakítandó befogadói magatartást" (184.), 
melyet már a megformálás meghatároz vagy körvonalaz. E posztulált 
befogadói megértés feltételeinek vizsgálata végigvonul a köteten, hogy a 
befejező „művészetfilozófiai töredékben" külön elmélkedés tárgyává 
legyen és a korábbiaktól kissé eltérő megoldást nyerjen. Megismerés és 
megértés pascali szembeállításából kiindulva A színeváltozás. . . szer-
zője az alanyi megértésre, a Scientia helyett a Sapientiára szavaz, a 
„tudós tudásánál" többre tartja „a Személy viszonyát" a jelenséghez, 
hiszen „amit átélve megértünk, az megváltozik - velünk együtt" (425.); 
az utóbbi idézet a Werner Heisenberg emlékének szóló ajánlás indokai-
ból is megsejtet valamit. Művészet és hagyomány értelmezésében ez a 
gondolatmenet „a kontinuitás és a diszkontinuitás rej té lyes . . . együtt-
hatásának" koncepciójával párhuzamos (423.), s a szakadatlan haladás 
vagy az „aranykorhoz" viszonyított hanyatlás sémáival szemben a meg-
szakításokban zajló hagyományfolytatás termékeny eszméjében konklu-
dál. 

A hetvenes évek magyar prózájának újdonságait összefoglaló 
igénnyel írja le és értelmezi az Észjárás és forma c. értekezés. A létező, 
de kiürülő „archaikus hagyománnyal" (ezen főként a „társadalmi 
natúra" félálomszerű, anekdotikus megörökítését és az „ügyben" gon-
dolkodó, politikai irányregényt érti, vö. 217 skk.) egy nem kanonikus, 
de „mindig újraelevenedő" rejtőzködő vonulatot állít szembe, amelyhez 
a századforduló novellistáitól újabb mesterekig a föltételezett „fősodor-
ból" általában kihagyott írók tartoznak. Ennek az egyszerre regiszt-
ráló és orientáló célzatú összképnek az a veszedelme, hogy a tradíció 
elfogulatlan kibővítésének jogos programját mindjárt szűkítő javaslatok-
kal köti egybe. Ha Jókait, Mikszáthot, sőt Madáchot, teményt és 
Aranyt nem választjuk el a lehető leghatározottabban a helytelen 
önismeret és az amnézia jegyében kialakult „köznyelvi tradíciótól és 
masszától" (vö. 214.), alkotásuk lényegét, lángelméjük mibenlétét 
tévesztjük szem elől. Utóéletüket tekintve: Arany hatása Babitson át a 
modern objektív lírára szinte túlságosan kézenfekvő példa, de Jókai 
„észjárása" is nyomot hagyott - tudva-tudatlanul - szürrealisztikus 
prózánkon, meg az Elza pilótától a G. A. úr X-ben-ig az intellektuális 
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regény egy számottevő ágán; a groteszk és az abszurd törekvések 
magyar képviselői pedig szinte folyamatosan megerősítik a mikszáthi 
indíttatás elevenségét. Az anekdota nálunk sem csupán a feledtetés, az 
álomba ringatás műformája; lehet — Novalis szavával — történelmi 
molekula vagy epigramma is, netán éppen a brutális fölrázás eszköze, 
mint A nagyidai cigányokban, az Új Zrínyiászban, legutóbb Örkény, 
majd Esterházy csattanós rövid írásaiban. Balassa másfelől a világ-
irodalmi örökség „átalakulásával" veti egybe a prózafejlődés tendenci-
áit, és a 19. századi nagyregény új recepciójára, „tetszhalálból" való 
föltámasztására biztat: az érzékeny újraolvasásnak ez az ajánlata bi-
zonyára az említett magyar klasszikusokra is kiterjeszthető. Ami az 
újabb magyar irodalomról kialakított kritikai képet illeti, a szerző a 
szövegközpontúság, az ellenőrzöttség, a „narráció tematizálódása" 
(231.) jegyeit s hasonlókat emel ki lényeges törekvésekként, az „egyre 
sterilebb, egyre formáltabb és ily módon hidegebb írástudást" (220.) 
látszik preferálni a „spontán elbeszélés" rovására. Ez elsősorban ízlés és 
kritikusi álláspont dolga, de természetesen meghatározza példaanyagát, 
minősítéseit; Cseres Tibortól Csalog Zsoltig, Gion Nándortól Szilágyi 
Istvánig jelentős prózaírók teljesítményeit sorolhatnánk vizsgálódása 
évtizedéből - a számonkérés legtávolabbi igénye n é l k ü l - , amelyek 
nem érintették meg úgy, mint a „stílus anyagtalanságának" művészei. 

A szándék szépsége, a hivatás komolyan vevése, amelyet bevezetésül 
említettünk, a könyv válogatását, szerkesztését, megformálását is meg-
különbözteti. A metodikai alapozás, az elemző alkalmazás, majd az elvi 
kérdések újragondolása alkotja azt a szilárd keretet, amelyben a bemu-
tatkozó esszéíró hivalkodás nélkül helyezi el önarcképét, egyszersmind 
fejlődésrajzát. A mottók és dedikációk gyakorisága eleinte talán fur-
csának tűnik, de végül is a szellem és az élet egységének, a kapcsoló-
dások és a viták összetartozásának, a kritikusi életformának válik jelké-
pévé, tartalmi elemmé lényegül át és maga is a „színeváltozás" élményé-
vel gazdagítja az olvasót. (Szépirodalmi, 1982.) 
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