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szelleme és ízlése befogad, helyesel. Ebben volt és maradt számunkra 
a színikritikus Ambrus (megint Illés Endrét idézve) „a Mérték és a 
Példa". (Szépirodalmi, 1983.) 

CSŰRÖS MIKLÓS 

SZÉP ERNŐ KORTÁRS 

PURCSI BARNA G Y U L A : SZÉP ERNŐ 

1. Ideje volt, hogy Szép Ernőről, a Nyugat nagy nemzedékének 
egyik kiemelkedő írójáról monográfia jelenjen meg végre, pályakép, 
mely a további általánosabb kutatást csakúgy eligazítja vonalaival, 
amiképpen a részletek búvárolójának, az olvasónak, a szaktársnak 
vagy — íme! — kortársnak becses adatokat, egybefüggő vázat nyújt 
át mindenkori irodalmunk eme jeleséről. Purcsi Barna Gyula helyesen 
mond köszönetet mindazoknak, akiknek támogatása révén ez a 
könyv épp a művész születésének századik évfordulójára jelenhetett 
meg; ennél a körülménynél azonban sokkal fontosabb, hogy mi 
magunk is, olvasók és szaktársak, megfontoltan s lelkesen üdvözöl-
hetjük e munka szerzőjét: gazdagon motiválja ugyanis, miképpen volt 
Szép Ernő azoknak az egykoriaknak társa, de ebből az alapból szer-
vesen sugallja tovább, hogyan érezhetjük a költőt, próza- és tárcaírót, 
színművek mesterét a magunk aktuálisan eleven segítőjének, netán 
rokonának, legalábbis sok oly törekvés és felismerés letéteményesé-
nek, melyek az időben nem avulnak, ha valóban jelentős életmű a 
foglalatuk. A Kortársaink sorozatnak ez a darabja így irodalomtör-
ténetet és izgalmas kalandot is kínál; s a belső borító, Hatvany Lajos 
egykori szavait idézve — itteni bevezető mondatunk erre épült —, 
valami megfoghatatlan „tényezőre" is utal azonnal, nevezetesen, 
hogy miközben „a könyvkiadás, a színház, a rádió és a televízió egyre 
inkább felfedezi Szép Ernő műveit", mindegyre hat, leküzdendő 
marad nagyjából „az irodalmi köztudat", mely megannyi méltatlan-
sága mellett, tesszük hozzá, még ily végsődlegességekben is „érvénye-
síti" rejtelem valóját, tettenérhetetlen képlékenységét; s még mindig 
mérsékeltebb feddés, ha ennyit mondunk csak, és nem azt, hogy íme, 
milyen jól megvan ez a köz helyét bitorló másodlag köz az igazi érté-
kek némelyike nélkül. 

Ám elsősorban az örvendezésé legyen ez a hely s pillanat; kizárólag 
ez az oka, hogy Szép Ernővel foglalkozó, őt illető, rá vonatkozó, az 
ő hatását mutató, őt talán tovább-hatni segítő némely kísérleteim, 
cikkek s terjedelmesebb munkák után most, egyszerre azt látom, 
hogy újból, nem is oly könnyen, ily megemlékezésre vállalkozom. 
Szeretném amúgy „celebrálni" egy kicsit a tárgyat, melyet Purcsi 
Barna Gyula könyve hitellel tár elénk. A Szép Ernő-kép, melyet a 
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pályafutás logikus szakaszolásával, a társak, a sajtó, a korabeli 
visszhang, történelem és irodalomtörténet szavának s tetteinek gazdag 
idézésével a szerző kibontakoztat, árnyalt és tömör. Korok és tárgy-
körök, de legalábbis korszakok és münemek, műfajok, jellegek tiszta 
elkülönülése ugyanúgy nyomon követhető ebben a monográfiában, 
mint a személyiség egysége; s persze, hogy Szép Ernő kortársun-
ké . . . ! — hanem ez ákkor a hiánypótló könyv szerzőjének is érdem-
jegye, hiszen olyas kategóriák szerint tárgyal és taglal, készít analízist 
és szintézist, amelyeket Szép Ernőre alkalmazni okvetlenül útépítő 
cselekedet. Nem hiszem, hogy jelentős író bármikor is kisajátítható 
lenne; ekképpen jut jogához minden értékelés, mely a művész s a 
mű valódi tényszerűségéből indul, s ezek eszményi hatását közelíti 
szándékával, ehhez a hatáshoz segítené — alapvetéssel, tárásokkal, 
összefoglalással, lendületesebb vagy aprólékosabb vonalvezetéssel 
— azt az állagot, melyért a leghivatottabb, maga az alkotó, már nerrt 
tud kiállni segítő eszközökkel. 

Hadd bocsássam előre ezt; ígérve, hogy a továbbiakban sem idő-
zöm e tárgy semmi részletén hosszasabban; a monográfiát ajánlom a 
figyelemnek, mindőnk javára. 

2. Helyes a kiadó jelzése is, hogy ez: Axsmonográfia; de épp ezt a 
körülményt tekintjük végeredményben igen szerencsésnek. Mert ala-
pos megközelítést s megközelítőleg alapvetést is ad, mint erre már 
utaltunk, Purcsi Barna Gyula vállalkozása. Az elágazásokat most 
még nem lett volna ilyen célszerű követnie; hiszen a feladat a tárgy 
egészében az, hogy az érték elismertté váljon. Szép Ernő életművének 
értékrétegei — amennyiben nem a merő szubjektivitás ítél, nem az 
egyszeri írói cél válogat —, drámaszakértő nem lévén, úgy gondolom, 
három irányban keresendőek; s a figyelemre méltó, vagyis az irodal-
munk legjava szintjéhez tartozó belső vonulatok további tagozódása, 
tehát a „tökéletesség" kritériuma netán, nem elsődleg értékminősítési 
meghatározó. Amit bizonyossággal tudni vélek: hogy a líra és a 
„tárca" jellegű, napló-típusú, karcolatos-esszés próza jelenti — 
ismétlem, úgy gondolom, a színművek némelyike mellett, esetleg 
előtt — azt a terepet, mely Szép Ernőnél az olvasói érdeklődés és az 
ettől öncélúan nem függetleníthető közelítő szakkutatás számára 
mindenképpen tárva áll. A stílusjegyvizsgálat, az áramlatok vagy 
hatások szerinti minősítés valóban részletesebb tanulmányozás dolga. 
Purcsi Barna Gyula munkája ezért különlegesen dicsérhető: mert ez 
utóbbiból is ízelítőt ad, s nem szálazza szét mégsem a nagyobb vona-
lakban felmutatandót. Szép Ernő munkásságának egésze így többé:-
kevésbé az európai fejlődés korrelátumaként bontakozik ki a monog-
ráfia lapjain; ám a hangsúly, jól, azon marad, miként egyedi jelenség 
ez a líra, próza, a maga módján ez a drámaművészet. Ami, legalábbis 
hazai literatúránkban, egyedivé teszi: az emberi esendőségnek mint-
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egy stiláris vállalása, a nehéz zihálás és a futó eseménysor „szinté-
zise"; vagyis inkább az a megszenvedett bravúr, ahogyan ez az életmű 
hivalkodás nélkül marad sajátlagos, mi több, sokszor a keresettség 
eszközét is eleve „az irodalom" gyarlóságának bizonyítékaként me-
részeli felvonultatni, párosítva a legnagyobb egyszerűség megvalósult 
óhajával, s ez az indázás, vagy ha statikusabban tekintjük, ez a 
konglomerátum, azt hiszem, belőlünk, átlag emberekből is híven 
tartalmazza körülbelül ugyanezeket a jegyeket. Tehát a szokottnál 
jobban „élhető" matéria, olvasom ki nagy egyetértéssel Purcsi Barna 
Gyula könyvének mozzanataiból is, amit Szép Ernő művei nyújtanak; 
ezért hökkentőbb is, mert vagy a míves maximaiizmus, vagy a tol-
sztoji, netán wittgensteini maxima a „szokvány várás" jegye. Ezek 
egyikébe sem illik akkor hát Szép Ernő emberközelsége, hétköznap-
vállalása; melyhez, ismételjük el, az impresszionizmus, a szecesszió 
számos stílusjegye tapad azután, sőt, válik hordozó erővé benne. • 

Benne, alatta, körülötte? Ez is zavaró lehetett a köztudat számára. 
Semmire nincs nagyobb szükség ily tárgyaknál, mint afféle pontos, 
tématisztelő, összefüggésekre tekintő, mikroszkópot is használó mun-
kamódszerre, amely Purcsi Barna Gyula könyvét jellemzi. Értékelő 
mondatai nem tolakodóak, a témától soha el nem távolodnak; elke-
rüli a reménytelen tekintélyelvűséget, az agyonidézést, a feldolgozan-
dóhoz hasonuló, netalán impresszionista fogalmazási módot; s ez 
az, amin elcsodálkoztam: a kismonográfia érettsége, célzott feladat-
vállalásának ugyanakkor elevensége; ahogy az adatok nagy sokasá-
gát tudja közölni, s önmaga „létalakját" — a könyvét —, meg a tár-
gyét is élőén érdekesnek tartja meg mindvégig. Bebizonyítja, hogy 
Szép Ernő hálás téma; nem szélső pálya; persze, a mesterkélt centra-
lizálástól is óvja ezt a lírai, prózai és drámaművészetet már-már 
önmaga túlcélzatlansága; Purcsi Barna Gyula munkája zökkenésnyit 
sem változtat az oeuvre-nek ezen az alaphelyzetén, s mégis tágabb 
egészekbe helyezi. Korszerű irodalomtörténészi eljárásnak érzem, a 
magam írói szemével, ezt a közelítési módot. (Kortársaink — Aka-
démiai Kiadó, 1984.) 

T A N D O R I DEZSŐ 

BÉNYEI JÓZSEF: MAGYAR ÍRÓK PEREI 

Bényei József nem céhbeli irodalomtörténész. Tiszaladányban szü-
letett 1934. július 7-én; tanári és könyvtáros diplomát szerzett; volt 
könyvtáros, a debreceni Csokonai Színház igazgatója, és 1979 óta a 
Hajdú-Bihari Napló főszerkesztője. Elsősorban költőnek vallja magát: 
három verseskötete (Sugárverésben, 1969; A hétköznapok megtalál-
nak, 1975; Hajnali lovak, 1984) közül az utolsó a most ismertetendő 


