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figyelhető, s amely a történelmi-társadalmi formációk „gyorsított" 
egymásra következését láttatja a hadifogolyélet rendkívüli viszonyai 
között — egészen a polgári gazdasági viszonyokig, jellemző módon. 

A könyv negyedik rétege — igen szerencsés leleményként — a 
gazdag illusztrációs anyag; címlapok, szövegfakszimilék, rajzok, 
fényképek. Botka már korábbi tudományos munkáiban is előszere-
tettel alkalmazta a szemléltetés, az olvasó figyelme megragadásának e 
művészettörténeti módszerét. Ily módon egy komplex mű jött létre, 
amely kor- és művelődéstörténeti, szociológiai és sajtótörténeti, s nem 
utolsósorban irodalomtörténeti aspektusból fonódik össze; egye-
síti a szaktudományos elmélyültséget és az ismeretterjesztéshez nél-
külözhetetlen színességet. 

A recenzens kívánságlistáján utólag még szerepel egy — az egész 
jelenségkört eseménytörténeti táblázatban megvilágító — melléklet, 
amely tartalmazta volna a politikai változások hullámzását e né-
hány évben, a legfontosabb színhelyek időbeli hovatartozását, a peri-
odikák megjelenési helyét és időtartamát stb. Ezek az adatok a könyv 
szerzőjének kisujjában vannak, de az olvasó számára az összesen 
402 jegyzetben szétosztva találhatók meg. Helyes gondolat volt vi-
szont A magyar internacionalisták . . . című kötethez adott térkép-
vázlat egyszerűsített adaptálása a kötet első és hátsó belső fedőlap-
ján — ez a történések földrajzi elhelyezését teszi szemléletessé. 

A z Üzenetek Szibériából című kötet, Botka Ferenc értékes mun-
kája fent jelzett, egymásra rétegeződő síkjaiban egy módszertani 
paradoxon is rejlik még. Úgy érezzük: az itt felhalmozott és kifogás-
talanul működő filológiai készség egy felfokozott igényt képviselő 
tárgyat keres magának. Legközelebbi irodalomtörténeti művében en-
nek megjelenését várjuk Botka Ferenctől. (Magvető, 1985.) 

ILLÉS LÁSZÓ 

CSŰRÖS MIKLÓS: SZÍNKÉPELEMZÉS 

„ A szemlélésnek át kell alakulnia szemléletté, annak töprengéssé, 
összefüggéssé. így elmondhatjuk, hogy valahányszor figyelmesen pil-
lantunk a világba, már teoretizálunk" — írja Színelméletének elő-
szavában Goethe. Ez a figyelő szem, a műszerek, eszközök nélküli 
vizsgáló tekintet is f inom megfigyelésekre, árnyalt összefüggések meg-
látására ad lehetőséget, ha a szemlélő azzal az érzékenységgel köze-
lít tárgyához, mint teszi azt tanulmánykötetében Csűrös Miklós. 
Színképelemzés című esszégyűjteményének fülszövegén szabadkozó 
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a megfogalmazás: a cím talán túlságosan természettudományos. Ám 
a könyv egésze rácáfol a szabadkozásra: a szerző távcső és mikrosz-
kóp nélkül is az irodalom távlatainak és mikrojelenségeinek össze-
függéseit ragadja meg és állítja elénk. Kötete nem az alapszínek, 
hanem a kiegészítő árnyalatok vizsgálata, s ily módon olyan kva-
litásokra hívja fel a figyelmet, amelyek fölött hajlamosak vagyunk 
tovasiklani, holott ezek a minőségek teszik igazán sokszínűvé és 
gazdaggá irodalmunk palettáját. 

A Színképelemzés három fejezete szemléletileg és műfajilag egy-
séges, elkülönítésüket tematikus kapcsolódásaik indokolják. Köl-
tők a hetvenes években cím alatt az első ciklus az elmúlt évtized vers-
köteteteihez kapcsolódva a kortárs magyar lírát, egy-egy alkotó köl-
tészetének, művészetének sajátosságait vizsgálja. Ez a mintegy 280 
oldalnyi, önálló kötet terjedelmű fejezet nemcsak a különböző írói 
nemzedékek hetvenes évekbeli együttállását és együttélését mutatja 
meg, hanem az egyes tanulmányok sorrendje nyomán bizonyos irá-
nyulások megrajzolására is vállalkozik. A fejezet időrendi kompozí-
ciójában a szerző 18 költő portréját rajzolja meg, az utolsó esszé 
pedig további tíz, 1979—80-ban első kötettel jelentkező lírikus be-
mutatását végzi el. 

A tanulmányok zöme egy-egy frissen megjelent verseskönyv kap-
csán íródott, de nyoma sincs bennük a napi kritika oly gyakori el-
hamarkodott és felszínes értékítéleteinek, impresszionizmusának. Ezek 
a tanulmány értékű esszék, legyen tárgyuk Takáts Gyula, Vas István, 
Jékely Zoltán, Kálnoky László, Rónay György, Weöres Sándor, Csor-
ba Győző, Rába György, Takács Imre, Fodor András, Csoóri Sán-
dor, Kalász Márton, Bisztray Ádám, Bertók László, Tandori Dezső, 
Petri György, Kovács István vagy Dobai Péter költészete, sohasem 
csak az éppen az esszé megírására alkalmat adó kötetről szólnak, 
hanem mindig többről és másról is. Szólnak — többek között — a 
lírikusra jellemző költői motívumokról, ezek kapcsolódásairól más 
költők (elődök és kortársak) motívumaihoz; a tárgyalt kötetet meg-
előző pálya alakulásáról, tendenciáiról ; iskolákról és egyéniségekről ; 

- esztétikáról, poétikáról, retorikáról, verstanról, és még s z á m o s — az 
irodalomhoz, a lírához kötődő — területről. 

Csűrös Miklós úgy mélyed el a kortárs irodalom vizsgálatában, 
hogy nem válik a pillanat foglyává, hanem érvényesíteni tudja a tör-
ténetiség nézőpontját is. Ebből a szempontból különösen tanulságos 
egy évtized távolából olvasnunk kötetének néhány korábbi tanul-
mányát (Jékelyről, Rónayról, Takács Imréről, Kalász Mártonról 
stb.), mert az azóta eltelt időszak alapján már megállapítható, hogy 
történt-e lényeges színképváltozás e költők művészetében vagy pá-
lyájuk lezárulásával az összképben, illetve ez az évtized megmutatta 
azt, hogy milyen mértékben van szükség portréik újrarajzolására. 
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A szerző érzékenységét, tárgyterületében való kiváló jártasságát jelzi, 
hogy megállapításainak érvényessége nem csökkent, a megrajzolt 
összefüggések nem halványodtak, hanem inkább erősödtek. Érdekes 
módon ez a pontos képalkotás még az elsőkötetes költőkről írott 
esszéiben is jelen van, mely eredetileg egy írószövetségi vitaest beve-
zető előadása volt. így amit ott a műfaji problémákról, a verstani 
kezdeményezésekről, illetve az egyes pályakezdőkről elmond, ma is 
helytálló. A Színképelemzés első ciklusa kitűnő példa arra, hogy mi-
lyen árnyalt és mélyenszántó megállapítások tehetők a kortársi iro-
dalomról (költészetről), és hogy mennyivel többet jelent az, ha iro-
dalomtörténészi felkészültséggel és nem kritikusi-újságírói felszí-
nességgel közeledik az elemző napjaink irodalmához. 

Négy versértelmezés a címe a kötet második fejezetének, melyben 
Arany János: Ez az élet. . ., Csorba Győző : Jobb, Fodor András: 
Tánc, és Bertók László: Villanyvilágított fák Jajcéban c ímű költe-
ményeiről írott műelemzéseket olvashatunk. Ez a fejezet a „színkép-
elemzésnek" azt a típusát példázza, mely a mikroszkopikus részle-
tekig hatol. A költemények alapszíneinek felbontása ebben a cik-
lusban kiegészül a szintézissel, a leírás az interpretációval, a részekre 
bontás az integrációval. Egy-egy vers egy-egy eltérő megközelítési 
módot jelent: Arany művével kapcsolatban a szerkezeti-lineáris elem-
zést követően a kifejezés nyelvi eszközeiről, a költemény motívum-
rendszeréről olvashatunk, amit kiegészítenek a kortörténeti és élet-
rajzi adalékok. Majd a vers műfajáról, kompozíciójáról, strófaszer-
kezetéről és a költemény alapmotívumának a magyar irodalomban 
való előfordulásáról esik szó. 

Csorba Győző művének elemzésében a grammatikai szempont áll 
előtérben, kiegészülve a gondolatkör, a motívumláncolat és a logikai 
réteg analízisével. Fodor Andrásnál a szerző a költői eszközöket, a 
versformát, a szintaxist, a tér- és idővonatkozásokat, valamint a 
költői képeket tárgyalja. Bertók László Csontváry-képre írott versé-
ben pedig elsősorban a festmény és a költemény művészi megfelelé-
seit és eltéréseit vizsgálja, kevésbé részletekbe menően, mint inkább 
a nagyobb összefüggésekre összpontosítva. Csűrös Miklós megálla-
pításai nemcsak egy szűken értelmezett műelemzés fogalmát merítik 
ki, hanem poétikai és esztétikai relevanciájuk is van. E sorok írója 
számára a kötetnek ez a fejezete adta a legnagyobb intellektuális 
élményt, ez mutatta meg legmélyebben a szerző irodalomtörténeti-
irodalomtudósi erényeit. 

A könyv harmadik és egyben utolsó fejezete az trák és „sorskér-
dések" címet viseli, benne hét tanulmány olvasható a huszadik szá-
zadi magyar irodalom egy-egy jelentős szépírójának, illetve gondol-
kodójának irodalmi, politikai nézeteiről. Ennek a ciklusnak a krono-
lógiája Fülep Lajostól Mészöly Miklósig terjed, s kettejük között 
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helyet kap Kodolányi János, Németh László, Féja Géza, Darvas 
József és Bibó István. A fejezet első írásában a szerző Fülep gondol-
kodói pályájának egyik kulcsfogalmát követi nyomon, a nemzetét, 
pontosabban Fülep viszonyát a néphez és a népi írókhoz. Ennek 
kapcsán kitér arra a társadalmi-történelmi közegre is, amelyben ez 
a szemléletmód kialakult. Kodolányi János esetében egy műfaj, 
a publicisztika vizsgálatára vállalkozik, amit kiegészít annak bemu-
tatásával, hogy szellemileg milyen felemás helyzetben volt a magyar 
irodalmi és közéletben Kodolányi. 

Németh László pályáján a Berzsenyi-élmény rekonstrukciójára 
vállalkozik, ami kiegészül annak áttekintésével, hogy a magyar írók 
milyen Berzsenyi-képpel rendelkeztek, illetve hogy Berzsenyin kívül 
kik gyakoroltak még alapvető hatást Németh Lászlóra. Németh Ber-
zsenyi-esszéjét jelentőségében Horváth János könyvéhez hasonlítja. 
A kötet legkorábbi írása az 1971-ben keletkezett Féja Géza irodalom-
szemléletével foglalkozó esszé, melyben elsősorban a Féja által a 
harmincas-negyvenes években írott irodalomtörténeti könyvek világ-
képét vizsgálja, különös tekintettel az ezekben a művekben együtt 
élő demokratikus és haladásellenes tendenciákra. A következő dol-
gozatban Darvas József irodalmi nézeteit elemzi Csűrös Miklós, majd 
pedig Bibó István és a magyar írói hagyomány kapcsolatát vizsgálja. 
Bibó-esszéjének erényei, érzékenysége különösen most szembeötlő, 
hogy nemrégiben végre megjelent egy válogatás Bibó István művei-
ből, három kötetben. Könyvének utolsó írása Mészöly Miklós esz-
széírói munkásságával, A társaság iskolája és az Érintések tanulmá-
nyaival foglalkozik. 

Harminchárom esszé füzére Csűrös Miklós Színképelemzés című 
kötete, melyben a szerző az 1971 és 1981 között írott tanulmányainak 
javát gyűjtötte össze. Elemzései minden esetben a vizsgált tárgyterü-
let iránti feltétlen megértésről, elfogadásról tanúskodnak, és hatá-
sukban valóban érvényre juttatják a szerző azon szándékát, hogy az 
olvasó „kedvet kap az érintett témák és összefüggések továbbgon-
dolására, s némi örömét leli a szerző által megkezdett »kísérletek« 
folytatásában." (Szépirodalmi, 1984.) 
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