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ugyanúgy, mint ahogyan képtelenek lennének nevetni egy beteg 
emberen . . . Éppen ezért — mert nem meggyőzőek — Kosztolányi 
leggyengébb novellái közé kell sorolnunk őket." (az Esti Kornél 13. 
és 16. fejezetéről; 183.) 

Túl a szembeállítás leegyszerűsítő voltán és a direkt megfeleltetésen 
író és hőse között, hiányzik egy döntő szempont: az irónia és az 
ironikus ábrázolás vizsgálata, mely alapvető értékszemléleti kérdé-
sekre adhat választ. E szempont érvényesítése nélkül a Kosztolányi-
értelmezések eleve kudarcra ítéltek. 

A négy regény közül a Néró, a véres költő és az Aranysárkány 
tárgyalása korrektnek nevezhető, a másik két regény rosszabbul járt. 
Nyilván nem véletlenül ; a Pacsirta és az Édes Anna esetében megint 
az emberi tudat különböző rétegeinek működésében, az értékeknek 
egymáshoz mért viszonylagosságában, magában a regénystruktúrá-
ban rejlik a közelítőleges megfejtés kulcsa, s így a külső eseménysor-
ban — csakis ebben — nem található. így lehetséges, hogy a Pacsir-
tát e monográfia alapján három, egymást mélységesen szerető ember 
történeteként kellene olvasnunk, ahol is Vajkayból részegségében 
nem a rég elfojtott tudás tör fel, hanem a megbánás: „A lelkiismeret 
bántja azért a sok örömért, melyben a szeretett lánya távollétében 
része volt." (143.) És nyilván a fönti okokra vezethető vissza, hogy 
az Édes Annát „eltúlzott jellemei", az indokolatlan kettős gyilkosság 
és a lélektani motívum hiánya miatt az író leggyengébb regényeként 
minősíti a könyv, de súlyos ítéletét nem támasztja alá meggyőző és 
alapos érvelés. 

Az egyszerű élményközvetítés — legyen bár az élmény mégoly 
átütő — nem helyettesítheti az értelmezést; sem a kritikátlan dicséret 
az e lemző megértést, s különösen tudományos igényű mű esetében 
nem. Csak azt sajnálhatjuk mélységesen, mekkora lehetőséget sza-
lasztott el a monográfia két szerzője. Egy példátlanul sokszínű, gaz-
dag és izgalmas életmű veszítette el minden érdekességét e vállalko-
zás során — egy olyan életmű, amely pedig méltán tarthatna számot 
az angol nyelvű olvasók érdeklődésére is. (München, 1983.) 

BARABÁS J U D I T 

TANULMÁNYKÖTET RADNÓTI MIKLÓSRÓL 

Érdemes lenne egyszer komolyan elgondolkodni azon, miért bá-
nik a magyar irodalomtörténet-írás mostohagyerekként Radnóti Mik-
lóssal. Nem is a róla szóló írások mennyiségével lehet baj, inkább a 
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minőségével. Mintha Radnóti életműve ellenállna a komoly kuta-
tásnak. Néha túlságosan érthetőnek, problémátlannak tűnik. A z 
életút eseményei erősen rányomják bélyegüket a versekre. A háború, 
a menetelés traumája mindenkit mélyebben érint, minthogy ne ezek 
felől lássa a verseket. Sok barátja, ismerőse élte túl Radnótit, tőlük 
olyan sokat tudhatunk a költőről, hogy vizsgálni sem érdemes. Versei 
érthetőek, sőt közérthetőek : mintha felesleges is lenne értelmezni 
őket. Szemlélete mindénképpen a progresszióhoz köti, nem vet fel 
húsba vágó vitakérdéseket. Stílusa, írásmódja az avantgárdtól vezet 
a klasszicitás felé, könnyen elhelyezhető kora irodalmában, a rá nagy 
hatással volt költők ismertek, kifejezésmódjának változása egyér-
telmű fejlődésként írható le. Komoly filológiai nehézségek, titkok 
(talán a Napló kiadatlanságától eltekintve) nincsenek. S Radnóti 
népszerű költő, és ha jelentkeznek is megítélésében különbségek, el-
helyezése alapkérdéseiben egységes az irodalomtörténet-írás, érté-
kelése sem lobbantott még lángra indulatokat. 

Lehet, hogy ennyire egyértelmű, netán szimpla volna Radnóti élet-
műve? S lehet-e egyáltalán egy ilyen „egyszerű" költészet igazán nagy 
költészet — mint ahogy vélhetően valóban az? Vagy csak a kutatás 
jár állandóan ugyanazokon az ösvényeken, s nem tudja — vagy meg 
sem próbálta — a maga gazdagságában felmérni Radnóti művésze-
tét? 

Mindezt a Radnóti-tanulmányok (Kiadja a Magyar Irodalomtör-
téneti Társaság, szerk.: B. Csáky Edit, [Bp. 1985] 211 p.) című 
kiadvány kapcsán kérdeztem. E könyv, amely a Magyar Irodalom-
történeti Társaság 1984. november 16—18-án Győrben tartott ván-
dorgyűlésének előadásait tartalmazza, pontosan tükrözi a Radnóti-
kutatás erényeit és gyengéit. A tanulmányok (rajtuk kívül itt olvas-
ható még Juhász Ferenc verse és Vujicsics D . Sztoján koszorúzási 
beszéde) négy téma köré csoportosulnak. A költő utolsó hónapjai-
ról egy tanulmány lenne hivatott szólni. Radnóti lírájának elvi kér-
déseivel négy írás foglalkozik; poétikai-motivikus kérdésekkel öt. 
Három tanulmány pedig arra szolgál, hogy kitágítva a vizsgálódás 
körét, Radnóti kora irodalmának más problémáit is szemügyre 
vegye: egy a 20. századi lírát, egy az avantgárd drámát, egy a ma-
gyar avantgárd szétesését. 

Egy vándorgyűlésen, rövid idő alatt, kötött terjedelemben, a fel-
olvasott-előadott szöveg nyelvi sajátosságait figyelembe véve nehéz 
jelentősen újat nyújtani. Valószínűleg ezzel magyarázható, hogy a 
tanulmányok jelentős része inkább csak témájának körüljárására, 
mintsem komoly kifejtésére vállalkozik. (Ha csak a tanulmánycíme-
ket nézzük, úgy is szembeötlő a „körülíró" címek nagy száma: 
Radnóti-kutatásaim margójára; Jegyzetek Radnóti Miklós klasz-
szicizmusáról; Radnóti Miklós pályaképéhez ; Vázlat Radnóti Miklós 
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prózájáról; Az avantgárd dráma két változatáról; s ide sorolhatjuk 
még az ilyen metaforikus címeket is, mint például: A meredek út 
vége.) A szerzők általában járt utakon haladtak: Radnóti haláltuda-
táról azonban ma már csak nagyon újat lenne szabad mondani — 
vagy semmit; az utolsó versekről, az „aktív humanizmus"-ról, a 
klasszicizmus és a harmincas évek történelmének összefüggéséről 
éppúgy. Az értékelés, az elhelyezés gyakran túlteng a könyvben az 
elemzéssel, az alapos vizsgálattal szemben. (Bizonyára ezzel függ ösz-
sze, hogy egyetlenegy műelemzés sem olvasható a kötetben.) Meg-
lepő, mennyire nem (vagy alig) válaszol egymásnak a kötet második 
és negyedik része, a Radnóti lírájának, valamint a kor irodalmának 
elvi kérdéseit taglaló. Holott a Radnóti költészetéről szóló négy 
tanulmány lényegében ugyanarról beszél: arról, hogy az avantgárd 
és a magyar irodalom hagyományait ötvözve, a kor történelmi-poli-
tikai szorítására válaszul, s Radnóti alkatával összhangban hogyan 
higgad le, majd emelkedik klasszikussá a költő hangja és magatar-
tása, hogyan válnak klasszikussá versei. A kor irodalmát tárgyaló 
írások viszont főleg az avantgárdot választják vizsgálatuk tárgyául 
figyelmen kívül hagyva a Radnótiról szóló tanulmányok beállítását. 
Kivétel ez alól Csaplár Ferencnek a magyar avantgárd irodalom utó-
védharcairól szóló írása, amely a pályakezdő Radnóti irodalmi köze-
gét felvázolva talán a legtöbbet árulja el arról, miért formálódott át a 
líra, s ezen belül a fiatal Radnóti is lázadóból klasszicistává. 

Igazságtalan lenne azonban, ha a kötettel kapcsolatos fenntartá-
saim mellett nem ejtenék szót arról, hogy mindezek ellenére több 
érdekes írást is olvashatunk a könyvben. Csaplár Ferenc már kiemelt 
tanulmánya mellett izgalmas volt Bécsy Tamás elméleti eszmefutta-
tása és két drámaelemzése, Lator László szubjektív hangú, vitatható 
és mégis meggyőző esszéje, Képes Géza leltára Radnóti Miklós mű-
fordításairól, Z. Szabó Lászlóé Radnóti prózájáról, és amit Sza-
bolcsi Miklóstól Radnóti tájleírásairól, Melczer Tibortól vagy Rónay 
Lászlótól Radnóti klesszicizmusáról megtudtunk. 

F E N Y Ő D. G Y Ö R G Y 

VÁLOGATÁS A LUKÁCS-CENTENÁRIUM 
IRODALMÁBÓL 

A Lukács-centenárium alkalmából örvendetesen megnövekedett 
a róla emlékező, szellemét idéző, műveit méltató kiadványok száma. 
És különösen az üdvözlendő, hogy a megjelent munkák jó része 


