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magukra a figyelmet, hanem kötetkompozícióikka lgyőznek meg iga-
zán munkájuk jelentőségéről". Eörsi lírájának fogyatékosságait rész-
letesen bizonyítja, majd tömören kijelenti : „hiányosságaival is, pótol-
hatatlan lírikus". 

Bármely szempontból vizsgáljuk is Alföldy írásait, végső soron 
mindig azt tapasztaljuk, hogy eredmények és hiányok ugyanannak a 
magatartásformának a paradox vetületei. A „személyesség, a spon-
tánság, a melegség, az eleven képszerüség, az ép lelkűek beszédének 
egészséges lélegzetvétele" — mindezek az értékek, melyeket a szerző 
Csoórinál kiemel, jórészt kritikusáról is elmondhatók. Csakhogy 
Alföldynél a spontánság a gondolat, az eleven képszerűség pedig a 
stílus fegyelmét lazítja. A személyesség felesleges kitérőkhöz is vezet. 
Amikor például Rákos Sándorról ír: „Körülbelül így fogalmazhat-
nám meg a magam gyarló módján azt a gondolatmenetet, ami a 
költő cselekvésének megfelel." Vagy Orbán Ottóról: „Igen! — szege-
zem a költőnek a nyílhegyű Parkért. D e csak azért, hogy melléírhas-
sam önlefegyverzően (. . .)" A túlzottan metaforikus nyelv könnyen 
körülményeskedővé válik: „Az új öntvény szakítószilárdságát majd 
verseiről szólva szeretném próbára tenni, a magam kisüzemi mód-
szereivel". De még a „gyarlósággá fajult erények" sem szűntetik meg 
a könyv legfőbb értékét; azt, hogy a cím igazat mond: „visszhang1', 
ami éltető közege minden irodalomnak. 

SZENDI Z O L T Á N 

KÖNCZÖL CSABA: TÜKÖRSZOBA 

Itt ülök a tükörszobában. Észrevétlenül kerültem ide, hiszen Kön-
czöl Csaba könyvének már a felén túl jártam, mire megfejtettem a 
cím metaforáját. D e addigra már magam is a része voltam. Mert 
gondoljunk csak el két tükröt egymással szemben: máris nem két 
tükör, hanem végtelenül sok tükör sorozata. S ugyanígy: itt a valóság 
(vagy tán idea?), amit a művészet tükröz, erre reflektál a műkritika, 
ez visszaverődik a művészettudományban, mely az esztétika miben-
létén töprengő metatudományról vetül (ha nem akarom tovább fokoz-
ni) Könczöl Csaba tollára, s ekkor következik az én reflexióm, de 
ezzel még korántsincs vége. 

A „konstrukciós alapelv" nála sem más, mint amit a versesköte-
tekre tart általában érvényesnek: az, „hogy a költő [esetünkben ta-
nulmányíró], életének egy bizonyos (-tói -ig terjedő) szakaszában 
írt-e annyi verset [esetünkben tanulmányt], hogy azok sorba rakva 
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kitegyenek egy tisztes terjedelmű kötetet". Az első három tanulmány 
mégsem véletlenül került egymás mellé. Ezek, valamint a Jeszenyin-
írás (A Jeszenyin-hatás nyomában) mintha egy jövőbeni nagyobb 
szabású mű körvonalának darabjai lennének. Közülük a Mihail 
Bahtyin irodalomelméletét ismertető írás (A nyelv eldologiasodása és 
az irodalom) kifejezetten egy esztétikatörténet egyik fejezetének tűnik. 
A kötetnyitó tanulmány (A költői technika teológiája) mintha beve-
zető lenne az Eichenbaumról, Tinyanovról, s a többiekről írandó 
hasonlóan átfogó portrékhoz. Az Élet és művészet az orosz és szovjet 
avantgárdban ebben a formájában összefoglaló háttérrajz, de egy 
önálló főfejezet vázlata is lehet. A könyv, amire gondolok, ilyesféle 
alcímet viselhetne: A művészet elmélete és gyakorlata Oroszországban 
és a Szovjetunióban (mondjuk) a század első harmadában". Ebbe a 
monográfiába illeszkedhetnének a tanulmányok, s (valahová távo-
labb) a Jeszenyin-írás is. Bizonyítottnak érzem, hogy Könczöl Csaba 
képes lenne ilyen nagyszabású feladatra. Remélem, arra a könyvre 
nem lesznek jellemzők azok a hiányok, melyek itt sem gondatlanság-
ból, hanem az esszé műfaji meghatározatlanságából adódnak. Abból 
hogy nem tisztázott, kinek szól, hogy mire is való. A Bahtyin nyelv-
filozófiai gondolatait ismertető rész például kifejezetten szaktudomá-
nyos mélységű, s ennek megfelelő szellemi beállítottságot kíván, 
ugyanakkor máshol az „esszéisztikus", metaforikus (azaz a tudomá-
nyos egzaktságot a szemléletesség kedvéért feláldozó) megfogalmazá-
sok dominálnak (pl. hogy a műalkotás a tartalom „amputálásával" 
„féllábú" lesz). Ennél lényegibb a forrásokra való hivatkozások 
hiánya, sőt az (olykor hosszas) idézetek lelőhelyének fel nem tünte-
tése. Ez csak egy-két százalékkal növelte volna a terjedelmet, a hasz-
nálhatóságot viszont (főleg azok számára akiket épp ezen írások 
hatására ragad meg a téma) esetleg megtöbbszörözhette volna. Felró-
ható továbbá (mint azt Kulcsár Szabó Ernő meg is tette, 1. Kortárs 
1987/5. 165—168 o.), hogy az írások középpontjában álló gondolati 
komplexumokat elődként, talapzatként, ellenfélként meghatározó 
háttér igen elmosódott, meghatározatlan. „A romantika", „a 19. 
század mechanikus felfogása" és a többi hasonló terminus a levegő-
ben lóg. Csak egy egész kötetre kiterjedő koncepció — azaz a gondo-
latsejtek szervezett rendszerré való kiépítése — cövekelhetné ki őket 

Az esszé tulajdonképpeni mibenléte természetszerűleg foglalkoz-
tatja az esszéírót. Ismét egy tükörrendszer: egy esszé (A formát akaró 
lélek dialektusa — A lélek és a formák stílusáról) Lukács György 
esszéről szóló esszéjéből kiindulva; de nem magáról a stílusról van 
szó, hanem arról a (Bahtyin szellemében fogant) felismerésről, hogy 
e stílus maga a forma, amit a lélek kitapogat magának. Voltaképpen 
illusztráció ez Bahtyin elméletéhez, kiélezett példája annak, hogy a 
nyelv az ábrázolásnak nemcsak alanya, hanem Lukács esetében talán 
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tudatosan — tárgya is. Mélyértelmű, s tán kissé önirónikus gesztus, 
hogy Könezöl Csaba ezen írás címét emeli ki cikluscímnek a hat elmé-
leti tanulmány elé. 

Az elméleti írások sorát két vitacikk zárja. Az első ( A meghatároz-
hatatlan realizmus) „hatékonyságát" bizonyítja, hogy még most, évek 
távlatából is vitára ingerel, ellenérvek keresésére sarkall. Célja nem is 
lehetett több, hiszen nyilvánvaló, hogy pl. a gigantikus lukácsi épít-
mény alól technikailag lehetetlen két és fél oldalban kihúzni a talajt. 

A Válaszok (helyett) című vélemény-gyűjteményben csapda várt 
rám: egy előre odakészített újabb tükör. A „kritika névvel illetett 
műtudósitásokról" azt mondja, hogy azok „az értékelés elől a »tár-
gyilagos leírás« fedezéke mögé, vagy az átláthatatlan elvi alapokról 
meghozott, s így óhatatlanul impresszionisztikus vállonveregetések, 
ledorongolások semmitmondásába menekülnek". A magam részéről 
mind a „tárgyilagos leírás", mind az impresszionisztikusság vétkében 
elmarasztalható vagyok. Tudom, hogy ezekkel könnyű visszaélni, 
az én kritika-fogalmamnak mégis részét képezik, s ebben nem kis 
nevekkel osztozom. Úgy hiszem, a kritika szó egymásnak ellentmon-
dó meghatározásaiból ugyanúgy össze lehetne állítani egy gyűjte-
ményt, ahogy Könezöl Csaba a realizmus-definíciókkal megtette, s 
tán éppúgy be lehetne bizonyítani, hogy kritika nincs is. D e nézzük, 
mit ért ő rajta. A kritika akkor „képes megteremteni saját objektivi-
tását", „ha tárgyaihoz olyan értelmezési sorokat tud hozzáépíteni, 
amelyek végpontján a mű szinte logikai szükségszerűséggel jelenik 
meg épp ilyenként, ha meg tudja alkotni a mű »filozófiáját«. „ A jelen-
tős kritikát nem ítéleteinek maradandósága, hanem a hozzájuk föl 
vezető utak logikai koherenciája minősíti." 

Hogy ez mit jelent a gyakorlatban, azt a könyv második, Rende-
zési kísérletek cím alatt összegyűjtött része illusztrálja. Elsősorban 
azt, hogy kulcsot keresünk a műhöz vagy a szerzőhöz, a „rejtvény" 
egyedül üdvözítő megoldását. A módszer igen hasznos lehet irodalom-
történeti vonatkozásban, de az „aktuális kritikának", amilyen pl. a 
jelen írás is, feladatai közé tartozik az olvasó előzetes tájékoztatása, 
vagy véleményalkotásának utólagos (hitünk szerint jó irányban való) 
befolyásolása, valamint az alkotónak való (természetesen nem köte-
lezően figyelembe veendő) visszajelzés is. A „kulcskereső" kritika erre 
nem képes, de nem is ezt tartja feladatának. Veszélyek azonban rá is 
lesnek. Gyakran nem a műből indul ki, hanem egy ötletből, tézisből, 
„filozófiából". Kireszel egy gyönyörűséges kulcsot, aztán gyorsan 
keres hozzá egy zárat, melybe beleillik. S ez történeti vonatkozásban 
is megesik, Könezöl Csabánál pl. ily módon Puskin levelei csak ürü-
gyül szolgálnak arra, hogy felállíthasson egy modellt: hogyan merül 
fel a „művész vagy polgár" dilemma Kelet-Európában, a 19. század-
ban, egy feudális monarchiában. 
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A Jeszenyin-hatás nyomában Tinyanov segítségével elinduló (már 
említett) tanulmány komoly oknyomozásnak tűnik, de végül csak 
azt tudjuk meg belőle, amit már úgyis tudtunk: a széles tömegekre 
tett hatása „esztétikailag kérdéses" (azaz magyarán : giccses) elemei-
nek köszönhető. Az érdekelt volna, mi az oka, hogy pl. rám is hatás-
sal van, aki ezen elemek esztétikai kérdésességével eléggé tisztában 
vagyok. Most sem tudom. S még valami: „a lírai Én és az életrajzi Én 
egységének illúziója" esztétikailag természetesen megkérdőjelezhető, 
de az etikai megítéléssel csínján kell bánni, hiszen szegény, a nevet-
ségességig túljátszott színpadiassággal bár, de bele is tudott halni 
ebbe a szerepbe. 

Ismét az egyetlen kulcsszóra való kihegyezettség jellemző a Czóbel 
Minka-esszére. (A dilettáns bátorsága) így hát a dilettánsról, mint 
típusról tudunk meg valamit. D e az általánosítás sántít, hiszen e 
típusra egészében nem jellemző, hogy a „szűz kéz" szerencséjével 
észrevétlenül megelőzi korát. S akire a modell százszorosan igaz lenne, 
a Czóbel Minkához oly hasonló sorsú Emily Dickinsont ki merné 
dilettánsnak nevezni? 

Innen már a jelenlegi hazai pályán járunk. A Mészöly Miklósról 
szóló három írás kivételes, ezekben mintha még folyna a keresés 
ama bizonyos kulcs után. Különösen érdekes, ahogy Könczöl Csaba 
lényegében ugyanazt az érvsort két, teljesen különböző módon is 
kifejti, Mészöly védelmében egy publicisztikusabb vitairatban, és egy 
komoly, irodalomtörténeti tanulmányban, a polémiára ezúttal csak 
utalva. 

A továbbiakban a megtalált „megoldás" jegyében sorjáznak az írá-
sok. Ehhez olykor bravúros logikai menetekre van szükség, mint pl. 
Juhász Ferenc és Tandori Dezső költészetének közös nevezőre hozásá-
hoz. (A hallgatás szinonimái) D e a talált közös nevező (a Lét Semmi 
általi fenyegetettségének élménye, a lét önmagába zárultnak, kitel-
jesedettnek való tételezése, az ember esélyeinek a művészet esélyein 
keresztül való vizsgálata) a valamirevaló költők (sőt: művészek) 
közül valószínűleg többre érvényes, mint amennyire nem. 

Gergely Ágnes kötetéhez a szerkesztettség a kulcsszó, Petri György 
költészetéhez a groteszk (összeférhetetlen elemek együvé kerülése), 
s végül Pilinszky életművének az „ A = A" bizonyossága volna a 
lényege. Ez érvényes megközelítési szempont, egy a lehetséges tízezer 
közül. Ne mondjuk ki, hogy ez Pilinszky, mert nem ez. Ha azt keres-
nénk, megtalálhatnánk nála a Lét Semmi általi fenyegetettségének 
élményét éppúgy, mint a ciklusszerkesztést vagy a groteszkséget. 
Egyetlen vers (Költemény) semmire sem bizonyíték, főleg, ha elem-
zésre sem kerül. Ez az „egy-ügyűség" pedig korántsem „párját ritkí-
tóan anakronisztikus jelenség a 20. században." ; gondoljunk csak a 
kései József Attilára: „Légy, ami lennél". 
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Mindezt nem érdemi vitaálláspontként mondtam el, csak illusztrá-
cióként: az „utak logikai koherenciája" következtében ezekre az 
elemzésekre nagy veszélyt jelent a dominó-elv. 

Számomra a kritika objektivitása a szemlélet objektivitását jelenti : 
az elfogulatlan megközelítést, s nem valamely immanens objektivitás 
keresését. Az „impresszinosztikus" kritika a mű, az alkotó elé való-
ban tükröt tart, noha ez a tükör néha repedezett, itt-ott foncsorhibás, 
sót görbe is lehet. A Könczöl Csaba-féle elméleti kritika előre meg-
festett, olykor végzetesen absztrakt képeket mutat fel. Hogy melyik 
volna az igazi kritika? És ha nem kritika, hát nem az — mondhatnám 
Könczöl Csaba egyik (Karinthy-) mottóját tiszteletlenül kölcsönvéve. 
„Mert az a fontos, hogy figyeljenek / Az emberek és jól érezzék magu-
kat." Én jól éreztem magam a Tükörszobában, míg — a magam esz-
közeivel — visszavertem sugarait. Remélem, nem nem vesztették el 
minden fényességüket. (Szépirodalmi) 

K A P P A N Y O S A N D R Á S 

KULCSÁR SZABÓ ERNŐ: 
M ÜALKOTÁS-SZÖ VEG-H ATÁS 

Az irodalomtudomány különböző törekvései, rövidebb-hosz-
szabb virágzású iskolái meg-megújuló harcot folytatnak az esztéti-
kum megragadásáért, azon elméleti megalapozású módszertan kidol-
gozásáért, amely alkalmas a műalkotás esztétikumának objektív 
leírására. Az irodalomtudomány módszertani kísérletei — történeti-
leg jelentős mértékben merítve a természettudomány módszertaná-
ból és gondolkodásmódjából — mindig arra a hitre vezethetők vissza, 
hogy lehetséges az objektív ítéletalkotás. Ez az érthető igény és alap-
állás a módszerek sokaságát alkotta meg, s a dolog természetéből 
következik, hogy a legújabb iskola szembehelyezkedik a régivel, vagy 
éppen a másik legújabbal. A szembefordulás mértéke és intenzitása 
egyfelől a hagyomány újraértékelésének különböző szintjeit jelenti, 
másfelől az új nézőpontok irányzattá, iskolává szerveződésének igé-
nyét. Hódítás és módszer gyakran összetartozó fogalmak. Az elemzés 
és a megközelítés módszertani eszközei — bármily nélkülözhetetlenek 
is az irodalomtudomány számára — önmagukban még nem a meg-
értés zálogai, csupán technikai segéderők az értelmező és a mű közötti 
dialogikus viszonyban. Ahol valóban létrejön ez a párbeszéd, ott a 
módszer és a technikai apparátus nem főszereplő, mert a dialógus 


