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NÉMETH G.BÉLA: HOSSZMETSZETEK 
ÉS KERESZTMETSZETEK 

E kötetet a szerző a kiadó megbízásából hatvanadik születésnap-
jára állította össze, címe tehát nemcsak az általa vizsgált életmű-
vekre és alkotásokra utal, hanem — az összegző önvizsgálat igényé-
vel — saját életpályájára is. A harminchat tanulmányt tartalmazó 
könyv mellőzi a monografikus munkákat, így a Péterfy Jenőről és az 
Arany Lászlóról vagy a századvégi tragikum-vitáról írt műveket, 
továbbá a kritika- és sajtótörténeti, illetve művelődéstörténeti 
tanulmányokat, s csupán két írás foglalkozik külföldi szerző-
vel, méltán, hiszen Nietzsche és Heidegger alakjának nagyságán 
túl a megfelelő honi értékelés hiánya is indokolja ezt a figyelmet. 
A kötetbe válogatott írások zöme Németh G. Béla négy fontos 
tanulmánykötetéből való: a Mű és személyiségből (1970.) hét, a Lét-
harc és nemzetiségből (1976.) nyolc, a Küllő és kerékből (1982.) ki-
lenc, a Századutóról — századelőről című könyvből (1985.) pedig tíz 
dolgozat került ide. A tanulmányok a szerző munkásságának két 
évtizedét ívelik át, az 1967-ben keletkezett Petőfi- és Arany-portré-
tól, illetve a hatvanas évek reveláló erejű műértelmezéseitől és az 
önmegszólító verstípusról írt nevezetes tanulmánytól az 1985-ös 
Kosztolányi-elemzésig (Játék, feltételesség, keresés). S ha meggon-
doljuk, hogy bár 1983-ban, Németh G. Béla akadémiai székfoglaló-
jaként született ugyan a Babits irodalomtörténetének világképéről és 
irodalomfölfogásáról szóló dolgozat, de Babits műve ifjúkora óta 
foglalkoztatta a szerzőt, és ha tudjuk, hogy a Puszták népétől, jól-
lehet a vele foglalkozó írás után az 1982-es évszám olvasható, már 
annak idején egy önképzőköri dolgozatot készített, megállapíthat-
juk: e könyv valóban egy életmű hosszmetszetét tárja föl előttünk. 

Ez a hosszmetszet nemcsak az érdeklődés bővülését szemlélteti 
igen világosan, hanem a vizsgálati módszer állandó és változó ele-
meit is megmutatja. A szerző ezt írja könyve utószavában: „Vál-
toznia kell : a kutató következetessége — csakúgy, mint minden gon-
dolkodó emberé — abban rejlik, hogy mind többet kíván megtudni 
tárgyáról, egyre szilárdabban igyekszik vélt felismeréseit alátámasz-
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tani, s mindig készen áll kivetni vagy korrigálni közülök a hamisak-
nak, a téveseknek bizonyultakat. Egyszóval: nem tételeihez, kon-
cepcióihoz, hanem a valóság és az igazság kereséséhez ragaszkodik." 
Ez a markánsan megfogalmazott kutatói etika szorosan összefügg 
az irodalomtörténész vizsgálati módszerével, úgy is mondhatnánk: 
ebben ölt testet irodalomszemléletként, tehát a metódus megőrzése 
és módosulása ezen alapul. S itt már az életmű keresztmetszetéről 
beszélünk. 

Könnyű tisztáznunk: Német G. Béla mindig kötelességének te-
kinti az irodalmi szöveg műalkotásszándékának és poétikai közve-
títettségének analízisét, s távol áll tőle minden egyoldalúság. Oly 
nyilvánvaló ez a kötet minden egyes írásában, hogy hadd hivatkoz-
zunk ezúttal a könyvből kihagyott, hiszen könyvnyi terjedelmű, 
Arany László-tanulmányára, amely az alkotói személyiség pszicho-
lógiai elmélyültségű megközelítésén, életformájának művelődéstör-
téneti kontextusba ágyazott bemutatásán s a szövegek nyelvészeti 
megalapozottságú elemzésén keresztül jut el egy olyan írói portré-
hoz, amelynek hitelességét nem csupán — a teoretikus bátorságot 
filológiai műgonddal egyesítő — összetettsége és tárgyszerűsége adja 
meg, hanem az is, hogy az alkotóval és művével való találkozás él-
ményét is sugározza, s így ennyiben maga is irodalmi szöveggé vá-
lik. Ezáltal a tanulmánynak az a fajtája, amelyet a szerző művel, a 
tudományok és a művészetek közti területen helyezkedik el, s mind-
kettő természetéből magában foglal valamit. 

Németh G. Béla legkorábbi tanulmányai óta mindig abból a meg-
győződésből indult ki, hogy az igazi költészet, az igazi irodalom azt 
ragadja meg és fejezi ki az emberi létezésből, amit semmi más meg-
ragadni és kifejezni nem tud, ebben rejlik autonómiájának és nél-
külözhetetlenségének titka. Ezért is tudta oly érvényesen összekap-
csolni a történeti és a hermeneutikai módszert, vizsgálni azt, hogy 
miért, s miért úgy, de azt is, hogy mivel mondta a költő olvasójának 
azt, amit mondott. így hát elemzéseinek eredményeként nem csupán 
arra világít rá: mit jelentett a mű egykori olvasóinak, hanem arra is: 
a jelenkoriaknak mit jelenthet. S mivel képes a maga autonóm (mert, 
mint mondtuk, egyéni arculatú, s mindig esztétikai érvekkel bizo-
nyító) szemléletében egyesíteni a különféle vizsgálati módszerek szá-
mára felhasználható elemeit, irodalomfelfogása távolról sem eklek-
tikus, ám szükségképpen toleráns. Ez a tolerancia azonban nála soha 
nem a bizonytalanságból fakad, hanem a más értékrendek és ítéleti 
szempontok méltánylását jelenti : a vagy-vagy helyett inkább az is-is 
jellemzi. Módszerbeli készültsége kiképzett fogalomkészlettel jár 
együtt. 

Célja: a művészi világkép feltárása. Ahogy kedves mesterei, Pé-
terfy Jenő és Babits Mihály, ő is úgy véli, hogy minden írói élet és mű 
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sajátosan megformált világkép, egy-egy lehetséges állásfoglalás, esz-
tétikummá emelt magatartás a világgal szemben, minden élet és mű 
egy-egy újabb és újabb kísérlet egy-egy világkép kialakítására. Leg-
jobb tanulmányai ezt az állásfoglalást mutatják be, ezt a kísérletet 
élik meg újra: tudományként és irodalomként. 

Ám minden módszert végső soron a vizsgálati eredmény igazol: 
amit általa, s csupán általa tudhattunk meg. S ezen a ponton be kell 
látnunk, hogy a produktum gazdagsága miatt, s mivel korábbi köte-
tekből válogatott írások gyűjteményéről van szó, ezúttal csak jel-
zésekre szorítkozhatunk. Mindenekelőtt azt emeljük ki, hogy új 
szempontokat kapunk nagyon is ismerni vélt életművekhez: a tar-
tózkodónak és tárgyiasnak tartott Arany Németh G. Béla értelmezé-
sében legszemélyesebb költőink egyike, a pozitivizmussal viaskodó 
Madách pedig — szerinte — önmagával vitázik, meghasadt szellemi 
egyénisége s világszemlélete egységének helyreállításáért folytat küz-
delmet, s ez a megállapítás a Tragédia szerkezeti elvének és műfajá-
nak újabb megközelítését kínálja. S bár a magunk részéről, a leg-
utóbbi évek kutatási eredményeitől bátorítva, úgy látjuk, hogy a 
Fe/AoA:-ciklust, az általunk fontos drámának tartott Tigris és hiénái, 
a Világosságot! című verset és Az apostolt, továbbá az 1847-es kötet 
előszavát író, bár ezt nem publikáló Petőfi nem volt oly egyöntetűen 
az életbizalom költője, ahogy Németh G. Béla állította, de amikor 
az életműből a zseniális átlagember vonásait olvasta ki, akkor az 
egyoldalúan elmarasztalónak vélt babitsi megfogalmazásnak adott 
vitázóan új értelmezést. 

A megközelítés eredetiségét azért is hangsúlyoznunk kell, mert ez 
a mérlegre tett életműveken belüli súlypontáthelyezésekkel jár. A 
szerző számára az epikus Aranynál fontosabb a lírikus, különösen a 
nagykőrösi korszak, Balassi reneszánsz személyiségének megszóla-
lását az istenes versekben érzékeli a legerőteljesebbnek és a legelőre-
mutatóbbnak, József Attila kései költészete jelentőségének meglátá-
sában pedig úttörőnek is mondható érdemei vannak, s alapvető fon-
tosságúnak tartjuk a Heideggerrel való rokonság felismerését. Eköz-
ben szinte elfelejtett, vagy mellékesnek vélt művek értékeire mutat 
rá: jóllehet Jókaival amúgy kissé mostohán bánik, de a Mire meg-
vénülünk című vallomás-regény csakugyan az életmű egyik csúcsának 
látszik, joggal emelte ki Mikszáth Fí/íjének vagy Arany Balzsam-
csepp']ének eredeti szépségét, s bár vélhetően vitatja Németh László 
munkásságának néhány, mások által fontosnak tartott elemét, figye-
lemre méltóan jelzi a Kapások jellegzetes értékeit. 

ítéleteinek megbízhatósága műértelmezéseinek sokoldalúságán 
alapszik. Az irodalom autonómiájának elve nála nem zárja ki, sőt 
feltételezi nyelvészeti, filozófiai vagy pszichológiai szempontok al-
kalmazását a mű esztétikai értékeinek megközelítése során. Jól pél-
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dázza ezt Petőfi Itt van az ősz, itt van újra . . . című versének értel-
mezése, amely azért tudja hitelesen felmutatni az ódává emelt dal 
esztétikumát, mert az elemzés során egységes rendbe fűzi a művelő-
déstörténeti (az elevatio fogalmának kifejtése), az eszmetörténeti (a 
romantikus természetélmény bemutatása) és a poétikai (az őszi dal 
jellemzőinek kiemelése) vizsgálódást. Ez a válogatott tanulmányokat 
tartalmazó könyv a korábbi köteteknél is erőteljesebben bizonyítja, 
hogy Németh G. Béla értelmezéseinek módszerbeli összetettsége egy 
karakterisztikus elemzési stíluson belüli sokszínűséget eredményez. 
Nyilvánvaló, hogy fejtegetéseink e pontján az irodalmár egyik leg-
fontosabb tulajdonságára, a kvalitásérzékenységre kell utalnunk. 
Ami, e csokorba szedett írások tanúsága szerint, nemcsak az eszté-
tikum minőségének érzékelését jelenti, de e minőség sajátos fajtájá-
nak, mineműségének, következésképpen a hozzá vezető befogadói 
út irányának megsejtését is, s ezt azután, amikor már magunk is 
bejártuk, az értelmezés színvonala igazolja. Az Évek, ti még jövendő 
évek . . . című Arany-vers vizsgálata a költeményben mint beszéd-
szerkezetben uralkodó, s magatartást kifejező mondatformából, 
adott esetben a vitázó és számonkérő kérdésből indul ki, s úgyszin-
tén a beszédhelyzet felől érkezve tárja fel a szerző Balassi Adj már 
csendességet. . ., Kölcsey Elfojtódás és Babits Mint különös hír-
mondó . . . című versének szemantikai univerzumát. De ez utóbbi 
Balázsolása vagy A Dunánál című József Attila-vers értelmezésének a 
kompozíció lesz a sarkpontja, ott a gyermekség és a felnőttség szem-
beállítása, itt pedig, váratlan leleménnyel, a pindaroszi triadikus vers-
szerkezet, amelyet, íme, kétezer esztendőn át megőriztek életünk 
ismétlődései. Vajda A vaáli erdőben című költeményének boncol-
gatása viszont a műfaj (idilli dal), Babits Ősz és tavasz között, illetve 
József Attila kevéssé tárgyalt Az a szép, régi asszony című versének 
elemzése pedig a szövegbe ágyazott utalásrendszerre épül. Hadd te-
gyük még hozzá, hogy a vizsgált mű jelentőségét a tudósi tárgysze-
rűség hangsúlyozásával csak növeli, hogy a szerző nem hallgatja el 
esetleges fenntartásait és kifogásait sem, sőt még az olyan nagyra 
becsült Arany János néhány versének konvencionálisabb elemeire, 
különösen a lezárásait fenyegető allegorizáló megoldásaira is rá-
mutat. A műelemzések kapcsán kell megemlítenünk a tanulmány-
kötet megszerkesztésének szintén a szerzőt dicsérő hitelességét: a 
válogatás mind tipológiájában, mind arányaiban hűségesen és meg-
győzően, sőt, igen fontos, de e kötet egységes ívét talán megbontó 
tanulmányok mellőzésével, mértéktartóan tükrözi e gazdag életmű 
legjellemzőbb értékeit. 

Külön tennénk említést a Puszták népét új szempontok szerint be-
mutató tanulmányról, ugyanis a szerző sokak szerint a huszadik szá-
zad első fele magyar irodalmának fontos áramlatai közül talán a 
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népi írók mozgalmától áll a legtávolabb. Ismerjük el, hogy irodal-
munknak ez a vonulata csakugyan az életmű kevésbé reflektált te-
rülete, sőt, hogy az erre vonatkozó utalások néha bizonyos ízlésbeli 
fenntartásokat is jeleznek. Ám éppen ez a dolgozat mutatja, hogy 
ahol Németh G. Béla felfigyel az eszmélkedő személyiség árnyalt raj-
zára, illetve a vele kapcsolatos, rajta átszűrt életanyag lényegkira-
gadó tömörítésére és egységes mag köré rendezésére, és ahol a nyelv 
magyarsága a nyelv esztétikai optimumának kiaknázásán alapul, 
tehát ahol néhány általa különösen kívánatosnak tartott esztétikai 
érték jelenlétét érzékeli, ott nem tagadja meg az elismerést. Igényei, 
természetesen egy sajátos szemlélettel és ízléssel összefüggő igényei 
vannak tehát, nem pedig előítéletei. 

Annak ellenére, hogy a vizsgált tanulmányok egy-egy szerzőre, 
illetve műre összpontosítják figyelmüket, most e kötetben egymáshoz 
illeszkedve felrajzolják a magyar XIX. század fejlődéstörténeti kör-
vonalait is. Ennek a századnak két fontos eszmetörténeti pillére a 
nyelvi nemzet és a polgári személyiség kategóriája, illetve e kettő 
összeegyeztetésének, szintézisének kísérlete. Végső soron tehát azon a 
gondolattalapzaton fejlődik, melyet az 1810-es évek egyik magányos 
értelmiségi-literátora, Ungvárnémeti Tóth László így fogalmazott 
meg: „ A Haza, mint Társaság, mint ollyan Test, mellynek minden 
taga élő egész, velünk, bennünk, s általunk él, hal, szaporodik s 
fogyatkozik." Ez a század, mondhatjuk kis túlzással, addig tart, 
míg szükségesnek, vagy legalábbis lehetségesnek tűnik, hogy az egyén 
önkiteljesítő kezdeményezése adjon értelmet, korszerű létet a nem-
zetnek, s hogy ez utóbbi az legyen, aminek lennie kell : szabad egye-
dek szabad közössége. Gondoljunk csak arra, milyen szervesen él 
tovább Arany Lászlóék nemzedékében a romantika nemzetképe, s 
ezért arkhimédészi pontjuk az önmagát e világi szemlélettel vizsgáló 
egyéniség. Németh G. Béla azt az eszmetörténeti pályát kíséri végig 
kivételes alapossággal, amelynek során a liberalizmus a célképzetes 
történetfilozófiától eljut a pozitivizmushoz. Ez utóbbit vizsgálva, úgy 
véljük, három — e kötet által különösen kiemelt — megállapítása 
határozza meg alapvetően a korszak további kutatását. Először: rá-
irányítja figyelmünket annak a kiegyezés körüli irodalmi értelmiség-
nek a jelentőségére, amelynek tagjai a szakszerű valóságismereten 
alapuló szerves fejlődésbe vetett bizalom és a centralistáktól örökölt 
etatista reformakarat megtestesítőiből a létharc-eszme foglyaivá vál-
tak. S ez még akkor sem csökkenti szerepük és kudarcuk nagyságát, 
ha tudjuk, hogy ez az ideológia — ahogy Halász Gáborra hivatkozva 
Vekerdi László rámutatott — korántsem hatotta át szellemi életünk 
egészét. Másodszor: elvont leegyszerűsítések helyett konkrétan fel-
tárja, hogy a pozitivista módszer, épp hiányaival, miként válik egy 
sztoikus magatartás, a melankolikus életérzés és egy új típusú ter-
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mészetélmény ösztönzőjévé, s ezáltal a líra lendítőjévé. Harmad-
szor: hangsúlyozza, hogy a romantika-kutatásnak új szempontokat 
adhatna, ha nem csupán az ízlés- és eszmetörténeti előzményekre 
figyelnénk, de az eddigieknél alaposabban megvizsgálnánk a pozi-
tivizmus és a romantika, illetve a pozitivizmus és a romantikus tör-
ténetfilozófia kölcsönhatását. 

A XIX. századról alkotott kép difierenciált egységének sarkpontja 
éppen Németh G. Béla egyik legfontosabb tétele, miszerint a pozi-
tivizmus szervesen folytatta a romantikát. A különböző portrék és 
műértelmezések tehát (s itt most elsősorban a múlt századdal fog-
lalkozó tanulmányokra gondolunk) egy átgondolt korszakképbe 
illeszkednek, s ennek egységessége és meggyőző ereje marginálissá 
teszi felmerülő kifogásainkat. A biedermeier bizonyára összetettebb 
jelenség annál, mint ahogy ezen írások utalásaiból esetleg kitűnik. 
Madách semmiképpen sem egykönyvű szerző, sőt feltételezzük, hogy 
az életműből kiemelkedő Tragédia értelmezését is nehezíti a kutatás-
nak az alkotó egyéb drámáival s a nagy mű drámatörténeti hátteré-
vel szembeni közönye. Szeretnénk azonban ezúttal is jelezni: az erre 
irányuló majdani kutatást is helyes irányba tereli Németh G. Béla 
egyik lényeglátó megállapítása: szerinte Madách többi drámájának 
legfőbb problémája az egységes hangnem hiánya. Valóban így van 
ez, hiszen például a drámatörténeti szempontból figyelemre méltó 
Mária királynőben az írót egyszerre két romantikus hőstípus érde-
kelte, a lázadó hérosz és az ártatlanul szenvedő áldozat, s ezeket egy 
tiszta típusú, egységes drámai műben összerendezni nem lehetett. 
A szerző figyelme nem terjed ki a magyar romantikus drámára, 
ezért csupán jelezzük, hogy Czakó Zsigmond és Obernyik Károly 
talán jelentősebb szerző, mint amennyire egy párhuzamából ki-
olvasható. S már pusztán olvasói élményünkre hivatkozva merjük 
megkockáztatni, hogy — miközben egyetértünk Mikszáth kései el-
beszéléseinek, például A sipsiricának kiemelésével —, a nagyregénye-
ket is hasonló értékűnek véljük, s feltételezzük az anekdotázó elő-
adásmód és a laza, sőt széthullani látszó szerkezet ironikusan jel-
értékű funkcióját. De, szögezzük le ismét, még a részletkérdések 
kapcsán megfogalmazódó ellenvetéseket is ezeknek — mások is ki-
mondták már — a szakmában alapvető fontosságú tanulmányoknak 
köszönhetjük. 

Németh G. Béla egyik kedves szerzőjéről, Babitsról szólva így 
fogalmazott: „Az ő műfaja a klasszikus esszé, amelyet . . . ő a nagy 
honi liberális elmélkedők tárgyias személyességéhez, határozott gon-
dolatiságához, logikai összetartásához kormányzott vissza." A 
Hosszmetszetek és keresztmetszetek című kötetben hasonló, és ha-
sonlóan időszerű értékeket találunk. (Szépirodalmi) 

NAGY I M R E 

13* 
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EGRI, PÉTER: LITERATURE, 
PAINTING AND MUSIC 

Az University of Chicago Press kiadásában 1980-ban megjelent 
Frank Lentricchia Az új kriticizmus után című elemzése az 1957 és 
1977 közötti két évtized amerikai irodalomelméleti irányzatairól : 
a kiadó presztízse, az elemzés filozófiai igényessége, rendszerező ér-
vényű teljessége és hangsúlyozottan történeti szemlélete mintha azt 
jelezné, hogy korszakváltáshoz érkeztünk a nyugati kritikai gondol-
kodás történetében. A szerző a mai amerikai irodalomkritika leg-
nagyobb visszhangot kiváltó, legmarkánsabb egyéniségeinek elmé-
leti munkásságát elemzi (Murray Krieger, E. D . Hirsch, Paul de 
Man, Harold Bloom), mégpedig oly módon, hogy az új kriticizmus 
befolyásának háttérbeszorulását követő korszak filozófiailag leg-
súlyosabb európai szellemi áramlatai, az egzisztencializmus, a struk-
turalizmus és a dekonstrukciós stratégia által felvetett kritikai prob-
lémák — tézisek és hipotézisek — kihívására adott válaszként, az 
ezen irányzatok által sürgetett korszerű szintézis felé történő tovább-
lépésként értékeli a művüket. Az új szintézis azonban, Lentricchia 
szerint, még nem jött létre, az új kriticizmus által teremtett irodalom-
elméleti válság még nem oldódott meg. Lentricchia úgy véli, hogy az 
új kriticizmus, azáltal, hogy kitüntetett státussal ruházta fel az esz-
tétikai normák szerint szervezett költői-irodalmi szöveget, hogy meg-
ismerő funkciót tulajdonított a szimbólumnak, generikus jelleget az 
elidegenedett egyéni tudat önreflexiójának, egyedüli érvényességet a 
szimbolikus fikciónak és fiktív jelleget a valóságnak, hogy a törté-
nelmi időt céltalanul egymásratornyosuló mozzanatok halmazaként, 
a belső időt pedig epifániák soraként értékelte, s a költő formate-
remtő gesztusára redukálta a mű ismeretközlő funkciójaként meg-
jelölt hagyományos eszményt stb., az irodalmi közlést elkülönítette 
a megismerés többi formájától, s egyszersmind elválasztotta a köl-
tői Ént a történelmileg meghatározott kollektív tudattól. Mindezzel 
áthidalhatatlan szakadékot ékelt az esztétikai megismerés és a meg-
ismerés egyéb formái közé, s a művet kivonta a racionálisan elemez-
hető tények köréből, vagyis a mű megítélése ihletett újrateremtéssé, 
némi túlzással a kritikus szubjektív élményévé vált. 

Lentricchia idézi Northrop Frye-t, aki 1957-ben (a tárgyalt kor-
szak Northrop Frye The Anatomy of Criticism c ímű müvének meg-
jelenésével indul 1957-ben) kimondta már, hogy az esztétika bele 
kell, hogy illeszkedjen a tudományok egységes struktúrájába, egyéb-
ként egymást váltó ízlésdivatok függvényévé válik, vagy „a szabad 
asszociációk végnélküli sorává" silányul. 

Azt, hogy ez a beillesztés mai napig sem sikerült a nyugati iroda-
lomelméletben, Lentricchia nagyon árnyaltan elemzi, s elemzésének, 
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konklúzióinak még felületes ismertetésére sem akarok itt most ki-
térni. Csak a tanulmány bevezetőjéből idézném a szerző kijelentését, 
amely szerint a vizsgált korszak, noha igen gazdag elméleti termést 
hozott, nem vezetett igazi áttöréshez, többek között azért, mert igen 
fontos szellemi hatások hiányoztak az amerikai kritikaelméleti köz-
pontok szellemi életéből, s itt Adornón, Gramscin, Althusseren kí-
vül Lukács Györgyöt említi: „Ők, s iskolájuk egyéb képviselői na-
gyon sokat nyújthatnának az amerikai kritikának, de az általam 
választott időszakban nem voltak nálunk formáló erőként jelen. Ta-
lán azt is mondhatnám, hogy távollétük meghatározó a könyvben 
vázolt problémák szempontjából." (XII.) 

Nem ez az egyetlen jele a lukácsi esztétika iránt megnyilvánuló 
fokozódó érdeklődésnek a nyugati kritikában, vagyis annak a belátás-
nak, hogy semmiféle iránytszabó modern esztétikai rendszer nem ig-
norálhatja Lukács György téziseit, s nem térhet ki azok elemzése elől. 

Paul de Man Blindness and Insight című kötetében (1971), amelyet 
program-kijelölő indulattal ajánl az olvasó jóindulatába, az egyik 
tanulmány Lukács fiatalkori, A regény elmélete (1914— 15) alapján 
rekonstruált regénykoncepcióját tárgyalja. (A tanulmány megjelent 
a Kritika 1989/1-es számában magyarul.) De Man folytonosságot 
tételez a lukácsi életműben, de a természetesen kétségtelenül meg-
lévő hangsúlyváltást, szemléleti hangsúlyeltolódást, hogy nagyon egy-
szerűen fogalmazzunk, ahhoz a változáshoz köti, amelynek során 
érdeklődése Flaubert felől Balzachoz, illetve Dosztojevszkij felől 
Tolsztojhoz fordult fokozatosan. Ennek helyénvalóságát nincs se hely, 
se alkalom most taglalni, de a fiatal Lukács Flaubert időkezelésével 
kapcsolatos elemzését Paul de Man így kommentálja: „A puszta 
durée egyirányú hömpölygése helyére reverzibilis mozgások komplex 
mellérendelése lép, amely fölfedi az időbeliség megszakított és poli-
ritmikus természetét. A nem lineáris időbeliség efféle föltárása vi-
szont megköveteli a bensőség reduktív pillanatait, amelyekben a 
tudat igazi valójával szembesül: és ez a pillanat pontosan az, amely-
ben az organikus analógia szubjektum és objektum között hibásnak 
mutatkozik." (Kritika, 1989/1., 32. Ford. Hárs György Péter) Tehát 
a lírai alaphelyzet elemzését Lukácsnál problematikusnak érzi. 

Hárs György Péter, aki a Kritika ban a Paul de Man tanulmányt 
bemutatja, a művészet mint interpretáció (A regény elmélete, vagyis 
a „hegeliánus" Lukács) és a művészet mint visszatükrözés (Az eszté-
tikum sajátossága, vagyis a „marxista" Lukács) közötti folytonosság 
gondolatát megerősíti — ezzel egyben Lukács autonóm gondolkodói 
státusát hangsúlyozza — s úgy látja, a hangsúlyeltolódás onnan ered, 
hogy Lukácsot egyre inkább „a műalkotás külső szempontok felőli 
vizsgálata", az ábrázolási technika foglalkoztatta, s „az alkotó benső 
életével való összefüggések vizsgálatát" a minimumra szorította. 
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(Hárs György Péter: A folytonosság zárványai, Kritika, 1989/1., 33.) 
Tehát „az alkotó benső életével való összefüggések" egyszerűen nem 
foglalkoztatták, de esztétikai rendszere implicite tartalmazza annak 
lehetőségét, hogy téziseit kiterjesszük a lírai tartományra, hogy 
— természetesen megfelelő módosításokkal — a kifejezetten lírai 
mozzanatok elemzésére alkalmazzuk. 

Éppen erre vállalkozott Egri Péter legutóbbi kötetében, a Lite-
rative, Painting and Music (Irodalom, festészet és zene) című elem-
zésgyűjteményében, elsősorban pedig annak bevezető, elméleti ta-
nulmányában. Egri Péter szinte kényszerítve érezhette magát, hogy 
egy ilyen kötettel jelentkezzen, egyrészt mert, az a benyomásunk, 
jó pár éve már tudatos kutatói programként vállalja, hogy az angol-
szász kritika érdeklődésének reményében angol nyelvű szépirodalmi 
művek elemzésén keresztül megfogalmazza Lukács módszerének gya-
korlati konzekvenciáit, másrészt mert, ahogy az 1975-ben megjelent 
A költészet valósága. Lira és lirizálódás c ímű könyve is jelezte, évek 
óta foglalkoztatja a visszatükrözés-elmélettel látszólag kevéssé ösz-
szeegyeztethető jelensége a modern irodalomnak: a hangsúlyozottan 
a lírához kötődő, belülről építkező alkotói stratégia térhódítása a 
XX. sz.-i irodalomban. Az új kötet e régi gondolatmenetnek a to-
vábbgondolása: újabb kísérlet egy Lukács különböző nyilatkozatai-
ból kiszűrt, specifikusan a lírára vonatkoztatható tükrözés-elmélet 
markánsabb megfogalmazására s konkrét műelemzések során tör-
ténő bizonyítására. 

A bevezető tanulmányában (The Lukácsian View of the Lyric. 
Poetry and the Other Arts) Egri Péter tehát azt a lukácsi esztétika 
értékét illetően alapkérdést kívánja tisztázni, hogy a költő benső 
világának látszólagos túlsúlya a lírai költészet esetében, a líra szub-
jektív telítettsége — „az Én formateremtő (genre-constituting) ak-
tivitása" — beilleszthető-e Lukács általános művészetkoncepció-
jába. Vagyis megkísérli, hogy Lukács különböző, publikált írásai-
ban felbukkanó vagy személyes beszélgetésekben elhangzott kijelen-
tései alapján konstruáljon vagy rekonstruáljon egy hipotetikus lu-
kácsi tételt, amely alkalmas lehet rá, hogy megjelölje a lírai vissza-
tükrözés specifikus mozzanatait, a drámai és epikai visszatükrözés-
től eltérő jellegét. Egri hangsúlyozza, hogy a lukácsi módszer, az 
objektum—szubjektum kölcsönhatásának dialektikus elemzése lehet 
a kiindulópont, hogy a lírai világábrázolás sajátos mechanizmusát 
megfogalmazhassuk. 

Bár idéz Lukács „pre-marxista" korszakából is egy sor nagyon 
érdekes megállapítást (például Adyról, Babitsról, Madáchról, Höl-
derlínről, Goethéről stb.), mintegy jelezve, hogy Lukács szellemi pá-
lyáján a költészet iránti érdeklődés mindvégig jelen volt, úgy véli, 
Lukács elméletileg fontos, általánosítható érvényű kijelentései a líra 
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specifikus jegyeit illetően „marxista" korszakában születtek; s — ha 
jól ertem — a folytonosság tételezését Egri Péter problematikusnak 
is érzi. „Az újrakezdés lelkesült mámorában" írott A művészet és az 
objektív igazság (1934) az a tanulmány Egri Péter elemzése szerint, 
amelyben „a művészet mint az objektív valóság visszatükrözése" 
tétel korai megfogalmazásán belül érezhető Lukács azon szándéka, 
hogy bizonyos fokú autonómiát tulajdonítson a teremtő képzelet-
nek. (. . .) „egy-egy motívum a művészetben nem azáltal nyer lét-
jogosultságot, mert hogy valóban felmutatható a különvilágban. A 
lényeges kérdés az, szükség van-e a motívumra a külső valóság totá-
lis folyamatának ábrázolásához. Ha igen, elméletileg lényegtelen, 
valóban észlelte e a környezetében a jelenséget a művész, vagy te-
remtő képzeletének produktuma, mely direkt és indirekt tapasztala-
tokból táplálkozik" — értelmezi Egri Péter e viszonylag korai Lukács 
textust. Majd e motívum, a költői képzeletben jelenlevő alkotó moz-
zanat még hangsúlyosabb szerephez jut egy 1939-es tanulmányban; 
a belső élmény itt már formateremtő energiát nyer: „A líra formáját 
végső fokon az Én és a külvilág egymáshoz való sajátságos viszonya 
határozza meg (. . .) minden lírikus számára az Én, a közvetlen 
egyéni élmény a költői megformálás szempontjából lényegesen mást, 
többet jelent, mint az elbeszélőnél és a drámaírónál. Míg itt az Én 
csak közvetítő szerepet játszik a valóságos és az ábrázolt külvilág 
között (. . .) addig a lírában a költő Énje nemcsak tükör, hanem az 
ábrázolás közvetlen faktora is. (. . .) tehát nem lehet igazi nagy lírikus 
költő, akinek élményeiben a külvilág sorsdöntő kérdései nem tükrö-
ződnek és nem híven tükröződnek. De a líra, formai szükségszerűség-
ből, nem érheti be ezzel. A lírában az élmény, az egyéni átéltség egyút-
tal kifejezési eszköz is, és azonkívül a költemény sajátos, tovább fel nem 
oldható közvetlen tartalma." (Ady, a magyar tragédia nagy énekese) 

A rekonstrukciós munka következő fázisa Egri Péter tanulmányá-
nak igényes logikája szerint azt diktálja, hogy az angol marxista 
kritikus és teoretikus, Christopher Caudwell líraelméletével is össze-
vesse Lukács tételezhető lírakoncepcióját. A tüneményesen tehetséges 
Caudwell mindannyiunk képzeletét foglalkoztatja, már-már hajla-
mosak vagyunk valami extrovertált Chattertonát látni benne a mar-
xista esztétikának, de jelentősége mégse mérhető — és mégis újra és 
újra hozzáméretik — Lukács rendszeralkotó életművéhez. Természe-
tesen azért ezen a ponton is nyújt érdekes, s eddig ismeretlen adato-
kat Egri Péter tanulmánya: egy 1960-ban lezajlott beszélgetésben 
Lukács Caudwell líraelméletének ellentmondásait (Illúzió és valóság) 
arra a tényre vezette vissza, hogy Caudwell mereven elválasztotta 
egymástól az emberi pszichikumnak a civilizált és az ösztöni aspek-
tusát, holott a biológiai és társadalmi lény állandó kölcsönhatásban 
él bennünk; Caudwell a költészet eredetét az ösztönök szférájába 
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helyezte, a differenciálatlan és változatlan genotípus „ébredő öntu-
dataként" definiálta, történetét viszont az egyén és a társadalmi kör-
nyezet kölcsönhatásának változásaival magyarázta, s végül a lukácsi 
visszatükrözés fogalmával ellentétes következtetésekre jutott a lírát 
illetően elemzése nem egy pontján. 

Lukács legátfogóbb definíciója a lírai valóságkifejezés specifikus 
mozzanatairól Az esztétikum sajátosságának híres passzusában talál-
ható (Egri Péter ennek előlegezését kereste meg végső soron a koráb-
ban idézett művekben, vagyis felvázolta a folyamatot, amelynek során 
Lukács gondolkodásában a definíció kikristályosodott): „a lírai for-
ma specifikuma abban áll, hogy a visszatükrözés folyamata benne 
művészileg is folyamatként jelenik meg, a megformált valóság úgy-
szólván in statu nascendi fejlődik előttünk, míg az epika és dráma 
formái — szintén a szubjektív dialektika működése alapján — a 
költőileg visszatükrözött valóságban a jelenségnek és lényegnek tisz-
tán objektív dialektikáját ábrázolják. Ami az epikában és drámában 
teremtett természetként (natura naturata) objektív dialektikus moz-
galmasságában fejlődik, az a lírában teremtődő természetként (na-
tura naturans) előttünk születik meg." (Az esztétikum sajátossága, 
Budapest, 1965. Ford. Eörsi István, I. 613.) 

Egri Péter szerint Lukács az első, aki a hosszú filozófiatörténeti, 
sőt kifejezetten esztétikatörténeti (Coleridge) hagyományokra visz-
szanyúló natura naturata és natura naturans kifejezéseket arra hasz-
nálta, hogy „félreérthetetlen világossággal elkülönítse az epikus és 
drámai műfajt a lírától egy marxista esztétikai rendszer filozófiai 
megalapozásában". Nos ha a natura naturans és natura naturata 
megkülönböztetésével a lukácsi lírakoncepció lényegéhez értünk, va-
lószínűleg egy újabb probléma felmerülésével kell szembenéznünk. A 
tétel továbbgondolására és további finomítására volna szükség; nem 
világos ugyanis, mennyire lép túl a natura naturans lukácsi fogalma a 
coleridge-i— schellingi, panteisztikus— romantikus költészetszemlé-
leten. Fel kell esetleg tételeznünk, hogy a költészet, lényegét tekintve, 
nemcsak hogy antropomorf, ahogy Egri Péter mondja, hanem egye-
nesen panteisztikus; vagyis hogy a lényeget látták-e meg a romanti-
kusok, amikor a természetben munkáló teremtő szellemiséget akar-
ták megragadni („a sense sublime . . . that rolls through all things"; 
Wordsworth), amelynek transzcendenciájában hajlamosak voltak 
már kételkedni, és hajlottak rá, hogy a költő formateremtő képzele-
tével azonosítsák? Coleridge írta a Schelling hatására írt esszéjében 
(On Poesy or Art) 1818-ban: 

„A természet bölcsességét az emberétől a terv és megvalósítás egy-
idejűsége különbözteti meg; a gondolat s megjelenési formája egybe-
esik és egyszerre merül fel; nincs reflexió, s épp ezért nem gondolható 
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el a morális felelősség ideája. Az emberre ezzel szemben jellemző 
a reflexió képessége, a szabadság és a választás kényszere, épp ezért 
az ember a látható világ feje. A természet tárgyai, mint egy tükör, 
elénk tárják a tudatos állapot, vagyis a gondolkodás aktusa teljes 
megjelenését megelőző minden lehetséges elemét, lépését és folya-
matát a szellemnek; s az emberi gondolkodás a gyűjtőpontja minden 
szellemi sugárnak, mely a természet képeiben szétszórva fellelhető. 
Na már most a művész alkotó géniuszának titka éppen az, hogy ezeket 
meg tudja teljességükben ragadni s az emberi gondolkodás korlátai-
hoz igazodva ügy tudja elénk állítani, hogy magukból a természeti 
formákból bontja ki és rendező elvként magukra a formákra kénysze-
ríti rá azokat a morális reflexiókat, melyeket a természet formái meg-
közelítenek, így átlényegíti a külsőt bensővé, a bensőt külsővé, a ter-
mészetet gondolattá, a gondolatot természetté." 

Egri Péter A költészet valóságában érinti ezt a kérdést: Coleridge, 
írja, a natura naturans terminussal „nem a világ visszatükrözésének 
sajátosan költői módját hanem szépségének általános művészi meg-
formálását jelöli", de „az objektumnak a szubjektummal történő 
bensőséges összekapcsolásában, átlelkesítésében, a „natura naturans" 
élmény és folyamatszerű értelmezésében s a szépséggel való belső 
társításában mégis olyan mozzanatok rejlenek, amelyeknek reális 
tartalma a költészetre utal". (267.) Tehát a különbség elhanyagolha-
tónak látszik! Valóban lényegi eleme minden művészi visszatükrö-
zésnek a natura naturans, az élő, ahogy a romantikusok szokták volt 
mondani, azaz a folyamataiban megragadott, ahogy a Lukács értel-
mezések fogalmaznak, a költői Én belső tartalma rávetítésével át-
Iényegített, humanizált-antropomorfizált természet megragadása 
— ezt deklarálja a Coleridge— Schelling-koncepció —, s ebben az 
esetben csak hangsúlybeli különbség különbözteti meg a lírát az 
epikus és drámabeli valóságábrázolástól, vagy valóban elkülönítő 
specifikuma a lírának a natura naturans megragadása. Egri Péter 
kötete — a párhuzamosan végzett igen látványos vers, kép és zene-
mű-elemzései, számomra inkább azt bizonyítja, hogy a natura natu-
rans megfogalmazása, a valóságnek in statu nascendi megragadása, 
vagyis a visszatükrözés aktusának tárgyiasítása nem szűkíthető le a 
líra tartományára. Természetesen az ismertetés korrektsége kedvé-
ért hozzá kell tennünk, hogy a tétel gyakorlati bizonyítása céljából 
elemzésre kiválasztott művek mind azt a fontos irodalom— művé-
szet—történeti pillanatot követően születtek, amikor a romantika 
— saját gyakorlatát elemezve — éppen a szubjektum szerepének és 
a szubjektum—objektum dialektikus kölcsönhatásának hangsúlyo-
zásával módosította vagy kiegészítette a tradicionális arisztotelészi 
mimézis fogalmat, s éppen az alkotói folyamat elemzésével gazdagí-
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totta az esztétikai gondolkodást. A teremtő vagy újrateremtő, szub-
jektum dinamikus jelenlétét mutatja ki az első elemzés Wordsworth 
szonettjeinek, Constable tájképeinek és Parry V. szimfóniájának 
szerkezetében. (The Romantic Form of the Sonnet, Landscape and 
Sonata.) Majd az iróniát mint strukturális elvet értelmezi a követ-
kező tanulmány Joyce-nál, Picassónál és Brittennél, amellyel objek-
tív formába kényszerítik a hagyományokhoz, illetve a társadalmi 
környezetükhöz fűző kapcsolatuk dialektikus természetét. (The 
Portrait of the Artist as a Caricaturist.) S végül az utolsó tanulmány-
ban Egri Péter Petőfi, Ady és József Attila egy-egy versét, Munkácsy, 
Csontváry és Dési Huber képeit és Bartók két késői művét elemzi, 
hogy megmutassa, milyen bonyolult módon érvényesül a művész 
kor által meghatározott, de saját pszichikai természetének és morális 
értékrendjének alárendelt — ily módon dialektikus konfrontációban 
kikristályosodó, folyamattá rendezett — világélménye. (Some Mo-
dern Tendencies in Twentieth-Century Hungarian Poetry, Paint-
ing and Music.) 

Nagyon megnehezíti a recenzens dolgát — ugyanakkor rendkívüli 
örömet is nyújt számára — az a kivételesen széles körű szakmai tájé-
kozottság és imponálóan alapos és átfogó műveltséganyag, amelyet 
Egri Péter irigylésre méltó biztonsággal kezel tanulmánykötetében. 
Példamutató az egyébként ritkán tapasztalt eszmei következetessége, 
a már-már megszállottan vállalt munkamódszere, amellyel egy meg-
győződéssel magáévá tett esztétikai koncepciót a gyakorlat bizonyító 
erejével minősít, konkrét műelemzésekkel bizonyít, s a hiátusok fel-
mutatásával további gondolkodásra sarkallja, a koncepció finomí-
tására ösztönzi majd minden bizonnyal a „tudós" kritikusi közvéle-
ményt, de az elemzett művek eddig talán rejtve maradt mozzanatai-
nak feltárásával gazdagítja a nálánál jóval kevésbé tájékozott olva-
sóinak, tanítványainak műértelmezését is. (Akadémiai. Studies in 
Modern Philology 4.) 

PÉTER ÁGNES 

UNGVÁRI T A M Á S : 
A Z IRODALOMTÖRTÉNET DISZKRÉT BÁJA 

N e m könnyű a recenzens helyzete, ha azzal a feladattal szembesül, 
hogy ismertetést és eligazító értékelést adjon Ungvári Tamásnak, a 
termékenységéről és sokoldalúságáról közismert, s ugyanez okból 
méltán népszerű közírónak ez idő szerint legfrissebb könyvéről, amely 
a szerzőnek a 80-as években létrejött, zömében különböző helyeken 
már megjelent írásait foglalja kötetbe. A szóban forgó írások változa-
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tos hangszerelésben — tanulmányok, esszék, glosszák, vitairatok és 
egyéb, szorosabban a publicisztika területére tartozó műfajok for-
májában — a témák oly széles skáláját szólaltatják meg, hogy érté-
kelésük a recenzens részéről éppoly fölényes otthonosságot előfel-
tételezne a tudás kincsesbányájának szerteágazó járataiban, mint 
amilyennel maga a szerző rendelkezik. Hasonlóan impozáns össze-
tételű szakértelem hiányában azonban nem vállalkozhatunk egyébre, 
mint hogy a bírálat mozzanatát kikapcsolva Az irodalomtörténet 
diszkrét bájának tájékoztató méltatására törekedjünk, amely már 
csak címének leleményes megválasztásánál fogva is joggal tart igényt 
az irodalmi „csemegékhez" vonzódó olvasóközönség érdeklődésére. 

Másrészt azt sem hallgathatjuk el, hogy Ungvári Tamás bizonyos 
vonatkozásban segítségére is siet a recenzensnek akkor, amikor fel-
menti azon feladat alól, hogy alátámassza a kötet publikálásának 
létjogosultságát. Ezt ugyanis maga teszi meg a bevezető fejezetben, 
amelynek az „Egy különvélemény története" címet adta. Itt hajlé-
kony okfejtéssel magyarázza meg a kötetbe felvett írások újrameg-
jelentetésének indokait, s elmésen megalapozott mentségekkel véd ki 
a válogatás mikéntje ellen felhozható minden lehetséges kifogást. 
Körültekintését igazolja az is, hogy ugyanebben az elöljáró fejezet-
ben — igen helyesen — ismerteti a kötetben szereplő írások előzmé-
nyeit, nevezetesen korábbi keletű, ám a jelenleg kézbeadottakkal 
tematikai összefüggésben lévő cikkeit, nemkülönben azokat a körül-
ményeket, amelyek alkalomként szolgáltak létrejöttükhöz. Ilyen-
formán az olvasó történeti-irodalomtörténeti kontextusaikban is-
merheti meg és értelmezheti a szerző mondanivalóit, amelyek — a 
bevezetés tanúsága szerint — egyetlen összetartó fonálra fűződnek 
fel : a szerző „különvéleményeit" fejezik ki a magyar irodalomtörté-
netírási metodológia vonatkozásában, más szóval olyan módszer-
tani elképzeléseket hirdetnek, amelyek számos kérdésben eltérnek az 
irodalomtörténetírás napjainkban alkalmazott gyakorlatától. 

Ezen a ponton azonban némi pontosítás látszik szükségesnek. A 
fentebb jelzett, még Ungvári Tamás mércéjével mérve is nagyigényű 
alapösszefüggés ugyanis csak a hármas tagolású kötet első nagy egy-
ségében érvényesül; a másodikban és a harmadikban — mint majd 
látni fogjuk — a vezérgondolat vörös fonala szinte követhetetlenül 
belehurkolódik a szerteágazó témák tarka-barka szövevényébe. 
Egyébként is az Író az irodalomban címet viselő első rész a kötet leg-
súlyosabb alkotóeleme, így mindenképpen indokolt, hogy a figyelmet 
mindenekelőtt erre összpontosítsuk. 

Hogy megfogalmazásunkban a szerző híressé vált gasztronómiai 
metaforikájához igazodjunk: a dús étlap, amelyet a kötet első része 
kínál, valóban a magyar irodalomtörténetírás súlyos, lényegbe vágó 
témáit és kérdéseit sorakoztatja fel. Olyanokat, mint az akadémiai 
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magyar irodalomtörténet 1945— 1975 irodalmát tárgyaló kötetének 
értékelése, Pomogáts Béla kézikönyvének (Az újabb magyar iroda-
lom 1945—81) mérlegre tétele, a Kortárs 1984-es regény- és kritika-
vitájának visszatekintő kritikája, állásfoglalás az ötvenes évek írói-
nak erkölcsi-politikai-jellembeli magatartás alapján történő minő-
sítéséről, reflexiók Németh László életművének legújabb értékelé-
sével kapcsolatban. Fajsúly szerint aligha lehet különbséget tenni az 
e témák sugallta cikkek között, annál inkább a feldolgozás- és a 
tárgyalásmód alapján, amely kényes egyensúlyban ingadozik bírá-
lat és polémia mezsgyéjén, olykor teljesen átbillenve a nézetek össze-
csapása révén kirobbanó személyes hadviselés tartományába. 

A kritika műfaját — két rövidebb lélegzetű, korrekt recenziót le-
számítva — az irodalomtörténeti kézikönyv méltatása közelíti meg 
leginkább. A szerző itt kifejtett különvéleménye lényegében nem tér 
el ugyan attól a visszhangtól, amely a kézikönyvet általában fogadta, 
ám módszere markánsan egyéni annyiban, amennyiben a könyv 
alapját képező irodalomszemlélet — szerinte — jellemző sajátossá-
gát eredeti és meggyőző módon stiláris jegyekből vezeti le. Ily módon 
levont következtetései alapján marasztalja el a kézikönyvet a korszak 
irodalompolitikai-irodalmi jelenségeinek tapintatosan kozmetikázó 
tárgyalásában. A z elmarasztaló ítélet jogosultságának bizonyítása 
során, pontosabban: a bizonyítási eljárás lefolytatására felhozott ér-
vekhez kapcsolódva, mintegy a kézikönyv negatívumaival szembe-
szegezett pozitív ellentpontként kirajzolódik valamilyen ideálisnak 
elképzelt irodalomtörténetírási módszertan ajánlásként megfogalma-
zott alapelve, bár ezt maga a szerző is inkább jámbor óhajként vezeti 
elő, semmint konkrét és kidolgozott koncepcióként, úgyhogy az olva-
sónak némiképpen hiányérzete támadna, ha a bevezetőben ígért 
sajátos metodológiai elgondolást akarná számon kérni a szerzőtől. 

A kritikus Ungvári szólal meg Pomogáts Béla: Újabb magyar 
irodalom 1945—SÍ című könyvének recenziójában is, és kiegyen-
súlyozott arányban elegyíti a dicséret és a dorgálás elemeit — mind-
kettőt sodró lendületű indokolással. Kár, hogy a lendület eközben 
olykor tévutakra viszi, nevezetesen akkor, amikor a kézikönyv tel-
jességre törekvését, azaz útbaigazító forrásmunkaként való használ-
hatóságának biztosítékát erénynek ismeri el ugyan, de egy lélegzet-
tel olyasvalamit kér számon rajta, amit éppen a teljesség igénye zár 
ki : a könyvben szereplő szerzők árnyalt portréit és műveiknek ugyan-
csak árnyalt elemzését. Nyilvánvalóan a két kívánalom összekap-
csolása eredményezhetne egy ideális irodalomtörténetet, ez azonban 
nem lehet feladata egy kézikönyvnek. Ami Ungvári további kifogá-
sait illeti, természetesen a kritikus szíve joga, hogy ne értsen egyet 
a kategorizálási szemponttal, amelynek alapján az író rendezi anya-
gát, hiszen ilyen szempont számos van, s ki-ki saját meggyőződése 
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szerint válogathat közülök. A szerző is. A szerző csak két dolgot 
nem tehet meg: nem törekedhet minden szempont számbavételére, 
mert ez esetben arra a sorsra jutna, mint a példabeszédben szereplő, 
szamárháton utazó apa és a fia, de nem mondhat le anyagának rend-
szerezéséről sem, hiszen ezzel könyvének áttekinthetőségét adná fel, 
ami egy kézikönyv esetében valóságos elemi csapás volna. Marad 
tehát a kényszermegoldás: rendszerezés valamelyik — nyilván nem 
tökéletes és nem minden igényt kielégítő — rendező elv alapján. 
Hogy azután Ungvári a Pomogáts által választott nemzedéki szem-
pontot s ezen belül az egymástól elkülönülő vonulatok szerinti cso-
portosítást nem véli helytállónak, ez természetesen tartható és véd-
hető álláspont. És Ungvári a tőle megszokott vitázó hévvel veti bele 
magát álláspontjának védelmébe. Ebben nemcsak ragyogó, helyen-
ként rabulisztikus csillogású retorikája van segítségére, hanem intuí-
cióban gazdag filológusi érzékenysége is, amely egy-egy mondatba 
mások számára nem is érzékelhető felhangokat hall bele s ezek az-
után nagy horderejű, általános elvi jelentőségű ítéletekhez szolgáltat-
nak alapot. 

Általában az elméleti elvonatkoztatásnak s belőle messze vezető 
következtetések levonásának képessége épp annyira erőssége Ung-
vári esszéisztikájának, mint a polemizáló tehetség. Sok esetben úgy 
tűnik, mintha a bírálat tárgyául választott írásmű, illetve a vele való 
vita mintegy ugródeszkául szolgálna számára saját teóriák felállí-
tásához, s mintha mások gondolatainak cáfolása volna az az impul-
zus, amely arra ihleti mozgékony szellemét, hogy ad hoc megálla-
pításokat az átfogó érvényű tézisek megasabb szintjére emeljen fel. 
E tekintetben találékonyságára mi sem jellemzőbb, mint hogy Az 
eltűnt pecsét címmel a kötetbe iktatott, igen szellemes rövid kritikai 
aperçu-kben is módot talál arra, hogy elvi állásfoglalásokkal mu-
tasson útat a mai irodalmi kritika előrehaladásához. 

A polémia mesterét dicséri az első rész többi nagylélegzetű cikke. 
Ezek közül némelyikben Ungvári mintegy „személyes megtámadta-
tás" címen vonul hadba a nézeteivel ellentétes, azokat bíráló véle-
mények ellen, védekezésként a legjobb módszert, az ellentmondást 
használva. Az olvasót talán taszítja az írásaiban olykor kibukkanó 
személyes él leplezetlensége, ám mindenképpen kalapot kell emelnie 
a szerző vitakészsége, pengeélességű ellenérvelése előtt, amely annál 
fényesebben villog, minél inkább személyesnek vélt sérelmek vezetik 
a tollát. Mindemellett természetesen nem ez a döntő mozzanat a 
cikkek megítélésében, hanem az a tulajdonságuk, hogy a szubjektív 
indíttatáson túllépve minden esetben a közjót, pontosabban az iro-
dalom és a kritika javát szolgáló javaslatokat, ajánlásokat szólal-
tatnak meg. Ezek az ajánlások és maguk az állásfoglalások, amelyek 
sugallják őket, ugyancsak a szerző különvéleményét hivatottak tük-
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rözni, mégpedig olyképpen, hogy „egy képzelt eszmei közösség ne-
vében" kívánnak szólni. Ezt a deklarációt érzésünk szerint kissé pon-
tosítani kell, ti. az eszmei közösség, amelynek képviseletére szerzőnk 
vállalkozik, az esetek többségében nem annyira képzelt, hanem meg-
lehetősen valódi. A Frázis és parafrázis című vitairat azt a kritikai 
törekvést kérdőjelezi meg, amely a magyar neoavantgárd irodalom-
ban a nemzeti elem jelenlétét mutatja ki, A halál nem alibi című polé-
miában, amelyet Abody Bélával folytat, azon írók védelmében szó-
lal meg, akik az ötvenes években nem vonultak passzív rezisztenci-
ába, hanem szerepet vállaltak, hogy ily módon küzdjenek a Rákosi— 
Révai-féle kulturális diktatúra ellen, A Német László-pör margójá/a 
című, alapjában recenziónak készült írásban, valamint a hozzá kap-
csolódó, Az emlékmű címmel közzétett, Sükösd Mihálynak válasz-
képpen íródott eszmefuttatásban Németh László ideológiájának tisz-
tára-mosási kísérletei ellen tiltakozik. Ú g y tűnik, ezekben az állás-
foglalás értékű véleményekben valóságosan létező csoportnézetek 
kapnak harcosan ékesszóló képviseletet. 

A kötet második egysége író a társadalomban címmel egyfajta 
szociológiai, illetve kultúrszociológiai vegyestálat szolgál fel az ol-
vasóknak, azonos hőfokú publicisztikai hévvel hadakozva az író-
társadalom méltatlanul csekély anyagi megbecsülése ellen és a piac-
orientált új gazdaságirányítás mellett, miközben retrográd szemlélete 
okán elmarasztalja azt a néhány írót, aki egy-egy glosszában némi 
mélabúval elmélkedik az ugyanezen reform jövedelemdifferenciáló 
hatása nyomán létrejött új milliomos réteg és az irodalom — álta-
lában a szellem — munkásainak anyagi helyzete között feszülő elleni 
téten. Szűklátókörűség volna, holmi következetlenséget szemére vetni 
a szerzőnek, hiszen mindegyik cikkéből — akármelyik álláspont 
mellé szegődjék is — a jobbító szándék világlik ki, annak tanúság-
tételeképpen, hogy Ungvári elkötelezett bajnoka a társadalom meg-
újításának, a kulturális-szférában jelenlévő negatívumok felszámo-
lásának s egy egészséges alapokon nyugvó, csoportkonfliktusoktól 
mentes irodalmi élet megteremtésének. Ennek a célnak szolgálatá-
ban vívja csatáit a publicisztika leghatásosabb fegyvereivel. 

A harmadik rész — író a történelemben — egészen más jellegű, a 
tudományos esztétika területére tartozó tanulmányokat sorakoztat 
egymás után. Az esszéisztika Ungvári eddig megismert erényei mellett 
ezekben a változatos tárgyú tanulmányokban leginkább a hallatlan 
erudíció nyűgöz le, s a legkülönbözőbb témákban mutatott bámula-
tos felkészültség. Akár a humán és a természettudományos kultúra 
kettősségéről, akár a nemzetközi kulturális kapcsolatok elvi alap-
jairól, akár a Biblia keletkezéstörténetéről, akár Joyce Ulyssesétől 
vagy a XX. századi angol drámáról legyen szó, a szerző az adott 
témára vonatkozó irodalom nehéz tüzérségét vonultatja fel minden-
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kor figyelemre méltó gondolatmeneteinek hitelesítésére, Arisztote-
lésztől és Szent Páltól kezdve Giordano Brúnón és Galilein át a mo-
dern vallás- és tudománytörténet, a generatív nyelvészet, a szocio-
lógia, a szemiotika, a komputerelmélet, a szemiotikai alapú modern 
antropológia megannyi jeles szaktekintélyéig. Ennek a tudományos 
megalapozottság igényével összeillesztett harmadik résznek nem le-
becsülendő hozadéka a népművelés és az ismeretterjesztés szem-
pontjából kivételes hasznú ismeretanyag, amelyet az olvasóközönség 
fogyasztásra készen, vonzó és élvezetes tárgyalásban kap meg. 

A könyv egésze tehát gyakorlatban igazolja az olvasó számára a 
bevezető okfejtést, amellyel szerzője útjára bocsátotta, amennyiben 
kézzelfoghatóan bizonyítja a kötet megjelentetésének létjogosulisá-
gát. Lezárásképpen egy ponton mégis vitába kell szállnunk a szer-
zővel, aki annak a reményének ad kifejezést, hogy könyvében „. . . ki-
rajzolódik . . . az elmúlt negyedszázad irodalmi közgondolkodásának 
néhány fontos vonása . . ." és hogy belőle „. . . remélhetőleg nem a 
szerző arcmása tűnik elő, hanem maga a tárgy". A teljes igazság az, 
hogy a kötet valóban — mégpedig igen színesen — megjeleníti az 
irodalom közgondolkodás néhány fontos vonását, emellett azonban 
bizony megláttatja a szerző arcmását is, s ez nem hogy hátrányára 
válnék a műnek, éppen ellenkezőleg: pozitívumait szaporítja, hi-
szen az olvasó olyan kritikus-publicistát ismerhet meg az írások 
szerzőjében, aki felső fokon rendelkezik a mesterségbeli tudás vala-
mennyi kellékével: széles körű érdeklődéssel, ötletgazdagsággal, éles 
logikával, eleven stílussal, ha kell, „zsurnalista svádával" is — amit 
egyébként a szerzővel ellentétben egyáltalán nem pejoratív minősí-
tésnek szánunk. Úgy véljük, a müvein keresztül megjelenő Ungvári 
Tamás olyan jelenség, aki nélkül kulturális életünk markáns szín-
folttal lenne szegényebb. (Magvető) 

H. SZÁSZ A N N A M Á R I A 

A MŰFORDÍTÓ IS OLVASÓ 

(KO ROMP AI H. JÁNOS: MŰ FORDÍTÁS ÉS LÍRASZEMLÉLET ; 
EGY FÉLSZÁZAD MAGYAR В A UDELAIRE-ÉRTELMEZÉSEI) 

Azóta termékeny igazán a komparatista módszer, amióta a recep-
cióelmélet alapvető szemléletváltását magába olvasztva az idegen 
nyelvi olvasmány mellett egyre nagyobb jelentőséget tulajdonít a 
befogadó közeg, a befogadó nyelv olvasatainak. Különösen fontos 
ez a magyar irodalom szempontjából, amelynek írói a történelem 
során külföldi irodalmakkal kapcsolatban a példakép szerepét vajmi 
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ritkán játszhatták; be kellett érniük az olvasóéval, a fordítóéval. Ez 
utóbbiakat a pozitivista hatáskutatás így faggatta: mit értettek meg, 
mit vettek át, mit sikerült tolmácsolniuk az eredetiből ? Hogy mikép-
pen konkretizálták az eredeti lehetőségeit, mit tartottak érdemesnek 
az átvételre, mit akartak, sőt mit voltak hajlandók tolmácsolni? — 
ezeket az önállóságot, kezdeményezési és bírálási lehetőséget biz-
tosító (és az irodalmin túl civilizációs fordulatot hozó) kérdéseket a 
recepciós felfogás teszi lehetővé. 

Korompay H. János az új eljárásmód előnyeit kamatoztatja. Mun-
kájának címe s alcíme híven fejezi ki célkitűzésért : mit tudhatunk 
meg a magyar költészetről Baudelaire magyar értelmezéseit vizs-
gálva a Fleurs du Mal megjelenésétől (1857) Ady fordításaiig (1904). 
Csakhogy ezzel a félszázaddal a szerző többszörösen hálátlan fel-
adatot vállalt magára. Fordításelemzés önmagában is szőrszálhaso-
gatáshoz vezethet, hát még akkor, ha ezeket a fordításokat egy-két 
kivételtől eltekintve másod- és harmadrendű bajnokok jegyezték. 
Nem volt ez az anyag ismeretlen [lajstromozta már Lengyel Katalin 
Baudelaire magyar kritikusai és fordítói című bölcsészdoktori érteke-
zésében (1937), valamint Kozocsa Sándor Baudelaire Magyarorszá-
gon című bibliográfiájában (1969)], csak éppen szürkesége és szűkös-
sége (16 Baudelaire vers 13 fordítótól való 26 fordítása végül is mini-
korpusz) miatt az irodalomtörténészek keveset törődtek vele, enged-
tek inkább a szexepilnek, amely a nyugatosok remekléseiből, Ba-
bits, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc virtuóz megoldásaiból árad. Ám 
futtukban is tettek több találó megállapítást (régóta nem titok pél-
dául, hogy az Ady által az Új versekbe felvett három Baudelaire 
szonettből kettőnek már volt előtte magyar változata). Vagyis ezen 
a hozzávetőlegesen felmért térségen feladatként főleg az „anyag 
rendszerezése" maradt hátra. 

Ehhez teremt termékeny lehetőséget a recepciós szemlélet, ame-
lyet Korompay Alfred Malblanc kommunikációs modelljével konk-
retizál — 

Költő — mű — olvasó = költő — műfordítás — olvasó 
(műfordító) 

— hangsúlyozva, hogy nem lineáris folyamatról van szó, hanem a 
rendszer valamennyi elemének egymásrahatásáról, amely „egyszerre 
állítja a műelemzés, a filológia és a komparatisztika, az irodalom-
szociológia és az összehasonlító poétika, a nyelvészet és az eszmetör-
ténet feladatai elé a műfordítás kritikára vállalkozót". Mit jelent ez 
a tárgyalt anyagra alkalmazva? 

Néhány példa. Reviczky 1886. szeptember 16-án jelenteti meg az 
Arad és Vidékében Baudelaire verseiből az első magyar műfordítást 
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az Éjféli számvetést. Ahhoz, hogy a tolmácsolás viszonylagos késle-
kedését megértsük, s a magyar szövegnek a franciától való eltéréseit 
értelmezésként fogjuk fel, meg kell ismerkednünk Baudelaire elő-
zetes magyar kritikai fogadtatásával, valamint ennek esztétikai hát-
terével, amelyet a költészetünkben, sőt a prózaírásunkban uralkodó 
nézetek mozgása rajzol ki. Tudni kell a Baudelaire művészetközponti-
ságától idegenkedő magyar felfogásról, de a hasonló irányba erősködő 
bizonyos franciáról is, hiszen ebből (nevezetesen Armand de Pont-
martin Revue des Deux Mondes-beli 186l-es cikkéből) tájékozódik 
Arany János, aki Baudelaire nevét először a magyar sajtóban leírja 
— mégpedig oly erkölcsi fenntartással, hogy visszhangja Reviczky 
fordításából is kicseng. Az Éjféli számvetés első magyar változatából 
ugyanis, amely „az ironikus gyónás létértelmezését és poétikai össze-
tettségét a didaktikus életkép felé közelíti", végső soron a baude-
laire-i életforma erkölcsi kritikáját olvassa ki a komparatista. A 
Fleurs du Mal honi kultuszának igazi előkészítői prózaírónk: Amb-
rus, Justh, Gozsdu. Ami a századforduló magyar kritikusait és mű-
fordítóit illeti, az ő tevékenységüket sem a szálláscsinálás növekvő 
erőfeszítései jellemzik beszédesen, hanem az a „líratörténeti csú-
szás", amely Baudelaire fejlődéstörténeti kettősségét elhomályosítva, 
verseit hol a romantika felé „archaizálja", hol modernizálja, mint 
például Ady, aki az alexandrinust rendszerkeverő prozódiával tol-
mácsolva a fordítást a magyar versrendszert megújító törekvéseinek 
részévé teszi. 

Korompay biztos érzékkel és kifogástalan alapossággal ellenőriz, 
hasonlít és értelmez. Eredetileg bölcsészdoktori értekezésként elfo-
gadott (1980) munkájával magas szinten bizonyítja, hogy a kom-
paratista megközelítés nélkül az irodalmi fejlődés lényeges tényezői 
sikkadnának el: nevezetesen, hogy a műfordítás az anyanyelvi alko-
tások rendszerének szerves része, tehát nem különíthető el egy járu-
lékos, többé-kevésbé mellőzhető, felsorolásra szorítkozó fejezetbe. 
A szerző három erősségét emelném ki: logikai készségét, verselemző 
szakértelmét és mértékletességét, amely a strukturalista modell elle-
nére megóvja a tudóskodó elvontságtól. Könyve oknyomozó ku-
tatás fordulatait tárja elő, és az ennek szóló feszült érdeklődéssel 
olvasható, művészileg bármilyen közepesek többnyire a felvonulta-
tott dokumentumok. 

Furcsa, hogy éppen az Adynak szentelt fejezet köti le kevésbé a 
figyelmet. Néhány apróbb, de nem különösen megvilágító újdon-
ságtól eltekintve (a költő állításával szemben bizonyítható, hogy 
még 1913-ban is preparált két Baudelaire verset fordítás céljából) 
itt ugyanis aprólékos verselemzésre szorítkozik a szerző (francia szö-
veg híján, mely talán a kiadó szűkmarkúsága miatt maradt el, még 
a franciául értők sem könnyen követik), s elmarad a három szonett 

14 It 91/1 
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kiválasztásának és a fordító által nekik szánt irodalompolitikai funk-
ciónak a vizsgálata. Igaz, több kritikus foglalkozott már ezekkel a 
kérdésekkel, de legalább utalni lehetett volna megállapításaikra. Pro-
zódiai kísérletezésre és önkifejezésre hivatkozni itt annál is kevésbé 
elég, mivel a dolgozat Adyra futtatja ki a fejlődést, aki a Fleurs du 
Mal fogadtatását korszakos hazai eseménnyé hangszerelte, s akivel 
„egyik csúcsát" éri el „műfordításaink története". Ha csúcs, miért 
csak a „futottak még" között említik meg Babitsék az 1923-as össz-
kiadásban ? Az a paradoxon áll így elő, hogy Korompay ott áll meg, 
ahol Rába György a maga alapvető stúdiumát, a Szép hűtleneket 
kezdi, s a pontos illeszkedés ellenére mérlegünk még nincsen a teljes 
Baudelaire recepcióról. 

Kiegészítésként érdekes eredményekhez vezetne a leggyakrabban 
fordított Baudelaire költemények magyar változatainak egybevetése 
abban az irányban, amelyben Gáldi László (A magyar Baudelaire 
fordítások, in Eszmei és irodalmi találkozások, 1970) éppen csak meg-
indult. Kiderülhetne ilyen vizsgálódásból, hogy vannak-e az egyre 
tökéletesedő magyar tolmácsolásokban konstánsok: mi marad ki 
belőlük a műfordítás „szükséges kompromisszumai" miatt, mi ezen 
túlmenően a magyar és a francia nyelv különbségei miatt, a fordítók 
milyen korlátokkal és milyen kritikával értelmezték Baudelaire-t, s 
hogy e megszorítások s persze hozzátoldások miként erősödtek, a 
változó kulturális erőtérben, amelynek elvárásait a vallás- és köz-
oktatás előítéletei szintúgy befolyásolták. Ilyenformán el lehetne kez-
deni annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy milyen olvasóréteg-
nek készültek a fordítások, és milyen társadalmi funkciót töltöttek 
be. Mert ha jogos a feltevés, hogy a külföldi irodalommal való szem-
besítés önmagunk megismerésének is eszköze, miért ne tanulhatnánk 
abból a tényből is, hogy Baudelaire fordítása az igényes magyar 
irodalom ügye akkor lett, amikor nyugati irodalmak már avant-
gárd mozgalmakban keresték megújulásukat. Természetesen meg-
győző választ erre csak a magyar nyelvre fordított irodalom recepciós 
szempontú (s megírásra váró) története adhatna. Ám hogy efféle vál-
lalkozásról egyáltalán álmodni lehessen, ahhoz olyan kiváló rész-
munkák szükségesek, mint amilyent Korompay H. János Baudelaire 
első magyar honosítóinak szentelt. (Akadémiai) 

K A R Á T S O N E N D R E 
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ÚJ ÍRÓK, ÚJ ÍRÁSOK 

Irodalomelméleti viták a szocialista magyar munkásmozgalomban. 
Válogatta, szerkesztette, az előszót, az összekötő szövegeket és a 

jegyzeteket írta: M. Pásztor József 

„A szocialista magyar irodalom és esztétikai gondolkodás alakí-
tóinak számbavételével, a két világháború közötti történetükkel fog-
lalkozók feladatainak nagyságára és sokoldalúságára akartam fel-
hívni a figyelmet" — írja M. Pásztor József a kötet előszavában. 
Noha a jelzett témakör kutatásában már történt egy és más, a figye-
lem felhívása mégsem haszontalan; sőt, egyenesen azt mondhatnók: 
nagyon is időszerű, éppen mostanában, amikor divatossá vált arról 
elmélkedni: mi is az a szocializmus? Ha ugyanis e fogalom kérdé-
sessé vált, automatikusan megkérdőjelezhető az olyan terminusok 
használata is, mint a „szocialista irodalom", a „szocialista esztétikai 
gondolkodás" mibenléte, ahogy azt a szerkesztő felveti és ahogy 
dokumentálja. De nem elemzi, nem teszi vizsgálat tárgyává; való-
színűleg, mivel 1985-ben, a kézirat lezárásának időpontjában még 
ez sem neki, sem másnak nem okozott különösebb gondot. (A két 
háború közti időben, a tárgyalt szakaszban, a szocialista írók iránt 
élénken érdeklődő Horthy-rendőrség sem törte ezen a fejét, mivel 
alkalmazottai valószínűleg megfelelő esztétikai képzettséggel ren-
delkeztek a kérdés eldöntéséhez.) 

A kötet alcímében is megakad az olvasó: „irodalomelméleti" vi-
tákról ír Pásztor, holott a valóságban mindvégig irodalomszemléleti 
problémákról van szó; hiszen, h a j ó i megnézzük a dolgot, a szóban 
forgó erős két évtizedben modern értelemben vett irodalom elméleti 
viták alig folytak a szocialista irodalmi áramlat körül, kivétel ter-
mészetesen Lukács György nagyszabású munkássága és József Atti-
lának a kötetben is újraközölt Irodalom és szocializmus — Művészet-
bölcseleti alapelemek című előadása, amely szerzője életművében igen 
jelentős; széles körű dialogikus szerepet azonban alig játszott a hazai 
marxista esztétikai gondolkodás történetében. Lukács esztétikai, iro-
dalomelméleti munkásságának legalább felvillantása viszont azért hi-
ányzik a kötetből, mivel a szerkesztő elvből csak a hazai termés 
számbavételére korlátozta magát. 

Ez a mozzanat egyúttal jelzi a jószándékú és hasznos antológia 
problematikus indítékát: több ismert, valamint néhány kevéssé köz-
ismert, vagy nehezen hozzáférhető anyag gyűjteményéről van szó, 
azaz nem Szerves egészről, hanem újabb adalékokról. A kötet — mint 
már érintettük — csakis a hazai történéseket veszi figyelembe, noha 
a magyar marxista igényű irodalomszemlélet alakulásának legfon-

13* 
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tosabb dokumentumai kétségkívül az emigrációban találhatók. Jól 
tudja ezt M. Pásztor József, hiszen az irodalomjegyzékben korrektül 
megemlíti a Világszemlélet és irodalom című, 1982-ben megjelent 
kötetet; ennek kompozíciója eleget kívánt tenni a „két ágból" fonódó 
genezis bemutatási igényének, noha a terjedelem itt sem tett lehe-
tővé mást, mint a századfordulótól a felszabadulásig terjedő időben 
a történeti fejlődés főbb mozzanatainak érzékeltetését. (A kiadvány 
Berlinben, 1984-ben megjelent német nyelvű változata ugyanakkor 
terjedelmes filológiai apparátussal gazdagabb. A Befunde und Ent-
würfe — Zur Entwicklung der ungarischen marxistischen Literatur-
kritik und Literaturtheorie 1900— 1945 című kiadványnak ez utóbbi 
tulajdonsága sajátos módon már utal a tudományos recepciós igé-
nyek interferenciájára: a hazai kiadvány nem bírta el sem az egész 
fejlődési folyamatot bemutató teljesebb történeti vázlatot, sem az 
apparátust. Ebből következik az a furcsa helyzet, hogy a kérdés 
iránt mélyebben érdeklődő magyar kutató német nyelvű forráshoz 
kénytelen nyúlni, ha tájékozódni akar.) 

M. Pásztor Józsefet indokoltan hagyta kielégítetlenül a Világszem-
lélet és irodalom anyagának volumene; vállalkozásával lényegében 
ennek kiegészítésére, továbbépítésére törekedett. Mivel a történeti 
folyamatosságot is igyekezett megtartani, természetesen átfedések 
tapasztalhatók a két kiadvány között. Filológiai igénye csak mérsé-
kelten haladja meg a dokumentumok forrásmegjelölési követelmé-
nyét ; az egyéb, közölt információk közt több pontatlanságra, hibára 
bukkanunk. Hasznos ugyanakkor a témában keletkezett szakiro-
dalomról tájékoztató jegyzék és a kötet használhatóságát növelő 
név- és műmutató. A négy fejezetre oszló anyagot bevezető sorok 
(a negyedik részhez kapcsolódó utószó kivételével) igen vázlatosak 
és általánosak. Ily módon a kiadvány ugyan eleget tesz a témáról 
referálván az ismeretterjesztő igénynek; antológia mivoltában azon-
ban csak azokon a pontokon elégíti ki igazán a tudományos vára-
kozást, ahol olyan anyagokat közöl, amelyek eddig többé-kevésbé 
rejtettek voltak. 

Három ilyen fontos, jelentékeny „blokkot" mutat be az antológia. 
Az első az 1925 júliusa és októbere közt a Népszava hasábjain lezaj-
lott vita, amit Kassák Lajos Munkásmozgalom és művészet című 
sorozata váltott ki, s amely lényegét tekintve a hazai baloldali avant-
gárd és a konzervatív ceuvrierista irodalomszemlélet összecsapása 
volt, anélkül, hogy elméletileg magasabb szintű tisztázást hozott 
volna. (Ezt lényegében Kassák vitazárója sem tudta elérni; s nem 
véletlen, hogy egy ekkori, viszonylagosan elméleti szintről másfél 
évtized múltán, az ún. „munkásírók" megnyilatkozásaiban újra fel-
támad ez a kérdés, de többé már nem a művészeti modernség aspek-
tusából, hanem inkább szociológiai megközelítésben.) Csaplár Fe-
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rencnek a témát tárgyaló korábbi tanulmányai után most első ízben 
kerül kezünkbe a vita anyagának leglényegesebb része; ez M. Pásztor 
József elismerésre méltó érdeme. Kiderül belőle, hogy Kassák kora-
beli művészetszemléletében elbonthatatlan szervességgel jelent meg 
a proletariátus emberré történő felszabadításának igénye (azaz Kas-
sák még tudta: mi a szocialista eszme értelme), és egyúttal a „többletet 
akaró élet demonstratív (művészi) megnyilatkozása", s ezért „az új 
művészet jelszavai — vélte — egybeesnek a forradalmi politika jel-
szavaival". Ezen nem a közvetlen politikai küzdelem jelszavait, nem 
a tendenciát értette, nem ismerhette el a proletár irodalmat; forra-
dalmi politikán valami mást értett, azt, amit Peterdi Andor így fogal-
mazott meg a vitában: „A szocializmus, szerintem, a mai emberiség 
egyetemes mozgalma egy jobb, egy tökéletesebb, egy szabadabb és 
igazságosabb világrendért." Kassák, anélkül, hogy végsőkig világos 
fogalmisággal meg tudta volna akkor ragadni e trendet, művészi 
erejének nagysága folytán korszerű irodalmi munkásságában érvé-
nyesen képviselte azt. 

A kötet következő fejezete A proletkulitól a szocialista realizmusig 
címet viseli. Ez az anyagrész a legkevésbé összefüggő egység, de az 
adott terjedelemben ez nem is várható el. így is több fontos írást 
hoz, amelyek az elmúlt időkben nem mindig álltak a figyelem előte-
rében, pedig a szocialista irodalmi gondolat folyamatosságának ér-
demes stációi. Elég itt Lukács Györgynek a 100%-ot indító cikkére, 
Illyés Gyula írására, Nagy Lajos, Kassák Lajos folyóirat-indító 
programcikkeire utalnunk, József Attila már említett művészetböl-
cseleti előadására. Feltűnő ezekben az eszmefuttatásokban, hogy 
fogalmi rendszerükben a proletariátus emberi felszabadulásának útja 
nem elmosódott képzet, hanem az osztályharc valóságának leképe-
zése. Nagy Lajos számára az „általános-emberi" érték lényege a tár-
sadalom rendjében kiküzdendő „igazság"; Kassák, a magyar avant-
gárd „atyja" még 1928-ban is leszögezi: „ . . . nem mosódtak össze 
előttünk az igazságtalan osztálytagozódások, kötelességünknek tart-
juk, hogy részt vállaljunk ezek ellen az embertelen állapotok ellen 
irányuló harcban . . . Nem verseket írunk magáért a versért" — közli 
azokkal, akik a műnem sui generis szeplőtlen autonómiájára esküsz-
nek. József Attila pedig azt közli az ideológia-mentes „tiszta művé-
szet" hívőivel, hogy a tőkés „olyan ideológiát termelt ki a munkásság 
butítására és osztályuralma védelmére, amely valóban igen hatásos 
eszköznek bizonyul", s ennek tartalmi megjelenése után kérdez az 
elemzett regényben. Konklúziója: „Valóságos művet, amely majd 
fönn is marad, ma bárki csak osztályharcos, proletár szemlélettel 
alkothat." Természetesen ettől az irodalomtól is megköveteli a 
„végső szemléleti egészet", s ezzel emeli messze túl esztétikai igényét 
a részlegesen, a proletkultos tradíción, az oeuvrierista hagyományon. 
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Kétségtelen, hogy a húszas-harmincas évtized fordulójának válságos 
viszonyai élezték ki a művészi tudatokban az ars poeticák alapelveit; 
de érdemes a feladat kielemezni: miképpen léteznek megszüntetve-
megőrizve ezek az elvek a harmincas évek közepére átalakuló világ-
ban, egy súlyosan veszélyeztetett létezésben egyetemessé felnövő 
művészi produkcióban. Erről a fejezet második részében kevesebbet 
tudunk meg; inkább az irodalom létezésformájának külső összefüg-
géseiről értesülünk József Attila, Révai, Gró Lajos, Radnóti, Veres 
Péter, Bálint György s mások írásaiban. 

A kötet harmadik fejezete (és másik, összefüggő, viszonylag telje-
sebb „blokkja") A „munkásírók" alkotói programja és vitái. Nem 
kerül említésre, hogy e témakör is aránylag feldolgozott, így elsősor-
ban Kispéter András tanulmányaira, Benjámin László visszaemléke-
zéseire kell gondolnunk. A dokumentációs kollekció a harmincas-
negyvenes évek fordulóján lazán szerveződő, többségükben kétkezi 
munkásokból rekrutálódott írócsoport elvi cikkeit, manifesztumait, 
antológia-előszavait gyűjti csokorba. Irodalomszociológiai jelenség-
ként sajátos szint képviselnek ezek az írók; egy érzékelhetően for-
dulópont felé közeledő történelmi-társadalmi konvulzió hírnökei ők. 
Közleményeik tükrében jelenik meg az a kép, amelyet létfeltételeik 
alapján a várható jövőről festenek. Várakozásaik felfokozottak, 
jeléül annak, hogy a „legitim magyar királyság" félfeudális - félka-
pitalista viszonyai közt nem bontakozhatott ki az a demokratikus 
társadalmi struktúra, amelyben természetes módon találta volna 
meg helyét, s emelkedett volna esztétikummá a szociális gondolat. 
Talán ez a magyarázata, hogy a József Attila által kiküzdött poétikai 
szintről visszalépett ez az irodalom. Képviselői egyelőre még semmit 
sem sejtenek arról a történelmi meglepetésről, amely a vízválasztó 
túloldalán várja őket: az unifikáló kultúrpolitika nem fogja méltá-
nyolni rétegérdekeiket, nem lesz szükség érdes, mutáló hangjukra. 

1940-től jelennek meg antológiáik (12 költő; Tollal és szerszám-
mal), majd 1942-től az M-sorozatként emlegetett kiadványok: Mér-
leg, Március, Magatartás s végül 1944-ben a Munkások. Kassák 
áll melléjük, mivel úgy látja, „elnyomott robotosból gondolkodó szo-
cialistává léptek elő, s ahelyett, hogy megelégednének a könnyen 
szajkózható dogmákkal, általános emberi látókörűvé tágul szemük". 
Nem kerüli el figyelmüket az intelem, hogy lépjenek ki szemléletük-
ben a „céh-irodalom" kereteiből (lásd például Fodor József írását), 
szövetségesként a szuverén rangra emelkedett „népi irodalom" 
baloldali szárnya kínálkozik. Jelképes tény, hogy utolsó kiadványuk 
program-tanulmányát Veres Péter írja, aki logikus okfejtéssel mutatja 
ki, hogy „a munkásélmény, a munkás világkép ábrázolása történelmi 
szükségszerűség . . . izgalommal várjuk — úgymond —, hogy végre 
a szellem világában helyet teremtsen magának a munkás és paraszt 
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s e két nagy osztályban maga a magyar nép". Látható, hogy a Veres 
Péter-i koncepció sem mentes a szektás szűkösségtől, amelyet már 
korábban Balogh Edgár kifogásolt, hiszen a remélt demokratikus 
átalakulás konstruktív—konstitutív erői közt a humanista polgári 
szellemiségnek szintén kitüntetett helye lett volna, annál inkább, mivel 
a két háború közötti korból éppen ez a vezető áramlat hozta magával 
a legtöbb esztétikai értéket. Végül is a magyar szocialista irodalom 
történelmi útjának ez a sajátos késői képződménye sem tudta meg-
oldani az áramlat mindvégig kísértő alapvető dilemmáját : az osztály-
és az egyetemes társadalmi érdek harmóniájának művészi-esztétikai 
kiteljesítését, annak ellenére, hogy a kortárs lírában, illetve prózában 
József Attila, Radnóti és Déry érvényesnek tetsző választ adtak erre 
a kínzó kérdésre. 

A kötet függeléke közli a kiadvány harmadik s talán legjelentősebb 
újdonságát: Gró Lajos (1901— 1943) A felemelkedés útján — A ma-
gyar munkásság költészete és irodalma című kéziratban maradt ta-
nulmánya részleteit. Kár, hogy csak részleteit, így csak sejteni lehet 
a teljes koncepció körvonalait. Hiányzik a II., III., V., VII., IX., 
XII., XIV. fejezet, s a közöltek egyike sem teljes szöveg. Szégyellni 
való, hogy a hazai szocialista kritikai gondolat egyik jeles képvise-
lőjének összefoglaló műve, az első kísérlet a szocialista hazai irodalom 
történetének, irányzatainak, esztétikai, elvi problematikájának felvá-
zolására a felszabadulás után eltelt negyvenöt év során sem láthatott 
nyomdafestéket. A könyv, Kassák bevezetőjével, már szedésre került, 
amikor a németek megszállták Magyarországot. A kézirat és az első 
levonat megmaradt és azóta is „múzeumi őrzési egység", igaz, jó 
kezekben. M. Pásztor József maradandó érdeme, hogy legalábbis a 
könyv legfontosabb részeit most publikálta. Gró a szociáldemokrá-
cia és egyúttal Kassák vonzáskörében tevékenykedett, jeles filmkri-
tikus is volt. Szemlélete — érthetően — mit sem őriz a marxizmus 
baloldali szárnyának utilitarisztikus és proletkultos eszmevilágából. 
Irodalomeszménye egy koherens esztétikai rendszer hiánya mögül is 
előcsillan : a létezés alsó régióiba kényszerült tömegekhez iránti hűség-
gel azt kutatja elsősorban: miképpen váltja az írástudó létélményeit 
a szenvedő és bizakodó ember egyéniségéről és szellemi egzisztenciá-
járól tudósító esztétikummá. Szövegének kollokviális stílusa nem 
hibája, hanem erénye a munkának; az összefoglaló ismeretterjesztő 
szándék alakította ki e dikciót. 

Gró ismerte Szabó Ervin és Mehring megközelítéseit, sőt Lukács 
Györgyöt is, a német mozgalomban közzétett egyik alapvető tanul-
mányát ő közvetítette a magyar sajtóhoz. Széles világirodalmi mű-
veltségre vallanak eszmefuttatásai, messzemenően érzékeny a polgári 
irodalom nagyszerű teljesítménye iránt. Bálint György mellett az 
elsők között volt, aki az úgynevezett „népi irodalom" baloldalát a 
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szocialista irodalmi áramlaton belül képzelte el. Noha gondosan 
regisztrálta az irodalom szociális hivatásának jellemző jegyeit a meg-
valósult művekben, az igazi művésziesség genezisének „szociológiai 
ekvivalensét" ő sem ismerte el. 

A publikált részletekből kiemelkedik az Ady-fejezet. Kassák élet-
művének elemzése külön könyv a könyvben; jelentőségét — semmi 
kétség — centrális érvényűnek látja Gró a szocialista irodalomban, s 
alkotói fázisai (proletár, munkás, társadalmiasodás, etikai jelleg) is 
sokban alkalmasak az irodalmi áramlat korszakolására. Kassák kö-
vetőiről szólván szerét ejti annak is — noha érthető óvatossággal —, 
hogy az emigrációba szorultakról szóljon, általában kedvetlenül, mi-
vel a manifesztum-költészetet és a különböző elméletek optimizmu-
sát inkább csak művi látszatnak tartotta. „ A szocializmus elmélete és 
gyakorlata holtpontra jut" — állapítja meg rezignáltán ; az értelem 
kuszaságában és egyensúly-állapotának felbomlásában a költészet 
és irodalom riadt kétségbeesését, a sors, a végzet fenyegető megnyi-
latkozását látja és tapintja ki. 

A József Attiláról szóló fejezet arról tanúskodik, hogy Fejtő 
Ferenc mellett egyike volt azoknak az irodalmároknak, akik legmé-
lyebben értették és felfogták, mit is jelent ő „nemcsak a munkásság 
irodalmában, hanem az egész magyar irodalomban". Éppen a sors-
szerűség az a poetikai-szemléleti elem, amelyet miként Kassáknál, 
éppúgy József Attilánál is a műalkotás-vizsgálat középpontjába állít. 
Láthatóan erősen foglalkoztatta a költő Irodalom és szocializmus 
című esztétikai elmélkedése; belőle azonban nem a szigorú osztály-
indíték jelzéseit olvasta ki, hanem inkább a „mű közvetlen egyete-
messége" jegyeit. E feszült dimenziók mögött azt az emberi tragédiát 
sejtette, ami a szocializmus ügyével való azonosulás és az egyéniség 
pusztulás felé sodró fizikai magánya koordinátáiban jelent meg. In-
nen eredezteti a szituációt, miszerint „a másik József Attilában riada-
lom, szorongás, megrendülés, szomorúság és végtelen elkeseredés 
alakjában élt ez az érzés, de csak akkor lépett elő ezekre az érzetekre 
hajlamos lelkivilágából, amikor magabízó ereje megtört . . . lényé-
nek adottságaiban is a valóság peremén állott". Ennek a sajátos 
valóságnak a lebírására a költő — úgymond — a démoni erők felidé-
zésével kívánt beavatkozni, ráolvasássá alakult akarattal, a szóva-
rázzsal. A József Attila-i poétikai világ megfejtésének kulcsszavát 
alkalmazta ezzel Gró Lajos. 

A továbbiakban a korabeli munkásirodalom széles panorámáját 
vázolja fel Gró; a lényeget találó jellemzései bizonyítják esztétikai 
érzékenységét. Az áramlat szociális és nemzeti jövendő küldetését a 
háború tombolásának idején, mindenesetre a fordulat által előre 
sejthetően vizionálta, midőn ezt írta: „Kétségkívül a második világ-
háború után új fejezet kezdődik ebben az irodalomban is. S ennek a 
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fejezetnek a lényege részben attól függ, hogy miképpen alakul általá-
ban a munkásság és a parasztság helyzete, általában a társadalom. 
Miképpen valósulnak meg az 1848-as reformnemzedék által felvetett 
problémák s ezeken túl az időszerű emberi, erkölcsi és szociális kér-
dések, miképpen alakul át az élet." Ebbe a korszakba Gró Lajos már 
nem léphetett át, fiatalon, 1943 decemberében meghalt. 

A fenti vázlatos jelzésekkel csupán érzékeltetnünk lehetett M. 
Pásztor Józsefnek a szocialista magyar irodalmi múlt feltárásához 
nyújtott értékes hozzájárulásának tematikai, elvi jelentőségét. Tel-
jesítménye annál inkább méltánylandó, mivel kutatásait mintegy 
„magántudósként" végzi; helyesen érzékelve az úgynevezett „intéz-
ményes" kutatások programjának megvalósításában mutatkozó 
egyenetlenségeket, az erők koncentrálásának fájdalmas hiányossá-
gait. Csupán utalhatunk arra, hogy hosszú évek óta késik a szocialista 
magyar irodalomszemlélet dokumentumainak négykötetes, tudomá-
nyos apparátussal ellátott nagyszabású, teljességre törekvő létreho-
zása, amely társulván a Tanulmányok a szocialista irodalom történeté-
ből sorozat történeti és elvi kérdéseket tárgyaló, kiterjedt ismeret-
anyagot szolgáltató köteteihez, lehetőséget nyújtana arra, hogy össze-
geződjön a felhalmozódott ismeret. Jelentősen növeli ezt az ismeret-
anyagot már megjelent monografikus feldolgozások egész sora. Mi-
ként M. Pásztor József is jól érzékeli: a szocialista irodalomkritika és 
esztétika megírásának „tudományos feladata a szocialista magyar 
irodalom, illetve irodalomelmélet és -kritika monográfiájának a 
megírásával valósítható meg". 

Kétségtelenül ez a feladat hárul mindazokra — egy erősen fogyat-
kozó kutatói gárdára —, akik felismerték, hogy a szociális gondolat, 
ez újkori „volonté générale", az emberi emancipáció változatos for-
mák közt érvényesülni vágyó elementáris ereje áthatja — mégpedig 
a legszélesebb értelmében — a század progresszív társadalmi moz-
galmait, s az ezeket reflektáló tudati, így irodalmi és művészeti áram-
latokat is. A nemzeti tudat öncsonkításához vezetne, ha ez az elem 
nem épülne be szervesen a magyar kultúra történetébe. Ez az elemen-
táris áram nem szorítható „történeti fejezetekbe", még kevésbé tehető 
zárójelbe, szerepe és lényege szerves része a nemzeti kultúrának. Éppen 
ezért történetének, genezisének megfogalmazása sem elszigetelt sze-
parátumokban, hanem csakis az egyetemes magyar irodalom bonyo-
lult összefüggéseiben képzelhető el. (Múzsák) 

ILLÉS LÁSZLÓ 
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JUHÁSZ GÉZA LEVELESLÁDÁJA 

Juhász Gézával kegyesen bánt az utókor. Élete Debrecen sorsával 
nőtt össze, s emlékét évtizedek óta hűséggel ápolja az alföldi város-
ban élő barátok, tanítványok áldozatos közössége. A családtagok és 
az egykori eszmetársak álhatatos munkálkodása nagymértékben hoz-
zájárult ahhoz, hogy az irodalomszervező tudóshoz írott levelek válo-
gatott gyűjteményével az irodalomtörténész immár kezébe veheti a 
hagyaték összes számottevő dokumentumát, s az életmű szinte vala-
mennyi kortársénál világosabban állhat előtte. Ú g y véljük elég, ha e 
helyütt emlékeztetünk a Juhász Izabella szerkesztésében megjelent 
impozáns méretű Juhász Géza-Emlékkönyvre, az önálló műként is 
kiadott Juhász Géza bibliográfiára, A debreceni Ady Társaság bibliog-
ráfiájára, vagy a terjedelmes kötetben közzétett Csokonai-tanulmá-
nyokra. 

Juhász Géza sokféleképpen szolgálta az irodalmat a változó idő-
ben. A hagyatékában fennmaradt közel félezer levél arról győzi meg 
olvasóját, hogy Juhász Géza életének egyik legtermékenyebb idő-
szaka egybeesett az Ady Társaság működésének fénykorával. A kötet 
jelentékenyebb irodalomtörténeti dokumentumai energikus szervező 
munkásságához kapcsolódnak. A levelesláda számos emléket őrzött 
meg a pezsgő szellemű Ady Társaság jelesebb eseményeiről, a névadó 
költő születésnapja körül tartott évenkénti Ady-ünnepségekről. 
Ismeretes, hogy három számottevő irodalmi egyesület működött 
Debrecenben a két világháború között. A konzervatív szemléletű 
Csokonai Kör az akadémikus hagyományok tiszteletére nevelte a 
város művelt közönségét. A Szépmíves Céh a legszélesebb értelemben 
fogta fel a művészetpártolás feladatát, s a műkedvelők próbálko-
zásainak is teret adott. Juhász Géza annak az Ady Társaságnak volt 
évekig fáradhatatlan szervező munkása, amely ez idő tájt a legszoro-
sabb kapcsolatot tartotta az élő magyar irodalommal. Az irodalom-
történet kutatója az újszerűen hasznosítható, forrásértékű dokumen-
tumokat már korábban is megismerhette, hisz — a kötet szöveggon-
dozójának figyelemfelhívó ajánlásával szemben — napvilágot láttak 
jó néhány levéllel együtt a Juhász Géza-Emlékkönyvben (531—544.) 
és az Alföld 1985-ös évfolyamának januári számában (52—58.). (A 
12., 30., 39., 70., 76., 99., 112., 141., 159., 197., 231., 236., 255., 261., 
291., 353. és a 103., 111., 120. és 249. sorszámú levelekre gondolunk.) 
A könyvet lapozgatva mégis újra jóleső érzéssel vesszük tudomásul, 
hogy az Ady Társaság érvényt tudott szerezni működésének első 
évtizedében a művészi érték feltétlen tiszteletének. 1927 és 1938 
között szinte valamennyi irodalmi irány jelentős képviselője megfor-
dult Debrecenben. A sok kínálkozó példa közül kiemelhetjük azt a 
felolvasóestet, amelyen egymást váltotta Veres Péter és Ignotus Pál. 
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A harmincas évek végén keltezett levelek azonban az Ady Társaság 
működésének súlyos eszmei zavarairól is hírt adnak. Éles támadások 
kereszttűzébe kerültek ekkor a politikai elfogultságok ellen küzdő 
alapító tagok. A feltörekvő fiatalok nagyobb teret követeltek maguk-
nak az egyesületben, és a radikális „magyar gondolat" határozottabb 
képviseletére sarkallták a vezetőket. A hetekig húzódó ádáz viták után 
a társaság 1938. április 12-i viharos közgyűlésén lemondott a régi 
tisztikar, s megtörtént a nagy őrségváltás. A megválasztott új elnök, 
Gulyás Pál marasztalása ellenére — a többi között — Kardos Pál, 
Kardos László, Juhász Géza és Horváth Árpád kilépett a társaság-
ból, s ezzel a látványos szakítással a város irodalmi közéletét irányító 
Juhász Géza munkásságának egyik jelentékeny szakasza is lezárult. 

A kritikatörténész érdeklődésére tarthatnak számot Hankiss János 
levelei. A debreceni egyetem professzora Juhász Gézával közösen 
negyedfélszáz lapos könyvet írt francia nyelven a Panorama des Lit-
tératures Contemporaines című sorozatban huszadik századi irodal-
munkról. A Panoráma 1930-as megjelenése körül valóságos vihar 
kerekedett. Egymást követték a méltatlankodó írások hosszú hóna-
pokon át a magyar folyóiratokban. Mindenekelőtt az borzolta fel a 
kedélyeket, hogy Juhászék a magyar nemzeti lélek megnyilatkozása 
felől ítélték meg az irodalomtörténeti fejlődés jelenségeit. A kötet 
lapjain megelevenednek az áldatlan vita zajától hangos sajtóvilág 
hétköznapjai, s az olvasó úgyszólván karnyújtásnyi közelségből veheti 
szemügyre az irodalmi diplomácia titkos manővereit. Hankiss János 
„harctéri jelentéseiből" kitűnik, hogy a debreceni szerzőpáros figyel-
mét nem kerülte el a kritikai fogadtatás legparányibb részlete sem. 
Minden egyes nyilatkozatuk előtt körültekintően felmérték kitől és 
honnan, melyik fórumról érkezett az elmarasztaló bírálat, higgadtan 
mérlegelték erényeit és hibáit, óvatosan latolgatták milyen visszhangot 
verhet irodalmi berkekben, majd gondos szakszerűséggel kidolgozták 
a védekezés leghatékonyabb módozatát. A Panorama keserű ellen-
hatást váltott ki Juhász Géza szűkebb baráti körében, s csaknem vál-
ságba sodorta az Ady Társaságot. Kardos László és Kardos Pál nem 
azonosult a harsányabb publicisztikák túlfűtött indulataival, a 
könyv alapgondolatát azonban — Babits, József Attila, Bálint 
György és mások mellett — ők is egyértelműen elutasították, bár 
nem minden fenntartás nélkül, ugyanis tartaniuk kellett attól, hogy 
egy támadó élű kritika nyomán szakadék támadhat az Ady Társaság 
mértékadó vezetői között. Egészen közelről ismerték Juhász Gézát, 
ezért a szerzők jóhiszeműségét egy pillanatra sem vonták kétségbe, 
önálló füzetben közzétett bírálatukban mégis fájdalommal kellett 
szóvá tenniük, hogy a debreceni irodalmároktól — többekkel együtt 
— Ignotus, KafTka Margit, Szomory Dezső, Szép Ernő, Heltai Jenő, 
Molnár Ferenc és Bródy Sándor nem kapott méltó megbecsülést. Az 



220 Szemle 

Ady Társaságban mégsem tört ki nyílt háborúság. A személyes indí-
tékok mellett feltehetően a város adta meglehetősen szűk kulturális 
lehetőségek higgadt mérlegelése intette megadó türelemre a vita 
résztvevőit, s közös vállalkozásuk folytatásának az igénye is a meg-
békélés felé hajlította az érintetteket. A Panorama körüli harc viha-
ros érzelemhullámai kis idő múltán lecsendesedtek, s két esztendő 
sem telik el, amikor Juhász Géza és Kardos László már együtt indítja 
útjára az Új írók könyvsorozatát. 

A levelesláda felsőbb rekesze gondosan megőrizte annak az Ady 
Társaság kiadásában 1933-ban és 1934-ben megjelent tizennégy da-
rabból álló sorozatnak a dokumentumait, amelyben Kodolányi: 
Sötétség, Szabó Pál : Őszi szántás, Kassák Lajos : Menekülök, Illyés 
Gyula: Ifjúság, Török Sophie: Boldog Asszonyok, Németh László: 
Ortega és Pirandello, Sárközi György: Szilveszter, Szabó Lőrinc: 
Válogatott versek című műve látott napvilágot, hogy csak a jelentő-
sebbekre utaljunk. A kortárs magyar irodalom népszerűsítését fela-
datul választó Új írók történetét felidéző levelek abból az alkalomból 
íródtak, hogy Juhász Géza előzetesen tájékoztatta a közreműködésre 
felkért szerzőket a vállalkozásról, szót ejtettek a kötetek példányszá-
máról, véleményt cseréltek a közlésre felkínált anyagokról, és nem 
utolsósorban a meglehetősen szerény, százpéldányos honoráriumról. 
A megkeresett írók örömmel fogadták a meghívást, mindnyájan 
szerencsés gondolatnak tartották az újabb irodalom együttes bemu-
tatását. Egyedül Illyés állt nehezen kötélnek. Komoly aggályai merül-
tek fel a debreceni kiadás nem túlságosan vonzó feltételei miatt, és 
Kassákkal sem vállalt szívesen közösséget. A Nyugatban már meg-
jelent Ifjúságot ígérte oda Juhász Gézának, de időközben kedvezőbb 
ajánlatot kapott Knertől, ezért módosította javaslatát, a gyomai 
próbálkozás azonban balul ütött ki, így került a kézirat Debrecenbe. 

Évtizedekig tartós vonzalom fűzte Juhász Gézát a népi írók moz-
galmához. Irodalomtörténeti jelentőségű eseménynek adott otthont 
1931. november 29-én Juhász Géza ügyvezető elnök közreműködé-
sével az Ady Társaság. A Déri Múzeum fényes előadótermében egy-
más után lépett az emelvényre Erdélyi József, Illyés Gyula, Kodolá-
nyi János, Szabó Lőrinc, Németh László, s az új írónemzedék, Né-
meth László vallomása szerint, itt ébredt tudatára, hogy közös hiva-
tása van. Az esten Juhász Géza méltatta a megjelent írók munkássá-
gát. Az Ady Társaság szélesre tárta kapuit a népi írók előtt a harmin-
cas években. A Válasz első száma is debreceni impresszummal jelent 
meg, Gulyás Pál, Németh László és Fülep Lajos szerkesztésében. 
Juhász Géza két cikket is írt az induló folyóiratba, de a Válasz hama-
rosan fővárosi lap lett, 1935 nyarától már Sárközi György jegyezte. 
Szabó Pál, Féja Géza és Kovács Imre Juhász Gézát is meghívta az 
1939-ben átszervezett Kelet Népe szerkesztőbizottságába. A kortársak 
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tanúságtevő emlékezetét igazolják a népi írók Juhász Gézához inté-
zett levelei: egyetértést kereső szellemével, kompromisszumra hajló 
egyéniségével egyensúlyozó szerepet töltött be a Debrecenben élő, 
és a városhoz szorosabban kötődő Iiterátorok tarka együttesében. 

A fontosabb irodalomtörténeti adalékkal szolgáló, meglehetősen 
szerény mennyiségű dokumentumon túl, egyik-másik levél valóságos 
felüdülést jelent a hivatalos felkérések, meghívók, előfizetési felhívá-
sok, szokványos üdvözletek, futó benyomásokat rögzítő beszámolók, 
apró-cseprő ügyekhez kapcsolódó értesítők, egynapi halhatatlansá-
gokról szóló tudósítások egyhangúságában. A közép-európai térség-
ben nyugtalanító fényekkel játszó fekete humor ritka gyöngyszemére 
bukkanhatunk a l l . levélben. Szabó Lőrinc 1919 márciusa közepén 
finom tapintattal közli barátjával a szomorú hírt: január 28-án meg-
halt Ady Endre, majd ironikus eszmetársítással groteszken derült 
szint vet a vesztett háborútól súlytott nemzetállam tragikus összeom-
lására: „most aztán nagy az Ady-kultusz az egész országban. (No, 
nem olyan nagy, ti. az utóbbi.)" Másutt a huszonegy éves ifj. Gaál 
Mózes lázas izgalommal számol be költőtársának az önkéntelen vers-
írásban tett felfedezéséről, elragadtatott hangon szól az eszméletlen-
ből felszüremlő mondatok klasszikus egyszerűségéről, végül megejtő 
szerénységgel zárja sorait: „nagyon rossz világot vetnek ezek a kísér-
letek a Nyugat lírájára". Sirató Károly párizsi anzixai derűs színfol-
tokkal élénkítik a harmincas évek komor palettáját. A szürrealista 
líra elszánt híve, a gogolizmus, „a magyar avantgárdé vizuális köl-
tészet", úgyszólván egyedüli képviselője 1933-ban arról értesíti hitelt 
érdemlő komolysággal Juhász Gézát, hogy megállapodásuk szerint 
Marinetti (!) „egész biztosan lemegy Debrecenbe, feltétlen szándéka 
van, csak az időt nem tudja még mikor". Elsőként némi csodálkozás-
sal vesszük tudomásul, hogy más évfolyamokhoz képest szembeöt-
lően kevés, mindössze négy 1956-os keltezésű levél szerepel a kötet-
ben, közülük is az egyik hivatalos meghívó, amely Darvas József 
népművelési miniszter aláírásával a tiszántúli megyei tanácsok műve-
lődési osztályaival karöltve rendezett eszmecserére invitálja Juhász 
Gézát, a Füst Milántól való másik három azonban bőséges kárpót-
lást nyújt a kordokumentumok hiányáért, s a tiszta derű önfeledt 
pillanataival ajándékozza meg a már-már kedvét vesztő olvasót. 
Füst Milán 1956. január l-jén kelt levelében tapintatosan emlékezteti 
Juhász Gézát, hogy unokahúga, Lakatos Löwy Erzsébet 120 forintos 
tartozásának a határideje karácsonykor lejárt, s szelíd határozottság-
gal felszólítja a címzettet, hogy szíveskedjék azt mielőbb kiegyenlí-
teni, de ne — a Lakatos Löwy Erzsébettel való eredeti megállapodás 
szerinti — „orosz boltban" vásárolt citromokkal, hanem készpénz-
ben, ugyanis az egyetemi szünetet Visegrádon szeretné eltölteni, tehát 
a Juhász Géza által Pestre hozandó „citromok dolga inaktuális". 
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A címzett első megdöbbenéséből felocsúdva minden bizonnyal zava-
rodottan mentegetőzött nemlétező unokahúga csínytevése miatt. A 
nevével visszaélő kedves csirkefogó csalását leleplező soraira lako-
nikus választ kapott Füst Milántól: „becsaptak, hát becsaptak. Fel-
jelentést nem teszek, úgy tekintem a dolgot, hogy egy megszorult 
emberi lényt kisegítettem százhúsz forinttal". Néhány hónappal ké-
sőbb azonban Füst ihletett vallomásban számol be arról, hogy legú-
jabb kisregényében hősnővé magasztosította Erzsikét, s hálálkodva 
emlékezik meg „a szép lesütött szemű, fekete . . . svihákról", amiért 
„ilyen jó kis munkához" juttatta. 

A kötet összeállítói, Juhász Géza megboldogult özvegye és Lévay 
Botond mindössze néhány levelet találtak érdemesnek arra, hogy 
méltóképpen reprezentálják azokat a történelmi sorsfordulókat, 
amelyek a közélettel összeforrt irodalmár életútját kijelölték. A há-
borút követő évek jelentős pályamódosulásáról mégis beszédesen 
vallanak a könyv utolsó harmadából hiányzó nevek. Az újabb író-
generáció képviselői, jelen válogatás alapján úgy tűnik, nem építettek 
ki személyes kapcsolatot Juhász Gézával, s ezzel egyidejűleg lényegé-
ben megszakad a levélváltás Kodolányival, Szabó Lőrinccel, Illyés 
Gyulával, Szabó Pállal, Németh Lászlóval és Áprily Lajossal. 1945 
után az Ady Társaság csendben elhalt, a debreceni egyetemre kine-
vezett professzor java erejét pedig a tudományos feladatok kötötték 
le. Közel húsz éven át, 1968-ban bekövetkezett haláláig dolgozott 
türelmes gonddal a Csokonai-életmű kritikai kiadásának előkészíté-
sén, s a filológia feladványai mellett egy korszerű pályakép megrajzo-
lására is kísérletet tett. Merész hipotézisek sorával késztette tűnődésre 
a szakterület képviselőit, de szűkebb pátriájában — a hagyatékból 
most közzétett levelek tanúsága szerint — ennél jóval szélesebb kör-
ben is éreztette hatását tudományos munkásságának szellemi kisu-
gárzása, különösen a Csokonai-sír nevezetes feltárásának idején. 

A Kardos László előszavával és a Juhász Izabella készítette élet-
rajzzal megjelent Juhász Géza levelesládája című kötet mindenképpen 
nyereség a helytörténet kutatói számára, de hasznos olvasmányként 
ajánlhatjuk mindazon szakemberek figyelmébe, akik érdeklődnek 
Debrecen XX. századi kultúrája iránt. A jegyzeteket író Lévay 
Botond értékes filológiai kutatásai árnyalatosabbá teszik azt a képet, 
amelyet az eddigi tanulmányok rajzoltak Juhász Gézáról, de min-
denekelőtt sok érdekes irodalmi ismeretet tárnak fel Debrecen irodal-
mi múltjáról, s arra is rávilágítanak, mennyi megoldatlan feladat 
vár még a város kultúrtörténetét elemző monográfia írójára. (Szép-
irodalmi) 

DOBOS ISTVÁN 
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SZERDAHELYI ISTVÁN: 
LUKÁCS GYÖRGY 

Recenziónk fölé címül legszívesebben ezt írnánk: „Portré retus 
nélkül". Ez a portré olyan valakiről készült, aki nem született zseni-
nek. „Kapkodva, tévedve, önellentmondásokba keveredve, verejté-
kezve és beleöregedve vált azzá. Mint a legtöbb zseni." E zseni élet-
útjának, szellemi fejlődésének és teljesítményének eredt nyomába 
Szerdahelyi István a Lukács Györgyről írott monográfiájában azzal a 
nem titkolt szándékkal, hogy áttekintve az életpályát és a majd hét 
évtized alatt született főbb müveket, számos kérdésben vitába száll-
jon Lukács interpretátoraival. Tette ezt abban a meggyőződésben, 
hogy a velük folytatott polémia Lukácsnak sem lett volna ellenére, 
mert hiszen ő tudatában volt annak, hogy a „legkiemelkedőbb tudó-
sok elgondolásai is átmeneti jellegűek, megfogalmazásuk közben már 
eleve számítanak arra, hogy forradalmi vagy részleges változásokon 
fognak átmenni". 

Szerdahelyi időrendben végigmegy a lukácsi életpálya minden em-
lítésre méltó állomásán, szemügyre veszi a mindenkori miliőnek, a 
pályatársaknak, a barátoknak, a szövetségeseknek és a szerelmi 
partnereknek a személyiség alakulására gyakorolt befolyását, vala-
mint a sorra rendre felbukkanó eszméknek, szellemi és társadalmi 
mozgalmaknak a gondolkodásra, az alkotói attitűdre, az életveze-
tésre, a jellem alakulására gyakorolt hatását. 

Az olvasó árnyalt képet kap — ha a kép bizonyos tónusai vitat-
hatók is — a XX. század egyik legellentmondásossabb magyar gon-
dolkodójáról. A monográfus — ahogyan az előszóbani ígérte — be-
tekintést ad az alkotóvá válás folyamatába, az alkotó személyiségének 
intim világába. Felfedi titkait, felmutatjaerényeitésgyengéit, kimagasló 
teljesítményeit és vaskos tévedéseit. Nem vonja meg az elismerést 
Lukácstól, ott ahol — szerinte — erre rászolgált, de nem hallgatja el, 
hogy az életműben jócskán vannak kevésbé értékes gondolatok és 
súlyos melléfogások is. Ha kell, legendákat oszlat el, illúziókat rom-
bol, melléfogásokat és félrehallásokat, netán félreértéseket tisztáz. 

A monográfus tisztában van azzal, hogy ezzel népszerűtlen felada-
tot vállal magára. Ugyanis Lukácsról még életében kialakult egy kép, 
egy többé-kevésbé befejezett portré, ami nem nélkülözte a retust. 
Vajon egy retusált portré adhat-e hű képet az igazi Lukácsról ? Vajon 
nincs-e itt az ideje — kérdi a monográfus —, hogy a téves beidegző-
déseket, a sztereotip véleményeket és ítéleteket félretoljuk és megpró-
báljunk egy megközelítőleg igaz képet kialakítani róla? 

„Zsenik már pedig vannak, hogyan lehetségesek" — kérdezhet-
nénk az ismert kérdést parafrazálva. Hogyan születik a zseni? Hogyan 
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lett zseni az a bizonyos valaki, akit Lukács Györgynek hívnak? 
Roppant egyszerű a válasz. A zseni élete jelentős részében még nem 
zseni, csak készül azzá lenni, s ha tehetség, ambíció, szorgalom, 
megszállottság és persze megfelelő körülmények „összejönnek", sem-
mi sem tarthatja vissza az adott gondolkodót, hogy végül is zseniként 
fejezze be az életét, így vonuljon be a nemzeti pantheonba. 

A legendák, ha cáfolatlanok maradnak, ahogy az nálunk szokás 
— figyelmeztet Szerdahelyi — beépülnek a köztudatba, s ha így 
rögzültek, bizonyításra nem szoruló alapigazságként kezdenek funk-
cionálni. Lukáccsal kapcsolatban például ilyenek keringtek: Lukács 
mint „ifjú lázadó" — értsd: gyermekkori „komiszkodásait" a legen-
dagyártók felnagyítják, lázadássá stilizálják. Vagy egy másik: A 
fiatal Lukács „szép, abszolút, lineáris diadalmenetben járja végig a 
maga útját". A tények pedig makacs dolgok. Ezekből az derül ki, 
hogy Lukács kegyetlen belső vívódásokon, kemény próbára tevő esz-
mei válságokon, végtelenségig kihegyezett gondolatkísérleteken ke-
resztül menve kínlódja ki a maga elé kitűzött célt. Ez a „kapkodó 
fiatalember" tragikus küzdelmet folytat a gyakran egymásnak ellent-
mondó megoldásokat kínáló nézetekkel, hatásokkal. 

Erősen tartja magát az a legenda is, hogy a fiatal Lukács korán 
„befutott". Hogy például A regény elmélete meghozta a korai sikert és 
elismerést. Ez nem más — hívja fel a figyelmünket Szerdahelyi — mint 
a késői marxista Lukács sikerének politikai-ideológiai visszavetítése 
a szóban forgó műre, illetve művekre. Mert Lukács — mondja ki a 
monográfus a kemény szavakat — „tudálékosan zavaros fiatalember-
nek mutatkozott, aki netán még annyi rendszeres gondolkodásra 
sem képes, amennyi egy kezdő heidelbergi magántanártól elvár-
ható". 

Eszerint legenda a „baloldali etikai beállítottság" is. A ki kinek a 
követője, illetve elődje, a ki hatott kire jelszavával folytatott utalások 
nem vezetnek sehová, legfeljebb félre, mert azt a látszatott keltik, 
hogy X. Y. „nagy", mert Y. Z. szellemi elődje vagy követője volt. 
Goldmann például attól nem lesz jelentősebb gondolkodó, hogy a 
fiatal Lukácsot a maga szellemi elődjének tekinti, és Lukács presztízse 
attól nem lesz nagyobb, ha deklarálják Heideggerre gyakorolt hatá-
sát. Mint ahogy önmagában az sem növeli Lukács jelentőségét, ha 
Gadamer előfutáraként jelöljük ki a helyét. 

Szerdahelyi nagy hangsúlyt helyez arra, hogy kimutassa Lukács 
életének és oeuvre-jének ellentmondásos motívumát. Az egyik hónap-
ban kantiánus, a másikban hegelianus — jegyzi meg Szerdahelyi. 
Behatóan figyeli önmagát, de képtelen megismerni önnön természetét, 
jellemét. A pálmát A megjegyzések az irodalomtörténet elméletéhez 
című írás viszi el, amely egy „minden tételében egymást cáfoló téte-
lekre épített művészetelméletet"-et reprezentál. 
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A monográfus Bauer Hilda „objektív" (?) szemüvegén keresztül 
láttatja velünk ennek az ellentmondásos fiatalembernek a karakterét, 
íme a jellemvonások közel sem teljes leltára: hideg, célratörő, köny-
nyen sebezhető. Kissé hiú és bosszúálló. írásaival nemegyszer szúrt és 
vágott, élesen gúnyoros volt másokkal szemben. Szereti ha mások, 
nagy jellemek, önzetlen hősnek tekintik, miközben tele van gátlások-
kal. Viselkedése nemegyszer túlzó és ellentmondásos, de ezt is meg-
engedhette magának — így Szerdahelyi —, mert apjának hírneve (ez 
persze legfeljebb a fiatal Lukácsra áll) ellensúlyozta személyiségének 
árnyoldalait. 

Szerdahelyi fontos állomásnak tartja Lukács gondolkodói fejlődé-
sében a drámatörténeti és művészetfilozófiai munkákat. A huszonéves 
fiatalember nem mindennapi felkészültségéről tanúskodik az előbbi, 
ezt nyugodtan tekinthetjük Lukács egyik csúcsteljesítményének. A 
kora munkák közül — befejezetlenségük ellenére — jelentős kísérle-
teknek tartja A heidelbergi művészetfilozófiái, ami a tervezett habilitá-
cióra készült és a Dosztojevszkij-tanulmány első részét: A regény 
elméletéi. Ennek főereje a monográfus szerint, hogy „érthető nyelven 
írodott". 

Simmel hatásáról tanúskodik a Művészetszociológia című vázlat, 
amely Lukács „marxizmus előtti periódusának legjobb alkotása". Itt 
már kitüntetett jelentőséget tulajdonít Lukács a világnézetnek. Ez 
határozza meg „mi és mennyiben lesz és lehet művészi élmény". A 
befogadás szempontjából nézve is fontos szerepet játszik a világné-
zet, ez teremt kontaktust a művész és a közönség között, ez a hatás 
előfeltétele. Ezeknek a gondolatoknak az értékéből mit sem von le 
az a tény, hogy Lukács a forma és a tartalom dialektikáját itt még 
nem tudja megoldani. 

A monográfus hosszú oldalakat szentel a lukácsi realizmuselmé-
letnek, ezt tartja a teoretikus életműve legfontosabb koncepciójának. 
(Ismeretes, hogy Szerdahelyit évek óta foglalkoztatja ez a koncepció, 
korábban is több tanulmányt szentelt ennek.) 

E helyütt nincs módunk arra, hogy részleteiben is nyomon köves-
sük a monográfus fejtegetéseit. Csupán utalhatunk arra, mit tart 
érdemesnek kiemelni. A realizmuskoncepció fejlődéstörténetében 
fontos figyelembe venni a berlini éveket (30-as évek eleje), amikor 
Lukács megfogalmazza a tipikusság és az intenzív totalitás kritériu-
mait és lényegében helyesen körvonalazza a két kategória tartalmát. 
Később ehhez hozzáveszi a pártosság kategóriáját is. 

Lukács egymást követő munkáiban jól nyomon követhető a „rea-
lizmus mint stílus" és a „realizmus mint módszer" kettős jelentésének 
váltakozó használata. A két jelentés közötti távolság ingadozó, időn-
ként még a szélsőséges megfogalmazásokat sem nélkülözik. Amit 
Szerdahelyi fontosnak tart kiemelni, az a következő: Lukácsnak sem-
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miféle „nagy realizmus"—koncepciója nem volt. A realizmus szót 
1948-ig kettős jelentéssel használja, egyfelől mint a „nagy művészet" 
megjelölését, másfelől pedig mint stílustipológiai terminust. A „nagy 
realizmus" ehhez képest semmi egyebet nem jelent, mint — érték-
fogalomként „realista stílusú nagy művészetet". 

Szerdahelyi itt jóval nagyobb részletességgel, mint korábbi írásai-
ban megerősíti, az úgynevezett „nagy-realizmus" koncepció minden 
negatívumával, hiányával együtt is fontos lépést jelent a marxista 
művészetelmélet fejlődésében, mivel ez „a klasszikus kulturális hagyo-
mány védelmét és egy viszonylagosan magasabb színvonal igényét 
jelentette a szektás hagyománypusztítás és a kincstári sematizmus 
erőivel szemben, s ilyen alternatívában nézve történelmi érdemei nem 
csekélyek". Ehhez még hozzátehetjük, Lukács a nagy-realizmussal 
foglalkozó tanulmányaiban dolgozta ki az olyan alapvető kategóriák-
nak az elméletét, mint a művészi visszatükrözés a tipikusság, az inten-
zív totalitás, a pártosság. Nem szabad elfelejteni, hogy a művészi 
visszatükrözés marxista elmélete — mégha súlyos ellentmondások 
terhelik is — mindmáig arra az alapra épül, amit Lukács fektetett le. 

N e m hallgatható el, hogy Lukács időnként nemcsak ingadozott a 
különböző realizmus-koncepciók értelmezései között, de nem csekély 
zavart okozott mind hívei, mind pedig ellenfelei körében azzal, is 
hogy nemegyszer vissza-vissza vonta korábbi álláspontját. így pél-
dául A realizmus problémái című munkájában (1848), aminek elősza-
vában expressis verbis kijelentette: a realizmus nem stílus, ilyen stílus 
nincs, a realizmus módszer, éspedig a művészi visszatükrözés alap-
vető módszere. 

Szólnunk kellene még a lukácsi életműben botránykőként aposzt-
rofált munkáról, Az ész trónfosztásáról, a monográfus által adott 
bírálatáról, s még inkább Az esztétikum sajátosságának új, sokat ígérő 
központi kategóriáiról: a világszerüségről, a saját világról, illetve az 
antropocentrizmusról, a nembeliségről, az egynemű közegről, és ter-
mészetesen a késői vállalkozásról, az ontológiaról, de sajnos, a lehető-
ségeink kimerültek. 

Befejezésül már csak néhány megjegyzésre futja. Szóvá kell tenni, 
hogy esetenként a monográfus is „költ" legendákat. Például amikor 
„életre szóló barátságról" ír Benedek Marcell-lel kapcsolatban. 
Lukács — legalábbis szerintünk — életre szóló barátságot senkivel 
nem kötött (talán Popper Leó lehetett volna életre szóló barát, ha 
fiatalon meg nem hal). Benedek Marcellnek éppenhogy igen korán 
felmondta a barátságot, amint ugyanis kiderült, hogy az nem hajlandó 
osztani Lukács politikai nézeteit. 

De megemlíthetünk egy nyilvánvaló félreértést is. Véleményünk 
szerint (s ezt a tények is alátámasztják) — a Thália Társaság mint 
vállalkozás tényleges vezetője nem Hevesi volt (akit természetesen 
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mint egyetlen igazi színházi szakember senki más nem pótolt), hanem 
Bánóczi, aki eredetileg jogásznak készült, de „a színpadnak remény-
telen szerelmese lett", s rendezői ambícióit és elhivatottságát legin-
kább a Thália Társaságban élhette ki. Az meg enyhén szólva túlzás, 
hogy „fontosabb figurája volt a Tháliának Lukács Mici (tudniillik 
fivérénél és más Thália-tagoknál), csak azért mert „végigzsarolta a 
várost" a Thália előadásokra szóló jegyekkel. A recenzens véleménye 
szerint Lukács valóban tartós távolléte ellenére is nagyobb befolyás-
sal volt a Thália műsorpolitikájára, a darabok kiválasztására, a szí-
nészkiválasztásra, mint ezt Szerdahelyi feltételezi. (Lásd a nemrég 
megjelent Thália-kötetben közölt Lukácshoz írt Bánóczi, Benedek, 
Hevesi levelek jórészét.) 

Mindez természetesen semmit se von le a monográfus munkájának 
értékéből. Az átlagolvasó, de még a kutató is abban a tudatban veheti 
kézbe a most megjelent Lukács-monográfiát, hogy alapos, forrás-
munkaként is jól használható könyvet tart a kezében. Olyan alap-
művet kapott a Lukács-irodalom ezzel a kötettel, ami mostantól 
fogva nem nélkülözhető és nem kerülhető meg, mert benne sziszte-
matikusan vannak feldolgozva mindazok a tények, elvek, állítások 
és megállapítások, amelyek hozzájárulnak ennek az ellentmondások-
tól nem mentes életműnek a behatóbb megismeréséhez. Az itt leírta-
kon el kell gondolkodni, érdemes őket idézni, és természetesen vitatni. 
Nem válik viszont a Neotyp Nyomdaipari Kisszövetkezet (felelős 
vezető: Kurucz Gábor) dicséretére, hogy mire az olvasó a könyv 
végére ér, a lapok teljesen önállósítják magukat és szertehullanak. 
Hogy mi tartja össze ezt az életművet azt „könnyen" meg lehet vála-
szolni. De hogy minek kellene összetartani a lapokat, azt csak egy 
közhelyszerű kijelentéssel lehet kifejezni: tisztességes nyomdai 
(könyvkötészeti) munkára lett volna szükség. Ez a legkevesebb, amtt 
a nagyformátumú gondolkodó és a becsületes munkát végző monog-
ráfus megérdemelt volna. (Akadémiai) 

GÁBOR ÉVA 

SZIGETI LAJOS SÁNDOR: A JÓZSEF ATTILA-I 
TELJESSÉGIGÉNY 

MOTÍVUMÉRTELMEZÉSEK 

Optikai csalódás áldozata lehet az, aki pusztán mennyiségében maga 
elé idézi az eddigi József Attila-irodalmat és azt tekintélyesnek véli. 
Igaz, már akár a Reguly Ernő-féle bibliográfia is kelthet ilyen érzetet. 
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Mégis, tudjuk, ez csupán a látszat. Az utóbbi időben kezdett valójá-
ban növekedni az értékes, elmélyült munkák száma ezen a speciális 
szakirodalmon belül. Mindez nem könnyíti, hanem inkább súlyos-
bítja annak felelősségét, aki ma József Attilát választja tudományos 
igényű értekezés témájául. 

Szigeti Lajos Sándor disszertációja akkor is fokozott érdeklődést 
ébresztene, ha nem József Attilát állítaná középpontba. Vizsgálódá-
sának iránya, alkalmazott módszerei miatt. Ma, amikor a közelmúlt 
műközpontúságot hangsúlyozó irányzatai után (explication de texte, 
orosz formalizmus újrafelfedezése, New Criticism, lengyel integrális 
iskola stb.), mintegy ellenhatásként az irodalom társadalmi, szocioló-
giai vonatkozásai kerülnek előtérbe; a művek fogadtatása, az olvasó, 
az olvasás kérdései (irodalomszociológia, recepcióesztétika); amikor 
egyfelől a nyelvelméleti, nyelvfilozófiai kutatások — kitüntetett he-
lyen a beszédaktuselmélet — témaköreiben születik meg nagyszámú, 
irodalomelméletet hatékonyan befolyásoló közlemény, másfelől a 
hermeneutika, a megértéselmélet s a pszichológiai, mélypszichológiai 
elemzések hódítanak tért — mindezek között milyen helyet foglal el 
az itt választott tárgy és módszer? Szigeti Lajos munkája azt juttatja 
eszünkbe, hogy a sokfelé ágazó, egyre több társtudományhoz folya-
modó irodalomkutatás néhány szempontból bizonyos közös jegyeket 
mutat. Elsősorban a tekintetben, hogy nem csökkent az egyes művek, 
életművek interpretációjának gyakorisága és jelentősége. Másrészt, 
igen különböző műelemzéseknél egyaránt tapasztalható egy olyan 
törekvés, amelyet a közismert Wellek— Warren kézikönyv kifejezé-
seivel élve „külsőleges" és „belsőleges" megközelítés egyesítésének 
nevezhetünk. Leegyszerűsítve, s a tendenciára figyelve: a történeti 
jelleg válik hangsúlyossá, akár a szovjet kultúrakutatásra, akár a 
francia genetikus-, szociokritikára gondolunk. Egyidejűleg — ha a 
nézőpontok két végletére figyelünk: — az egyes művek „mikroszko-
pikus" kis egységeinek vizsgálatára, illetve a kultúra egyetemes tör-
ténete vonulatainak madártávlatára, mindkét póluson találkozunk a 
jelentés viszonylagosságának homloktérbe kerülésével, felfejtésének 
sokrétegűségével, s ezen belül a mindenkori társadalmi konvenciók, 
intézmények előfeltevéseinek, beleértéseinek fokozott számbavételé-
vel. A megoldások keresése során pedig fontos szerepet kap a rend-
szerszerű összefüggések felfedése, kódolása. Sokszor kombináció for-
májában láthatjuk az előző iskolák szemléletének, eszközeinek alkal-
mazását: a struktúra, szemantika, tipológia, szemiotika szempont-
jainak érvényesítését. így kapcsolódhat össze irodalomszemantika és 
mítoszkutatás, úgyis, mint két különbözőfajta „metaszintű szöveg 
»grammatikájának« feltárása" (Nyírő Lajos kifejezésével). 

Úgy vélem, hogy ezen a ponton társítható Szigeti Lajos vállalkozása 
a — szükségképpen igen hevenyészetten vázolt — korunkbéli iro-
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dalomkutatásokhoz. A költői motívumokat, illetve egy motívum-
rendszer szövevényeinek szálait követve, élet és mű, világszemlélet 
és költészet, személyesség és társadalmiság konkordanciáit keresi; a 
líra, az egyes versek legkisebb, legspecifikusabb elemeinek, mikrosz-
kopikus jelentéssíkjainak és az egész költészet gondolati-eszmei-pszi-
chikai horizontjainak metszéspontjait, rendszerszerű összefüggéseit. 
Már e körvonalakból is arra következtethetünk, hogy önálló elkép-
zelések vezérlik, bátor kezdeményezőként lép fel. Mit jelent mindez a 
gyakorlatban? 

A hagyományosnak nevezhető irodalomtörténet nyelvén a feltett 
kérdést így is megfogalmazhatjuk: miként lehet az egyes művek, az 
egész életmű, a személyes életút, s a korabeli történelmi társadalmi 
feltételek között kialakított világszemlélet, magatartás bonyolult 
kapcsolatrendszereit, e kapcsolódások természetes, önelvű hálózatát 
— mint élő szervezetben a vérerekét — kitapintani, követhetővé 
tenni? Szigeti Lajos József Attila esetében a „motívum" és a „teljes-
ségigény" fogalmait választja vezérfonálul. Figyelemre méltó, hogy 
a hazai kutatásban, a közelmúltban, egymástól függetlenül, több, 
hasonló motívum-vizsgálat is napvilágot látott, s éppen József Attila 
költészete alapján. Tamás Attila, Szuromi Lajos közvetve foglalkoz-
nak e kérdéssel; Szőke György több publikációjának, saját munkám-
nak középpontjában áll az „apa", „anya", illetve a „csillag" kép azaz 
motívum. Úgy vélem, hogy egymást erősítik ezek az elemzések, a 
következtetések lényegében azonosak. Ezt igazolja Bécsy Ágnes 
„gyermek"-motívumra vonatkozó cikke is. A szerző e felsorolt írá-
sokat, éppúgy, mint a József Attila-szakirodalom alapvető köteteit, 
de még a kisebb, eldugottabb helyeken megjelenő tanulmányokat, 
észrevételeket is igen alaposan számba veszi, eredményeiket pontos 
hivatkozásokkal, szervesen beépíti értekezésébe. Éppúgy támaszko-
dik az életrajz és líra újonnan feltárt tényeire (Szabolcsi Miklós, 
Gyertyán Ervin, Tasi József stb.), mint a filológiai-textológiai részle-
tek kiigazításaira (Stoll Béla, Péter László); a József Attila kortársak 
gondos újraolvasására (Németh Andor, Fejtő Ferenc stb.), az eszme-
történeti, filozófiai, világképet illető elemzésekre (Németh G. Béla, 
Tverdota György, Bókay Antal) és a lélektani, poétikai, verstani ter-
mészetűekre (Hankiss Elemér, Kecskés András). De valamennyiüktől 
eltérő módon, új, eredeti irányba viszi tovább a gondolatmenetet. 
A megismert vélemények, analízisek sokféleségét egy egységes szem-
lélet kifejtéséhez használja fel : az életmű, a költészet újfajta megvilá-
gításához. 

Bevezetésében körvonalazza, hogy ő miként fogja fel a kiválasz-
tott, két alapfogalmat (motívum, teljességigény). A motívumnál hang-
súlyozza, hogy éppen a terminus széles körű elterjedtsége, a tudomá-
nyok és művészetek több ágán belül való alkalmazása vonzza (épí-
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tészet, pszichológia, pedagógia, táncművészet stb. motívum-fogal-
mai). Igen tágan és körültekintően vonja meg a motívum értelmezé-
seinek határait. Nagyvonalú áttekintést nyújt — e kiemelt szempont-
ból — Wolfgang Kayser, Leo Spitzer gondolataitól az orosz forma-
listákig; M. M. Bahtyintól, Roman Ingardentól a finn folkloristákig. 
Külön figyelmet fordít az utóbbira, a néprajz motívum-fogalmára, s 
itt a Veszelovszkij körüli vitákra. Okkal kapcsolja össze a fogalom 
történetét az irodalomelméleti gondolkodásnak azokkal az ágazatai-
val, amelyek a szó művészetének tekintik az irodalmat (Oskar Walzel, 
R. Ingarden, W. Kayser, Zsirmunszkij). Egyéni állásfoglalása az, 
hogy a szemle során hangsúlyozza: a motívumok szociálpszichológiai 
összessége az elsődleges, eredetük szociális történeti jellege; majd az 
egyes életműveken, műveken belül betöltött funkciójukban az a fontos, 
hogy miközben eltérő funkciókat hordoznak, egységes rendszert al-
kotnak (Friedenberg, Poszpelov, Dolezel, Tinyanov). Az egyes ku-
tatók nézetei közül előtérbe emeli Oskar Walzel felfogását, s ben-
ne a wölfflini stílustipológia és dilthey-i világnézet fogalmainak 
egyesítését látja. A motívumok műstruktúráló szerepét húzza alá, 
miközben kitekint a fogalom zenei felfogására, s két olyan szerző, 
illetve szerzőpár gondolatmenetére, akikről nálunk az előzőeknél jóval 
ritkábban hallhattunk (Robert Petsch : Motif, Formel und Stoff, 1940. 
Berlin; Hornt-Ingrid Daemmrich: Wiederholte Spiegelungen. Themen 
und Motive in der Literatur. Berlin— München, 1978). Néhol támad 
csak fenntartásunk. Nem elég világos a megfogalmazása akkor, ami-
kor a motívum fogalmáról gondolkodva úgy találja, hogy „A fogalom 
szemantikai megközelítése nem enged meg egyenlő elbánást a témá-
val, ugyanis a motívum a témának legfeljebb bizonyos jegyeit hor-
dozza magában, amely jegyek ugyanakkor a téma fejlődését eredmé-
nyezik, s ezeket az adott jellemzőket hangsúlyozza, illetve emeli min-
denek fölé maga a motívum." (29.) Itt a „témával való elbánás", 
illetve az adott jellemzők „mindenek fölé emelése" megjelölések 
homályosak, pontatlanok. Hozzá kell tennünk, hogy ez a részlet, ez 
a megfogalmazásmód nem jellemző az értekezésre. Itt, a motívum 
kifejezéstartalmának tisztázása során egészében impozáns körképet 
ad, amely nem terjed ki minden egyes, a motívummal foglalkozó 
műre, szerzőre; mégis, lényeget láttató, átfogó képet mutat. Igen 
fontosnak és helyesnek vélem azt, hogy a meghatározások felsora-
koztatása közben megvilágítja a szó és motívum, a költői szó, kulcs-
szó és motívum különbségeit; a szemantikai, pszichológiai háttér, a 
motívumok eltérő fajtáinak osztályozásait (Leitmotiv, Kernmotiv, 
Rahmenmotiv, Füllmotiv stb.). Végül is összegyűjti a fogalom főbb 
alkalmazásait, kategorizálásait, s világos rendszerezésük során egyér-
telműen kiválasztja, középpontba helyezi saját nézőpontját. A tárgyi, 
morfológiai-formális, illetve a pszichológiai értelmezéssel szemben az 
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esztétikai vonatkozást emeli ki. A motívum, kép, szó, képzet termi-
nusoknál vállalja, hogy adott esetekben szinonimaként használja őket. 
Motívumsorok, motívumbokrok létezése mellett áll ki. Határozottan 
megkülönbözteti és markáns vonásokkal definiálja a motívum három 
változatát : a fő-, mellék- és egyszerű motívumot. Pontosan leszögezi, 
milyen értelemben törekszik motívumtörténetet is nyújtani. Tehát: 
jól körülrajzolt, ugyanakkor rugalmas, dinamikus motívum-fogalmat 
alakít ki. 

József Attila költészete esetében különösen a motívumok rend-
szer-jellegét, koherens egységét hangsúlyozza, és ennek alapját a 
költő teljességigényében, illetve hiány tudata ban jelöli meg. 

Ez utóbbi kifejezések, mint terminusok felbukkanása új kockáza-
tokat rejt. Hiszen e két szó tekinthető költői szóhasználatnak, de 
filozófiai vagy pszichológiai tartalmú megjelölésnek is. Szigeti Lajos 
az értelmezésnél elsősorban versbéli szókapcsolatokhoz, kijelentések-
hez fordul („A mindenséggel mérdd magad", „A világ vagyok — 
minden, ami volt, van"). Beszél a két jelenségről, mint életérzésről, 
mely a költészetben jelenik meg; majd ugyanezek József Attila 
művészetelméleti írásaiban szereplő változatait veszi szemügyre 
(„szemléleti végső világegész"), illetve a költő élőszóbeli beszélgeté-
seiben alkalmazott egyéni szóösszetételeire emlékeztet („világhiány" ; 
mint az egyén speciális pszichikai állapotának elnevezése). Mindeze-
ket egységes fogalmi keretbe rendezi akkor, amikor olyan esztétikai 
szakkifejezésként kezeli, amelyet Hegeltől, Hegel logikai kategóriájá-
ból vesz át. Csupán akkor támad hiányérzetünk, amikor a továbbiak-
ban úgy véli, hogy a „teljességigény összefügg egy jellegzetes életérzés-
sel, korélménnyel: a csonkaságtudattal, a törtségérzettel", amely 
Komjáthy Jenő, Reviczky, Kiss József óta jelen van, s az Ady-versek-
ben válik relevánssá. Éppen azért, mert joggal hivatkozik ennek az 
összefüggésnek tekintélyes kifejtőire, már régebb óta közkézen forgó 
kötetekre; itt — úgy tűnik — ismétlésjellegű ez a felidézés, egy túlsá-
gosan tág és általános körhöz csatolja a gondolatmenetét. 

Valójában mind a motívum, mind a teljességigény fogalmának igazi 
próbatételét az alkalmazás jelenti, ez a könyv lényege. 

Első pillantásra szinte túl kézenfekvőnek, túl egyszerűnek tűnhet 
az az öt alapmotívum, amely a fő fejezetek tárgyát, egyben felépíté-
sének vázát is jelenti. Ezek: az anya, apa, felnőttség (illetve: gyermek-
ség), arányosság (illetve: aránytalanság), s a csönd motívumai. Azt is 
mondhatjuk — az értekezés ismeretében — , hogy az anyától, világ-
rajövéstől a halálba-térésig, a költővé válástól, első versek létrejöttétől 
a dalok elnémulásáig tart a vonulat. Azaz Szigeti Lajos követi az 
egész emberi, költői utat 1905-től 1937-ig, zsengéktől az utolsó műve-
kig, újféle módon. Mellőzi a pálya, az életmű kronológiai figyelem-
mel kísérését, ehelyett az egyes motívumok fonala mentén halad. 
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Mindig egyaránt szerepelnek a korai és a kései versek, s főként a kö-
zöttük lévő folyamat, az értekező szavaival : „az életmű belső követ-
kezetessége". Úgy is fogalmazhatjuk, hogy a líra öntörvényűsége, 
autentikus volta lesz így a főszereplő; pontos esztétikai, poétikai 
jegyeit követi nyomon, s ezek szociális, pszichológiai összefüggéseit 
deríti fel. Vagyis, voltaképpen minden egyes fejezetben újra felraj-
zolja a József Attila-i élet és költészet teljes bejárt útját, az „íveket", 
ahogy ő nevezi. Hozzáteszem : egyre mélyebbre hatoló és magasabbra 
emelkedő íveket, amelyek a konkrét élet-mozzanatok, lelki, pálya-
képbeli és irodalomtörténeti összefüggések, igen pontos és érzékeny 
szöveg-értelmezések kölcsönös egymásra-világításaival jutnak felfe-
dezés-értékű meglátásokhoz. 

Részben már címadási módjával is utal felfogása lényegére. Több-
nyire idézetet választ címnek, hol a versekből, hol pedig a szakiroda-
lomból („Anyás költő lett" Bóka László megállapítása, „Nincsen 
apám", „ A csöndbe térnek a dalok" a Tiszta szívvel, azaz a Majd 
című versből való idézetek; „Vajon arányos-e hozzám most minden, 
ami van" a pszichoanalitikai naplóból kiemelt kérdés). Egy-egy záró-
jeles megjegyzéssel jelzi, hogy milyen értelemben foglalkozik e témák-
kal (Az „Anyás költő lett" cím után „Az anya hiánya" szerepel stb.). 
De ez még csak halvány jele a dolgozat alapvető vállalkozásának: 
annak, hogy felnagyítsa, közel hozza a köznapi szavak, élettények 
speciális költői motívummá változásának folyamatát, súlyos, össze-
tett tartalmakkal telítődését. Az egyes fejezeteken belül különböző 
menetű gondolatsorokkal, különböző szintű kontextusok fokról fokra 
haladó, finom, érzékeny felfejtésével értelmezi és bontja ki egyre 
gazdagabban ennek az átváltozásnak, s a benne rejlő összefüggések-
nek sokrétű szövedékét. így, míg minden fejezetet más oldalról, 
egyben más vizsgálati szemszögből indít el (életrajzi epizód; pálya-
társakhoz: Juhász Gyulához, Kosztolányihoz, Babitshoz fűződő kap-
csolat; a pszichoanalízis szerepének, a napló jellegének mérlegelése; 
a „csönd" költői, művészi, filozófiai jelentéseinek, szerepének szám-
bavétele) — minden esetben közös az, hogy mindegyik mozzanat nála 
bizonyos csomópontként jelenik meg. Olyan gócként, amelyben az 
életmű problematikájának különböző útjai futnak össze. Alkalmasak 
arra, hogy közel hozzák a személyiséget és élete alakulását, a gondol-
kodót, az esztétát, de főként magát a lírát, annak tudatos és öntudat-
lan belső kapcsolatrendszerét, motívumok sűrű hálózata formájában. 

Egyetlen példával próbálom illusztrálni az elmondottakat. Az 
anya motívumánál egy gyermekkori epizód felelevenítése a kezdet. 
A költő saját szavait idézi annak bizonyságaként, hogy az anyához 
fűződő kapcsolat nem egyszerűen csak a szeretetet, ragaszkodást 
jelentette, hanem a szemrehányást, sőt a gyűlöletet is. Szántó Judit, 
az élettárs emlékezését állítja a költő vallomása mellé, majd az iro-
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dalomtörténész (Bóka László) megállapítását arról, hogy a szokásos-
nál fontosabb, érzékenyebb, neuralgikus pontot jelez József Attila, az 
ember számára, s így költészete számára is az anya, a hozzá kötődő 
ambivalens kapcsolat. Szigeti Lajos a költészet egyik archimédeszi 
pontjának tekinti a motívumot, majd az első versektől kedve figye-
lemmel kíséri az anya szó, kép felbukkanását, jelentés-változásait, a 
motívum történetét. Eközben fény derül az anya-motívum vonzás-
körére, az egyre tágabb, terebélyesebb motívumbokorra, amelynek 
során nemcsak a „mosás", „tisztaság", hanem például a „lágy kedves-
ség", „könnyű sár", sőt maga az „eső", „sár", „szél", „ fű" is az 
anya felidézése mozzanatainak, mellék-motívumoknak bizonyulnak. 
Mindezek egyúttal a gyermeki-hez is szorosan kapcsolódnak. Követé-
sük során új és új mellék-motívumok tűnnek fel : „ringatás", „játék", 
„verés". Ezek egyúttal verssorozatok összekapcsolódásaira hívják 
fel a figyelmet (Ringató, A Dunánál, Hajón megyek Pestre, Egész testé-
ben, Elégia stb.). Az anya alakjához tapad a „töröttség" motívuma is, 
közvetve a falu-t, de a „tört sík"-ot, „kis búvó országok"-at, s az 
„elporlás, szétpergés" képzeteit asszociálva („törékeny falvak reccsen-
nek össze", „. . . törékeny falvak — anyám ott született — " — a 
Levegőt! falevél-hasonlata stb.). Külön sorozattá alakulnak az 
anya çs a kedves ismétlődő, többrétű motívum-társulásai. Nem-
csak a „lágy őszi tájból és sok kedves nőből" összeállítás próbál-
kozása, az összeállítás és széthullás megújuló mozzanatai révén; nem 
csupán a „lágy emlő", „lágy bölcső", az anyára és szerelmesre egya-
ránt vonatkoztatott „törékenység" („. . . neved árja, törékeny bájú 
verőfény" — írja Flórának), a „Kedves vacsora melege", később a 
„terített asztal" motívuma: mindenkor az otthon képzetei; hanem 
az „őszi eső szürke kontya", a „karcsú idomaira pongyolát" öltő lég, 
s az „úgy ülünk itt, mint kedves és fia" hasonlat nyomán is (Óda, 
Elmaradt ölelés miatt, Anya, Alkalmi vers a szocializmus állásáról 
Ignotusnak stb.). A gondolatmenet során olyan messzemenő, érzé-
keny megfigyeléseket illeszt egymás mellé, mint amilyen az „anya, 
tanya" akusztikai hasonlóság mögött rejlő asszociatív kapcsolat 
(Mint a mezőn), vagy amilyen magának az „ősz"-nek, a levélhullás-
nak, a fák „megfosztásának", az anyát, az anya elvesztését felidéző 
motívum tartalma. Más fonálon az „anya" és a „szopás", táplálás, 
„evés", illetve ezek megvonása; az anya halálával „evés" és „halál" 
megdöbbentő társítása, nyomában a „bűn" és „bűntudat" idekap-
csolódása mélyebb pszichikai összefüggéseket felfedő motívumsorok-
ként bukkannak fel. (Vö. : az „Ettelek volna meg!" felkiáltás a Kései 
siratóban ; a bűne íze „fogai és ínye között bujkál" vád a Jelenet egy 
büntetőszéki tárgyalás irataiból című töredékben ; az Iszonyat szörnyű 
adás-megvonás játéka, a Szabad ötletek jegyzéke két ülésben megfelelő 
részletei stb.) Szigeti Lajos itt idézi, összefűzi és továbbviszi Szőke 
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György, Sárközy Péter, Turóczi-Trostler József észrevételeit. Új és 
egyre tágabb körű, egyre elvontabb és filozófiai tartalommal telítettebb 
kapcsolatokra derül fény akkor, amikor az anya úgy jelenik meg a 
versekben, mint a teljesség, az egész hordozója, lehetősége; mint a 
megszületés előtti ősharmónia világa (anyaméh), majd, mint maga a 
világrajövés s vele társuló „kín" együttese, s e „születés" („újraszü-
letés") szoros kapcsolata az „új világ", a „jövő" reményéhez, vára-
kozásához és kockázatának átéléséhez. Mindez már az egész társada-
lom, sőt az emberiség jövőjére vonatkozik; a horizont emberiségnyivé 
tágul. („Óh emberiség, kit törött anyám szenvedni szaporított", „Ha 
már ennyi a kín, világot vált valóra", másutt a dolgos tömegek azért 
remegnek dacban, s tehetetlenül, mert „kínjukból jövőnk nem szüle-
tett meg" stb.) (Emberiség, Majd emlékezni jó lesz, Már kétmilliárd.) 
S még számtalan példa kínálkozik: Mi emberek. Mint gyermek, 
Kosztolányi, Nem emel föl, Könnyű fehér ruhában stb. Joggal emeli ki 
itt Szigeti Lajos a biológiai és a választott születés jelentéseinek össze-
fonódását („Óh emberiség" „nem rettenek újra születni érted", 
„Tudnál-e engem új világra hozni, . . . hogy legyen erőm ismét ada-
k o z n i / s eltölteni a gonoszt félelemmel?" Emberiség, Flóra). S az 
egész szemantikai füzér új vonatkozásait, távlatait idézi fel a „tenger" 
és „part" motívumainak idecsatolásával, bennük a „születés", „új 
világ" újabb jelentésárnyalataival (Csak most, Aki szeretni gyáva vagy. 
Már régesrég, Bukj föl az árból stb.). így jut el az „anya" főmotívumá-
nak végül is filozófiailag univerzális, költői képként kozmikus jellegé-
hez: „éghez"; „menny"-hez kapcsolódásához. A gondolatmenet frap-
páns befejezéseként a verspéldákat konkrét filológiai adattal egészíti 
ki : azt a Láng József által közreadott adalékot illeszti ide, mely szerint 
a Mama című verset József Attila 1936. január 9-én más címen: 
Mennybemenetel elnevezéssel publikálta. 

Szükségképpen elnagyolt kép az egyetlen fő-motívumról, ennek 
motivikus kapcsolatairól. De bepillantást engedhet az értekező fejte-
getéseinek menetébe, módszereibe; következtetéssel jelentőségének 
megítélésébe. Érzékelhető például az, hogy a versvilág ilyenfajta össze-
függés-követelése olyan folyamatok felmutatását jelenti, mint itt az 
anya — a valóságos ember: Pőcze Borbála — személyének, a hozzá 
kötődő élményeknek fikcionalizálódása, költői lénnyé átalakulása 
(Sárközy Péter gondolatait idézi és folytatja etekintetben Szigeti 
Lajos). Ugyanakkor nyomon követi a motívum filozófiai, magatar-
tásbeli értelművé transzformálódását (szoros kapcsolódását az ará-
nyosság visszanyerésének vágyához, majd az „új világ", a „kín"-ból 
megszülető „jövő" reményéhez). Vagyis, szemünk láttára növekszik 
az „anya", mint már speciális költőiségűvé lett motívum egyre egye-
temesebb jelentések hordozójává; s miközben egyre több mellékmo-
tívummal társul, egyre élesebb fényt vet a költő pszichikai indítékai-
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nak alakulására a társadalommal, világgal szemben; az ember és a 
költészet létmódjának eredetére, specifikumára, lényegére. (Az emlí-
tett „törékenység"-en, „törött"-ségen kívül példa lehet erre a fogan-
tatásában szintén „anyá"-ra utaló „lágyság", József Attila vissza-
térő, kedvenc jelzője, mely a valóság keménységével, kegyetlenségével 
szemben a megőrzött lágy emberség — másutt : „részvét" — követel-
ményét is képviseli. Ezen a ponton Zappe Lászlóra hivatkozik a 
szerző, s az ő gondolatait szövi tovább, saját koncepciója egészébe 
illesztve.) 

Példaként, önkényes kiemeléssel, csupán közvetlen egymáshoz 
tapadó motívumokat soroltam. Jelzése ez annak, hogy Szigeti Lajos 
módszere, miközben reflektorfénybe állít bizonyos „kulcsverseket" — 
melyekről kiderül, hogy bennük kulminálnak motívumsorozatok 
(lásd Kései sirató, Óda stb.) — aközben új fényt vet kisebb súlyú, 
eddig háttérbe szoruló darabokra, itt pl. a Zöld napsütés hintált. . . 
kezdetű költeményre. Teljesen eredeti módon, meglepő feltevésekkel, 
de igen jól megalapozott, meggyőző, újszerű érveléssel interpretálja. 
Mintegy mellékesen, jól megfontolt bizonyítékokat szolgáltat filoló-
giai kérdések eldöntéséhez: ahhoz, hogy néhány előző szövegkiadás-
ban szereplő, Németh Andor által adott cím (Tengerifürdő) tévedés, 
egyben félreértések forrása; ahhoz, hogy az utolsó két sor a vers szer-
ves része, nem elhagyható (amint az a fent említett kiadásokban tör-
tént); s hogy végül, látszólagos csonkasága ellenére kerek egészet 
képez, befejezett mű. Kézenfekvő argumentumait a verssel egyidejű 
Vallomás című és 32 évvel ezelőtt. . . kezdetű prózai írások felépíté-
sének, gondolatmenetének párhuzamaiból, hasonlóságaiból meríti; 
valamint az egész költészet különböző helyein megtalálható képzet-
kapcsolások tanúságaiból. A motívumok rendszerét követve bizonyos 
verstípusok létezésére, életműbéli szerepére is felfigyel; változataik 
jelentésére elsőként hívja fel a figyelmet (születésnapi versek, száma-
dásversek stb.). Ezzel is új szempontot ad az életmű, s a költői sze-
mélyiség rajzához. Érvelésmódja itt is eredeti, megragadó. Például a 
születésnapi versek ifjúkori sorozata után, elapadásukkor, illetve ép-
pen az 1937-ben történő újraéledésnél arra hivatkozik, hogy a válsá-
got érző költő fogódzót keres, s ezt jelenti számára a költészet, saját 
lírikusi gyakorlatának következetessége éppúgy, mint a benne élő 
anya-kép. E megtartó erőkhöz fordulására nemcsak a megszületésére 
visszaemlékezés szokását hozza példaként, hanem e kettő másfajta 
összékapcsolódását is, a verstan, a műhely oldaláról („Még jó, hogy 
vannak jambusok s van mibe beléfogóznom" — írja a Szürkületben; 
s ezt mintegy megvalósítja az egyetlen hexameterből álló feljajdulás: 
„Irgalom, édesanyám, mama, nézd, jaj kész ez a vers is"). Itt kell 
megjegyeznünk, hogy a dolgozatíró megfeledkezik egy publikációról, 
amely pedig különösen illik az ő koncepciójához, s gondolatmenetei 
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újabb alátámasztását jelentené (Fehér Erzsébet: József Attila töredé-
kei című kitűnő tanulmánya A Petőfi Múzeum évkönyvében, 1964. 
177—191.). Hozzá kell tenni: ritkaságszámba megy ez a mulasztás, 
s lényegében nem csorbítja a dolgozat egészét. 

Szigeti Lajos Sándor új kötete igen alapos, elmélyült munka, ta-
pasztalható a tizenöt évi folyamatos anyaggyűjtés, átgondolás, kidol-
gozás gondossága. Módszerét többféle szakterület eszközeinek sze-
rencsés kombinálásával alakítja ki. Egyaránt él a szigorú értelemben 
vett szövegkritika, filológia oknyomozásával, életrajzi adatok, iroda-
lomtörténeti források, tények elemzésével; irodalomelméleti irányok 
interpretációt illető tapasztalataival; verstani és lélektani összefüggé-
sek követésével; általános esztétikai, filozófiai tanulmányok felhasz-
nálásával. Mindezeket egymást kiegészítő, s egymást ellenőrző módon 
kapcsolja össze és alkalmazza az eredeti módon felfogott motívumok, 
illetve a motívum-rendszer önállóan kidolgozott, következetes felfej-
tésében. Kiemelkedő érdemének kell betudnunk azt, hogy miközben 
ez a kombináció alapvető hibák elkövetésének állandó, fokozott 
kockázatát jelenti (tapasztalati valóság és művészi valóság összemo-
sása; dokumentumszerű történések igazának és a költői megvalósu-
lás, jelentés igazságának egymással felcserélése stb.), nem esik ezekbe 
a csapdákba, körültekintően és biztonsággal kezeli és illeszti helyére 
a különböző kontextusok elemeit. Ebben, s az egész folyamat egysé-
ges, igényes figyelemmel kísérésében nagy szerepet játszik rendkívüli 
érzékenysége, empátiája, műértése. 

A szakirodalom megismerésének, felhasználásának tekintetében — 
a felemlített kis kivétellel — általában példaszerűen jár el. 

Mindezért témaválasztása, s ezen belül egyéni célkitűzése fontos 
és nagyszabású feladatnak bizonyul. A József Attila-költészet motí-
vum-rendszerének, s a lírikus teljességigényének követése egyszerre 
jelenti az életmű újfajta poétikai és világszemléleti összefüggéseinek 
feltárását. Ezt az igen összetett feladatot a jelöltnek eredeti módon 
sikerült megoldania. Következtetéseinek tudományos megalapozott-
ságáról tanúskodnak már a módszeréről, szakirodalom-felhasználá-
sáról elmondottak. 

Mindebből következő eredménye az, hogy új felismerésekkel, — 
régibb feltételezések, állítások pontosításával — gazdagítja e jelentős 
életmű értelmezését. Elsősorban az egyes költeményekét, kiemelkedő 
művek mellett eddig elhanyagoltabb versekét (az említett Zöld napsütés 
hintált. . .-hoz hasonlóan pl. a Ritkás erdő alatt című alkotásét); 
segítségükkel pedig az oeuvre egészének, irányának, gondolatvilágá-
nak, etoszának felderítését is. Például szolgálhat a dolgozatnak az a 
végkövetkeztetése, mely szerint József Attila egyéni tragédiája elle-
nére, magatartása és versei tanúsága szerint a reményt mintegy örökül 
hagyta, s a „csönd"-ben nem a halált, hanem „dalai" (művei) örök-
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kévalóságát látta. Ugyanakkor a költő prózáját, művészetelméleti 
felfogását is új megvilágításba helyezi a dolgozat, emberi, gondolkodói 
portréját új vonásokkal árnyalja. A gondolatmenet mellékterméke 
gyanánt filológiai és irodalomtörténeti részkérdések, életrajz és mű 
kapcsolatainak új pontjaira hívja fel a figyelmet, illetve állást foglal 
vitás esetekben (például József Attila és Babits kapcsolata, a Babits-
nak írott levél s a Mint gyermek című vers összefüggése). Ehhez járul 
az az irodalomelméleti jellegű nyereség, hogy a bevezetőjében vázolt 
„motívum"-fogalom kialakítását a gyakorlati alkalmazással, tulaj-
donképpen az értekezés egészével teszi teljesebbé. A József Attila-
költészet éppen motívumai következtességével, rendszerűségével, a 
motivikus kapcsolatok sokrétűségével, sűrítettségével magának a 
„motívum"-fogalomnak, mint irodalomelméleti terminusnak köze-
lebbi megvilágítását, a motívum-kutatás perspektíváinak felmutatását 
is jelenti. Egyben felhívja a figyelmet a mű, a művészet belső, speci-
fikus törvényszerűségeinek — s e törvényszerűségek társadalmi-tör-
téneti összefüggéseinek — létére, megközelítésének egyik lehetősé-
gére. 

A felsorakoztatott jellemvonásokhoz, kibontakozásukhoz járul 
Szigeti Lajos Sándor kifejtésmódjának egyenletes, igényes, idegen 
szavakat kerülő, egyszerűségre, világosságra törekvő előadásmódja. 
Külön említést érdemel ez, mert tárgya fokozottan vonzhatná az 
elméleti gondolatvezetés és műelemzés kétféle veszélyét: a szakkife-
jezések torlódásait, illetve a metaforikus megfogalmazások végleteit. 
Úgy vélem, mindkettőt sikerült elkerülnie. A József Attila szak-
irodalom értékes kötettel gyarapodott. (Magvető) 

SZÉLES K L Á R A 

TÜSKÉS TIBOR: RÓNAY GYÖRGY 

Rónay Györgyről szólván Tüskés Tibornak nehéz a dolga, bárme-
lyik eddigi irodalomtörténészi vállalkozásánál nehezebb, minthogy 
Rónay esetében a teljesség ábrázolása seregnyi műfajra való kötelező 
kitekintéssel jár együtt. A könyv feladata tehát kettős: egyrészt meg 
kell védenie Rónayt a sokoldalúságát övező gyanakvástól, érzékeltet-
nie kell az olvasóval, hogy ez a rendhagyó sokszínűség, több műfajú-
ság nem zárja ki az elmélyültséget, a valódi értékek létrehozását, más-
részt ki kell választania azt a formát, amellyel híven tudja tükrözni a 
választott tárgyban rejlő hihetetlen gazdagságot és változatosságot. 

A Rónay György életrajza szerint megformált, találó címekkel je-
lölt fejezetek nem mutatnak ugyan merev sorrendet a műfajok tár-
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gyalásában, ám az kitűnik, hogy a szerző a fő hangsúlyt a költészetre 
és a regényírásra helyezi, hisz a terjedelmet és az elemzés alaposságát 
tekintve is e két irodalmi tevékenység bemutatása képezi a könyv 
meghatározó vonulatát. 

Ezen belül is kiemelkedően értékes rész Rónay költői pályaképének 
megrajzolása. Tüskés kitekint a legelső verseskötetek barokkos díszű 
szóhasználatára, hosszasan és tudatos szépséggel áradó versmonda-
taira, majd a nietzscheánus gondolatvilág igézetére és elutasítására, 
a kísérletező francia költészet, a szürrealizmus hatásainak befogadá-
sára, s végül a végső kérdéseket megközelítő, leegyszerűsödött és 
letisztult versformára. Értő és érző szavakkal mutatja be azt a folya-
matot, amely a kifejezések szépségében és bőségében tobzódó fiatal-
ember költészetéből műveltségről tanúskodó, fegyelmezett képalko-
tást, hallatlanul összefogott, higgadt formavilágot teremtett. E finom 
átalakulások ellentéteként pontosan határozza meg a Rónay költé-
szetét jellemző állandó erényeket is: valamennyi verseskötetének szi-
gorúan tudatos megkomponálását, a költő mindvégig megőrzött esz-
tétikai meggyőződését, s verseinek szüntelenül jelenlévő filozófiai hát-
terét. Vagyis a költői pályakép Tüskés szövegében mint a változat-
lanság és a változás egysége jelenik meg, a szerző egyszerre képes 
érzékeltetni Rónay költészetének folyamatos jellemzőit és árnyalat-
nyi módosulásait: „Rónay György fiatalon a Nyugat első nemzedé-
kének költőihez kapcsolódott, lágy, impresszionisztikus verseket, 
érzékenyen elégikus alkotásokat írt . . . A magas mesterségbeli tudás, 
a megszerzett műveltség fénye csillogott a verseken . . . Eszményei-
nek később sem fordított hátat; Rónay nem forradalmár lelkű költő. 
De a kifejezés, a hang, a lírai megszólalás, sőt maga a versmodell is 
megváltozott idővel . . . Rónay eljutott a csupasz tények közlésének 
költőiségéig . . . a beszédes hallgatással megszerzett feszültség kife-
jezéséig". A szerző ezen megállapításait bizonyítja is művében, hoz-
záértő szemmel válogatja ki a szemléltetésre kiváltképp alkalmas idé-
zeteket, meggyőző erővel cáfolja a közhelyszerű kritikai vádakat. 
Nem törekszik szándékoltan és erőszakoltan egyedit, mindenáron 
újat mondani, ha kell, mindig felhasználja a Rónay költészetét mél-
tató kortárs kritikák híres kulcsszavait, találó megállapításait : a „tün-
déri elvontság" (Vas István), az „angyali költészet" (Sótér István) és 
a „klasszicitás" (Sik Sándor) fogalmait. 

Saját véleményét leginkább verselemzéseiben nyilvánítja ki, ame-
lyek egyébiránt Rónay költői pályafutásáról alkotott meggyőződésé-
vel is szoros összefüggésben vannak. Tüskés ugyanis két viszonylagos 
fordulatot, két tematikus megújulást állapít meg ezen a lényegében 
egységes költői világon belül — az elsőt a negyvenes évek, a másodikat 
a hetvenes évek elejére téve. N e m véletlen tehát, hogy a kötet két 
alaposabb verselemzése éppen ebből a két korszakból származó köl-
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teményeket vizsgál meg részletesebben, hiszen az ezekből a versekből 
felsejlő pályaszakaszokban az addigi tematikák kibővülését látja a 
szerző: a Faragó György halálára írt siratóvers elemzésével a költő 
1942 utáni komorabb hangvételét világítja meg, Nyárutó című versé-
nek boncolgatása során pedig egy kései, objektív költeményben mu-
tatja ki a személyes megfigyelések egyetemessé emelését. Az első 
elemzésből kitűnő tematikus váltás Tüskés nézete szerint történelmi 
fordulatokkal kapcsolható össze: „az 1942 után írt versek közös 
vonása . . . a hang megkeményedése. Kegyetlen és iszonyú kor 
tört ránk — mondja a költő —, az embertelenség világában minden 
emberi érték végveszélybe került . . . Ha korábban abban bízott, 
hogy önmagában, a magány szigetén, a „toronyban" megvédheti az 
értelem tisztaságát, most látnia kell, hogy az ember ajkáig nő a gyalá-
zat". A második elemzésben nyomon követett tematikus váltás vi-
szont személyes okokban gyökeredzik: „A hetvenes évek elején 
Rónayt súlyos szívbetegség veri le lábáról, infarktus éri. Egyre többet 
foglalkoztatja az öregedés, a betegség gondja. Többször és nagy meg-
értéssel ír mások bajáról . . . és mások haláláról . . . Gyakran 
visszatér saját romló szervezetének »diagnosztizálásához«, a szívbe-
tegség tüneteinek számbavételéhez. . . költészete megtelik »az elmú-
lás közellétének« gondolatával". 

Amíg a költői pályakép megrajzolása közben Tüskés Tibor mind-
ezek ellenére kijelenthette, hogy „Rónay György költői fejlődését nem 
kísérték ellentmondások, útja nem a folytonos és látványos revíziók 
története", addig a regényíró Rónay pályáját szemlélve alapvető vál-
tozásokat, a fejlődésirányok gyakori módosulásait kell megállapí-
tania : „Az író, aki korábban a csodamotívummal, a játékossággal, a 
belső monológ alkalmazásával, az újszerű időjátékkal az európai 
regényfejlődés modern és kísérletező útjához kapcsolódott . . . a 
realizmus — a »gazdagított«, a minden korábban megismert ered-
ményt magába ötvöző realizmus — felé fordul". A kísérletezés és a 
gazdagított realizmus szakaszain belül is további csoportosításra van 
szüksége Tüskés Tibornak — méltán, hisz enélkül az olvasó képtelen 
lenne átlátni ezt a változatos, szüntelenül megújuló regényírói pályát. 
Ennek megfelelően Tüskés a kísérletezés szakaszán belül elkülöníti 
egymástól a „hétköznapok és csodák", valamint a „hétköznapok és 
emlékek" jegyében megszületett regényeket, azaz a csodamotívumok 
és a játékosság, illetve a belső monológ és az időjáték dominanciája 
által meghatározható alkotásokat. 

A „hétköznapok és csodák" regényei közé három mű tartozik: a 
Keresztút, a Lázadó angyal és a Cirkusz. Ezen csoportosítása közben 
Tüskés Tibor Szerb Antallal halad azonos nyomon, amit nyilvánva-
lóvá is tesz. Azzal a Szerb Antallal, aki a Hétköznapok és csodák 
című könyvében kifejti, hogy a regény mint műfaj feltehetően azáltal 



240 Szemle 

újulhat meg, hogy magába fogadja a csoda és a mítosz elemeit — s 
épp ezért lekesen figyel fel a Rónay-regényekben felbukkanó csoda-
motívumokra. 

A „hétköznapok és emlékek" regényének e csoportosítás szerint a 
Fák és gyümölcsösök című mű bizonyul, amelyben a belső monológ 
és az időjáték technikai eszközei egy családregény keretei között je-
lennek meg. 

A kísérletezést felváltó realista regényírói periódusban Tüskés sze-
rint egyrészt az „önéletrajziság" regényei állnak: A nábob halála és a 
Képek és képzelgések, másrészt az úti élmények szülte regények, ame-
lyekben idegen környezetbe került honfitársai sorsát lesi el és ábrá-
zolja Rónay : a Szürke élet és a Nincs megváltás, harmadrészt pedig 
a keresztény gondolkodás bizonyos alapkérdéseit, a júdási bűnt és a 
krisztusi megbocsátást feldolgozó és a jelenre vonatkoztató művek : 
az Esti gyors és A párduc és a gödölye. 

Tüskés alapos, a regényírói életművet következetesen végiggondoló 
korszakolásának csupán egyetlen apróbb hiányossága van, nevezete-
sen az, hogy a két főbb írói korszak — a kísérletező és a gazdagítottan 
realista — közötti határt ellentmondásosan, egy évtizednyi ingado-
zással határozza meg, amelynek révén Rónay egyik legjobb regényé-
nek, Az alkony évének kérdésessé válik a helye ebben a rendszerben. 
Rónay 1947-ben megjelent regénye, Az alkony éve tárgyalását Tüskés 
ugyanis e szavakkal vezeti be: „eljött az idő, hogy az „igazi valót" 
kimondja a költő, amikor a regényíró számára fontosabbá vált az 
igazság közlése. Eljött az idő, amelyben megtörtént az író »visszaté-
rése« — pontosabban : előrelépése — a valósághoz". Majd a regényről 
magáról így ír: „ A z író . . . most a realizmus . . . felé fordul . . . A 
regény fölépítése, a szerkezet belső ritmusa . . . a klasszikus regény-
építkezés . . . elvét követi". Ezek után azonban, mielőtt az 1957-ben 
megjelent regény, A nábob halála bemutatására rátérne, a következőt 
állítja: „Rónay az ötvenes években . . . visszatér a realizmushoz: 
nem a földhözragadt, a tradicionális, hanem a megújított, a gazdagí-
tott realizmushoz. Ez a visszatérés persze előrelépést jelent : . . . vál-
lalja az »igazi való« ábrázolását". Nyilvánvaló, hogy mindegyik 
idézett helyen ugyanarról a folyamatról — a kísérletezés korszakának 
megszűnéséről, a gazdagított realizmus felvállalásáról — beszél Tüskés 
Tibor, még a folyamat jellemzésére használt kulcsszavai is megegyez-
nek: „igazi való" ábrázolása, „visszatérés", ami valójában „előrelé-
pés" — ám a két korszak közötti határt hol Az alkony éve, hol A 
nábob halála című regénynél jelöli ki. Ez a bizonytalankodás vélhe-
tően Az alkony étiében eleve benne rejlő kétarcúságra, a hagyomány-
őrzés és a formabontás izgalmas összevegyülésére vezethető vissza, 
amit Tüskés Tibor egyrészt nem vesz észre, hiszen a művet szemléleti-
leg a gazdagított realizmus, formailag pedig a klasszikus regényépít-
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kezés megvalósítójának nevezi, másrészt viszont megsejthet vala-
mennyire, hiszen könyve egy másik helyén a gazdagított realizmus 
értelmezéséből kirekeszti Rónaynak az ötvenes éveket megelőző 
regénytermését, amiben implicite az fogalmazódik meg, hogy a 
korábbi regények, s így Az alkony éve is, bár esetenként reális anyag-
gal dolgoztak, azért még a kísérletezés útját járták. 

Magam úgy oldom fel ezt a lényegében Az alkony éve című regény 
besorolására vonatkozó problémát, hogy elfogadom Tüskésnek azt 
a megállapítását, miszerint Rónay csak az ötvenes években tért rá a 
gazdagított realizmus alkotói útjára, de vitatkozom azzal a kijelenté-
sével, hogy Az alkony éve már a realizmushoz való visszatérést tük-
rözné — mert e regényt olyan fordulópontnak érzem, amely teret 
ad ugyan a köznapi valóságanyag szétáradásának, de ennek formába 
öntésére még modern, kísérletező megoldásokat is igénybe vesz. An-
nak bizonyítására, hogy a regényt kitöltő reális élettények, amelyeket 
Tüskés helytállóan mutat ki, még modern regénytechnikákkal keve-
rednek, csak a Dos Passos-i montázstechnika és a gide-i acte gratuit 
alkalmazására utalnék. Hisz egyfelől Kende és Szabó párhuzamosan 
futó sorsa alapvetően különbözik a klasszikus kétpólusú cselekmény-
vezetéstől (amelyben az alakok sorsa, ha időlegesen különválik is, 
összetartozik, csakis egymáshoz viszonyul, egyazon cselekmény részét 
képezi), mivel ők egymástól eltérő pályákon mozognak, sorsuk nem 
érintkezik egymással, a regény elején ábrázolt véletlen találkozásuk-
nak alig van folytatása — s mindezek folytán különálló sorsuk és 
a hozzájuk kapcsolódó párhuzamos sorsok sokasága valójában egy 
atmoszférát, egy tünékeny hangulatot idéz meg, egy adott budapesti 
társaság egy adott évének társadalmi keresztmetszetét nyújtva — D o s 
Passos (Három katona, Manhattani kalauz) vagy akár Gide (Pénzha-
misítók) regényeire emlékeztető módon. Másfelől pedig a korábban 
váratlan csodákkal operáló Rónay ebben a regényében a váratlan 
események ábrázolásának modern eszközét, az action gratuit Gide 
által ismertté tett technikáját kezdi felhasználni — egy alkalommal 
szinte nyíltan is utalva Gide híres regényének (A Vatikán pincéi) 
egyik kulcsjelenetére, a vonaton utazó Lafcadio külső körülmények-
től függővé tett döntésére. 

A korszakolás e feloldatlan ellentmondása ellenére is dicsérendő, 
azonban Tüskésnek a regényíró életművét végigkísérő figyelme, hisz 
még a versformák művészében is felfedezi a prózaírói vénát, s igényes 
áttekintésben, helytálló csoportosításban tárgyalja Rónay szerteágazó 
regényírói munkásságát. A regények hasonlatosságainak és különb-
ségeinek árnyalt rendszerét vázolja fel: az Esti gyorsot Az alkony évé-
hez, a Szürke életet a Keresztúthoz, a Nincs megváltást az Esti gyors-
hoz, s A párduc és a gödölyét az Esti gyorshoz mérve — változatos és 
gondolatébresztő szempontok alapján. 

16 I t 91 /1 
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A regényíró Rónay fejlődése tehát majdnem olyan pontosan bom-
lik ki előttünk a könyvből, mint a költő Rónayé. Mindezek után 
Tüskésnek még meg kell rajzolnia a drámaíró, a műfordító, a kato-
likus gondolkodó, az irodalomtörténész, a kritikus és a lapszerkesztő 
Rónay György portréját, amit kétféleképpen végez el : az életrajz idő-
határaihoz vagy a műfajok határaihoz ragaszkodva. A műfordítóról, 
az irodalomtörténészről és a lapszerkesztőről szólva Tüskés az élet-
rajz kronológiájához tartja magát, azaz Rónay ez irányú tevékeny-
ségeire minden egyes pályaszakasz bemutatásakor újra és újra kitér. 
A drámaíró, a kritikus és a katolikus gondolkodó arcképét viszont 
a műfaji határok jegyében tárja elénk, azaz az ezekben a műfajokban 
alkotó Rónay Györgyről nem részletekben, az egyes pályaszakaszok 
ismertetése közben ejt szót, hanem könyvében egy helyre vonja össze 
az ezen műfajokban publikáló Rónayról tett megjegyzéseit. Míg a 
kronológiához ragaszkodó előadásmód során az olvasónak magának 
kellett összeraknia az egyes pályaszakaszokból összeállítható képet, 
addig itt Tüskés Tibor maga hajtja végre ezt az összerendezést. 
Ezekből a szétszórt vagy egybefoglalt apróbb jellemzésekből érthe-
tően és világosan tárul fel az analitikus fordítói elveket alkalmazó és 
kifejtő műfordító terjedelmében is óriási, szellemében pedig párat-
lanul igényes munkássága, az irodalmunk régmúltjában és közelmúlt-
jában egyaránt otthonos irodalomtörténész kutatómunkája, az egy-
szerűség és közérthetőség elvét valló kritikus cikkeinek eszmei hoza-
déka, a század jelentős és színvonalas lapjainak dolgozó munkatárs 
és szerkesztő tevékenysége, s a hittel és humanizmussal élő és alkotó, 
elkötelezetten keresztény író gondolatvilága. 

E különféle portrék sokaságából fontosságában kiemelkedik Rónay 
kritikusi munkásságának méltatása — minthogy versei és regényei mel-
lett leginkább ezzel volt jelen irodalmi életünkben. Tüskés Tibor, 
ha sokáig nem is időzhet ennek áttekintésénél, lényegbevágó megjegy-
zésekkel utal Rónay kritikusi magatartásformájára, arra a művészi 
tartásra, amelyet mindenkor a szellem függetlensége és a gondolat 
világossága jellemzett, s amely példaértékű napjaink számára is. 

Független szellem volt, hiszen nem csupán nemzedéke és az őt 
megelőző nemzedékek értékeit tartotta számon, hanem fogékony volt 
az újonnan felbukkanok alkotói módszereire és törekvéseire is, haj-
landó volt a saját eszményeitől különböző írásokra is mint öntörvé-
nyű alkotásokra tekinteni — például Mészöly Miklós és Konrád 
György műveiről is máig érvényes megfigyeléseket közölt. Függet-
lensége nyilvánult meg abban is, hogy azokat, akiket egyszer már 
megajándékozott tiszteletével és elismerésével, továbbra is elfogulat-
lanul tanulmányozta, s ha esze és ízlése úgy tanácsolta, velük szemben 
sem habozott bíráló véleményét közzétenni — ezt érzékeltetendő 
Tüskés találóan hivatkozik Rónay Illyés Új versek című kötetével 
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kapcsolatos megjegyzéseire, amelyek a szabványos verslezárásokat 
kifogásolják, illetve Pilinszky fimforgatókönyvére és KZ-oratóriumá-
ra vonatkozó ítéletére, amely az említett műveket Pilinszky költői 
pályájához képest kitérőknek tartja. Valamennyi kritikáját csiszolt, 
szabatos nyelven, világos, logikus okfejtéssel adta elő, s ha lehetett 
is vitatkozni véleményével, mindig el kellett ismerni álláspontjának 
szilárdságát és megalapozottságát. Tüskés rámutat arra, hogy Rónay 
kritikáiban mindenkor elengedhetetlen volt a jól követhető gondolat-
menet: „élvezetes kritikaírói stílusa is van. Célja egyszerű: jól gon-
dolkodni és a jó gondolatot jól visszaadni. Homály helyett világos-
ságra, álmodernség és a közhelyek misztifikálása helyett érthetőségre 
törekszik". 

Ehhez csak annyit tehetek hozzá, hogy ezek a dicséretek Rónay 
György valamennyi irodalmi tevékenységére, minden írásművére 
vonatkozhatnának, azon egyszerű oknál fogva, hogy ő a huszadik 
század magyar irodalmának azok kivételes egyéniségei közé tartozik, 
akiknek rend volt a gondolataik között. 

Tüskés Tibornak ezt a rendet kellett tehát rendszereznie, ebbe a 
rendbe kellett beavatnia a Rónay György művészete iránt érdeklő-
dőket. 

Az általa végzett munka nagysága, a végrehajtott feladat súlya 
tiszteletet parancsoló. Jóllehet Rónay György gazdag és értékes élet-
műve rendkívüli próbatétel elé állította a kutatót, aki arra vállalko-
zott, hogy ezt a sokrétű munkásságot egyetlen műben foglalja össze 
és ítélje meg, Tüskés Tibor felemelkedett a feladathoz. Mindvégig hí-
ven tolmácsolja ezt a kivételes sokszínűséget — s költőkről írott 
monográfiáinak sorában újabb elmélyült könyvvel ajándékozza meg 
az olvasókat. (Akadémiai) 

TÓTH ZSOLT 

NEMES NAGY ÁGNES: SZŐKE BIKKFÁK 

VERSELEMZÉSEK 

Nemes Nagy Ágnes verselemzései a legszélesebb közönségnek szól-
nak. Eredetileg rádióelőadásokként hangzottak el, a kis kötet pedig 
a Móra Könyvkiadó Diákkönyvtár sorozatában látott napvilágot. A 
szerző költői és esszéírói rangja azonban biztosítja, hogy az iroda-
lomtudomány szakemberei számára is van mondanivalója. 

A könyv tíz fejezete tizenegy vers elemzését tartalmazza; ezek több-
sége a magyar költészetnek jól ismert, gyakran tanulmányozott re-
mekműve (Csokonai: A Magánossághoz ; Berzsenyi: Osztályrészem; 

16* 
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Petőfi: A Tisza; József Attila: „Költőnk és Kora"; Arany: V. László; 
Babits: A csengetyűsfiú; Pilinszky: A szerelem sivataga és Négysoros; 
Vörösmarty: Előszó), kettő pedig külföldi költő alkotása (Rilke: 
Archaikus Apolló-torzó, Tóth Árpád fordításában; Apollinaire: 
Kikericsek, Radnóti Miklós fordításában). Fölmerül a kérdés, van-e 
létjogosultsága az olyan verselemzésnek, amelynek alapja nem az 
eredeti szöveg. Minden bizonnyal van, hiszen olyan olvasónak szól, aki 
a magyar fordítást fogadja be, nem Rilke német, Apollinaire francia 
szövegét, hanem Tóth Árpád, illetve Radnóti sorait. Feltétele ennek 
— ahogy a szerző hangsúlyozza — az elsőrendű fordítás; de teljesebb 
értékűvé válik az elemzés, ha mindig szem előtt tartja az eredetit is, 
rámutat a nyelvi különbségekből adódó kényszerű eltérésekre, de a 
frappáns egyezésekre is. Ezt is megteszi Nemes Nagy Ágnes. Ilyen 
frappáns egyezés a rilkei Aber— Kandelaber rím magyar megfelelője, 
Tóth Árpád műfordítói csodatétele : Ám a — lámpa, amely nemcsak a 
rímet tartja meg, hanem az éles enjambement-t is. Ugyanebben a 
versben árnyalatnyi eltérés a „tigris bőre" hasonlat: a német „Raub-
tierfelle" általánosabb jelentéséhez többletként hozzáadja az asszo-
ciációt, amely „eszünkbe juttatja Dionüszoszt, a tigrisbőrös vagy 
párducbőrös istent, Apolló párját és ellentétét, a másik nagy művé-
szetistent" (és talán Babits Bakhánslárma című versét is, amelyben 
a „tigrisbőrös isten" előfordul). Szó szerint fordítja Tóth Árpád az 
„Augenäpfel"-t szemgolyók helyett „szeme almái"-nak, mivel a mon-
dat állítmányával (reiften — értek) Rilke visszaadta ennek a németben 
köznyelvivé homályosult metaforának érzékletes képszerűségét. 

A kötetlenebb formájú, ezért — látszólag — könnyebben fordít-
ható Apollinaire-versben a legfontosabb, nyelvi kényszerből fakadó 
különbség a címadó virágnév eltérő hangulati értéke a magyarban és 
a franciában: a népies kikerics-csel szemben a colchique mitológiai 
utalást tartalmaz, a görög Kolkhisz-bó\, a méregkeverő Médeia váro-
sának nevéből származik, s így — bár áttételesen — már a név elá-
rulja, hogy a virág mérgező. — Különben a Rilke- és az Apollinaire-
vers eredeti szövege és Tóth Árpád, illetve Radnóti fordítása együtt 
található a Szerb Antal szerkesztésében 1943-ban megjelent Száz vers 
című antológiában. 

A versek formailag eléggé változatosak; talán az összeválogatás-
nak is egyik szempontja volt a változatosság. Van közöttük antik 
szapphói strófa (Berzsenyi), magyaros tízes (Petőfi), trocheus (József 
Attila) és különböző jambusi képletek a shakespeare-i blankverstől 
(Vörösmarty) és a francia „vers libre"-t visszaadó lazított alexandri-
nustól (Apollinaire— Radnóti) a szigorúan kötött szonettig (Rilke— 
Tóth). A szerző többnyire megnevezi a metrumot, de részletesebb 
verstani elemzésre nincs tere; pedig bizonyára lett volna mondani-
valója például a Csokonai- vagy a József Attila-vers egyedi strófa-
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szerkezetéről, a Vörösmarty- s az egyik Pilinszky-vers folyását meg-
akasztó rövid sor döbbenetes hatásáról („A föld megőszült", „ M a 
ontják véremet"). így is módot lel azonban, hogy kiemeljen, körül-
járjon egy-egy jelentős rímet és alliterációt. Tóth Árpád már említett 
fordítói rímbravúrja mellett (Ám a — lámpa) ilyen Babits pompás 
ríme: 

Isten szemében nincs szemét: 
fürtödnek, melyből borod erjed, 
ne hányjad el rohadt szemét: 

amely amellett, hogy (a kétféle e különbségétől eltekintve) teljesen 
azonos hangalakú mondattani homonímia és jelentéstani kontraszt, 
egyúttal alliteráció, „monumentális szójáték" és játék a „szem" szó 
különböző jelentéseivel; a rá következő rímmel együtt pedig, amely 
fakónak, sőt elcsépeltnek látszik: 

attól édesebb lesz a bor. 
Inkább gyönyörködve figyeljed, 
hogy napban gyémánt lesz a por . . . 

az egész vers magva, summázata. A József Attila-vers utolsó strófá-
jának lanka nyúl—lekonyul—alkonyul rímbokrát felmutatja egy má-
sik versből is, hozzáfűzve, hogy a költőnél nem ritka a „versmole-
kulákkal", „félkészgyártmányokkal" való effajta kísérletezés; a 
boldog— hullafoltok „önmagát cáfoló" rím ellenben „véglegesen saját 
vershelyéhez kötött, nem kopírozható, s [ . . . ] voltaképpen hordozza 
az egész verset". Az alliterációnak az elemzett versek közül Arany 
balladájában jut szerep; a „Hűs cseppet, hű csehem" túl tökéletes 
alliterációjában a szerző tragikus iróniát érez. A hangsúlyozottan 
pongyola formájú Petőfi-versben is felfedez egy diszkréten elrejtett 
(szinesztéziásnak is nevezhető) alliterációt: „Ez a /»iros, parányi pen-
gés, ami sarkantyús napsugaraktól való, gondolom, örökre ott fog 
hallatszani az esteledő Tisza fölött". Kiemeli egyes versek, illetőleg 
versrészletek, strófák, sorok általános hangzásképét, nyelvi zenéjét: 
Csokonai „tündöklő biztonságú", „csodálatosan sima", folyékony, 
természetes verselését, a József Attila-vers „hátborzongató" záró-
strófájának paradoxul édes és lágy hangszerelését az / és h hangokkal, 
megemlíti Petőfi „híresen csúnya" verssorát: „Mely nyelv merne ver-
senyezni véled?" 

Az elemzés szempontjai közé tartozik némely esetben a keletkezés-
történet (József, Vörösmarty), az életrajzi háttér (Csokonai, Rilke, 
Apollinaire), a cselekmény történelmi háttere (Arany). Olykor cím-
magyarázathoz is folyamodik a szerző (Archaikus Apolló-torzó, 
,,Költőnk és Kora", Előszó); szinte mentegetőzik emiatt, pedig a cím 
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valóban fontos eleme a versnek, önmagában is mikroszöveg, s a cím 
viszonya a vershez (vagy a prózai szöveghez) igen jelentős lehet a 
műalkotás értelmezésében. A versszöveg mélyebb jelentéséhez, a 
„szöveg mögötti elemek"-hez, „a költő mögöttes tartalmai"-hoz 
többnyire a szerkezet és a képanyag elemzésén át jut közel. Néha 
paradoxiákra mutat rá : ilyen Csokonai versében a magány dicsérete, 
Berzsenyiében az idill átfordulása a „vadon tájék"-ra, József Atti-
láéban az utolsó strófa tartalma és hangzása közötti kontraszt. Gaz-
dagítja az elemzéseket a más versekre való kitekintés. Vörösmarty 
£7oíz<5jának reformkor-képét Garay, Bajza, Eötvös, Petőfi és Arany 
olyan verseivel veti egybe, amelyek szintén a reformkor és az ipari 
forradalom megszolaltaiéi. Arany balladája kapcsán az elavultnak 
tartott műfaj és a XX. századi objektív líra, Eliot egy verse között 
von párhuzamot. Az Apollinaire-elemzésbe bevon a költőtől más 
versrészleteket is, és felhívja a figyelmet arra, hogy a vers alapképe, a 
kék szem és a virág kölcsönös hasonlata, illetve metaforája ősi, 
hagyományos, népdalszerű motívum, ami Apollinaire-nél azáltal újul 
meg, hogy a kék szín a szecesszió kedvelt színébe, a lilába hajlik. 
A két kiválasztott Pilinszky-vers elemzése pedig jóformán csak ürügy 
annak a kérdésnek a megválaszolására: „miért éppen Pilinszky tudta 
így, ilyen érvényességgel kifejezni a lágerélményt, századunk szélső 
szörnytapasztalatát, miért ő, aki nem vett részt benne?" A szerelem 
sivataga és a Négysoros ugyanis nem lágervers. D e az elemzés fölfe-
dezi bennük a költő alapélményének, „léttapasztalatának" jellemző 
motívumait, szavait. 

Nyelvi magyarázatot Nemes Nagy Ágnes olyankor lát szükséges-
nek, amikor a költő elavult szóhasználata félreérthető a mai olvasó 
számára. Ilyen főleg Vörösmarty versében a „vén kacér", amelynek 
korabeli jelentése még közelebb állt az eredeti „eretnek"-hez: buja, 
fajtalan, elfajzott. Ugyanitt a „gyámoltalan" még nem „ügyetlen"-t 
jelent, hanem gyámol nélkülit, árvát, kitaszítottat (akárcsak egy másik 
Vörösmarty-versben, A szegény asszony könyvé ben: „Agg, szegény 
és gyámolatlan. . ."). Csokonai versében gyönyörrel ízlelgeti a 
„Rajna bukkanásai"-1, a még nem teljesen kialakult új irodalmi nyelv 
meg nem honosodott szüleményét, amely rokonságban áll a mai köz-
lekedési táblákon piktogrammal ábrázolt „bukkanó"-val. A Csoko-
nai-vers másik ékessége az ihletet adó helység megnevezése: „Hogy 
itt Kisasszondon reád találtam". A szerző hangsúlyozza, hogy nem 
akármilyen helynév alkalmas versbe emelésre : egy kisebb tehetségű, 
fogyatékosabb stílusérzékű költő, Dukai Takáts Judit hasonló han-
gulatú versrészletében a „kies Paty" inkább komikus, míg „a Kis-
asszond név önmagában is poézis, a magyar preromantika szócsil-
laga"). D e hadd tegyem hozzá : a költői géniusz ezen az alkalmatlan-
ságon is felülemelkedhet. Milyen monumentális Petőfi vajdahunyadi 



Szemle 247 

versének zárósorában a „Hegyek nagyapja, a vén Retyezát"! Ezzel 
együtt Nemes Nagy Ágnesnek ezt a megfigyelését elemzéskötete egyik 
gyöngyszemének tartom. 

Nemes Nagy Ágnes ismételten óv a versek agyonmagyarázásától. 
Kell, hogy maradjon valami az olvasó képzelete és beleérző képessége 
számára (például Pilinszky „kataton alkonyat"-a, „plakátmagányba). 
A korlátozott terjedelem maga is gátat szab a túlzott részletezésnek 
vagy elkalandozásnak. Az Apollinaire-vers elemzése mégis megkísérli 
eloszlatni a reális és a lelki tájképben feltűnő „picinyke homály"-t, 
megmagyarázni, hogy a kikerics miért „anya is, leány is". Francia 
magyarázatokra hivatkozva Nemes Nagy Ágnes úgy véli, hogy az 
anya—leány-képzet a virágos mezőn látható virágnemzedékek meg-
különböztethetetlen sokaságát jelenti. Véleményem szerint a fordító 
itt kivételesen ellaposította az eredetit, hiszen abban, hogy valaki 
vagy valami anya is meg leány is, nincs semmi említésre méltó. 
Apollinaire „coIchique"-jai azonban „sont comme des mères / Filles 
de leurs filles", azaz olyanok, mint az anyák, akik saját leányaiknak 
leányai, s ez — úgy tudom — arra a botanikai különösségre vonatko-
zik, hogy az ősszel virágzó kikerics termése tavasszal jelenik meg, s 
ebből a következő ősszel fakad új virág. 

Verselemzések könyvét ismertetve a recenzens nem tudott ellen-
állni, hogy itt-ott a saját észrevételeit közbe ne szője. Ezzel nem ellen-
véleményét akarta kifejezni, csupán azt bizonyítani, hogy ez a kis 
könyv nemcsak tudást gyarapít és gyönyörűséget szerez, hanem 
továbbgondolásra is késztet. (Móra) 

J. SOLTÉSZ KATALIN 


