
Szemle 

Kulcsár Szabó Ernő: Az új kritika dilemmái 
Az irodalomértés helyzete az ezredvégen 

A magyar irodalomtörténeti gondolkodás az utóbbi évtizedben egyre határozottab-
ban nyitott az irodalomelmélet irányába; s egyre inkább igyekezett-igyekszik integ-
rálni a közeli múlt és a jelen elméleti jellegű kérdésfeltevéseire adott ilyen-olyan 
érvényességű válaszkísérleteket. Miközben módszeresen feledkezik meg a maga kö-
telezettségeiről: egyfelől a magyar bölcseleti-elméleti gondolkodás utolsó száz esz-
tendeje felfedezésének elmulasztásában jelölhetjük meg az egyiket (milyen jellemző, 
hogy korszerű magyar filozófiatörténetet az emigráns Hanák Tibor tollából olvas-
hatunk, korszerű magyar esztétikatörténetünk nincsen, mint ahogyan alapos e lemző 
tanulmány sem készült még Thienemann Tivadarról vagy Hamvas Béla irodalmi 
gondolkodásának jellegéről); másfelől a magyar irodalomra építő, a magyar és a 
világirodalmat egymásra vonatkoztató elméleti gondolkodás is csak rendkívül fontos 
- ám a megjelenés helyéből adódóan - kisebb terjedelmű, részproblémákat érintő 
értekezéseket produkált (mint például Bernáth Árpád, aki Nádas Péter és a német 
irodalom viszonyát vizsgálta). Kulcsár Szabó Ernő azon kevesek közé tartozik, aki 
nem elégszik meg a másodkézből vagy csupán fordításból (például Molnár Miklós 
Derrida-adaptációjából) vett „tanulságok" levonásával, hanem főleg német (nyelvű) 
bölcseleti-történeti-elméleti művek értelmezése során kialakított álláspontja szerint 
méri föl a XX. század (és azon belül súllyal: a klasszikus modernség és a jelenkor) 
magyar irodalmának létező vagy kívánatos „világirodaimiságát", illetőleg azok közé 
tartozik, akik nem kizárólag meghonosítani-ismertetni óhajtanak egy-egy francia, 
angol vagy német irodalomelméleti, bölcseleti iskolát, hanem ő legalább kísérletet 
tesz egy magyar irodalomtudományi hermeneutika vagy befogadáselmélet lehető-
ségeinek fölvázolására. 

Vállalkozását, amelynek sikerét irodalomtörténete már azzal is igazolta, hogy 
vitapartnerek és haragtól ellilult arcú pamfletisták egyként megnyilatkoztak (ki-ki 
a maga színvonalán!), Az új kritika dilemmái című tanulmánykötetével továbbépíteni 
igyekszik. Méghozzá azáltal, hogy kritikusi feladatát a ciklusképző címekként al-
kalmazott „megérteni-értelmezni-alkalmazni" hármasságában jelöli ki. Jóllehet a kü-
lön-külön ciklusba csoportosított tanulmányok (konferenciaelőadások, vitaindítók, 
kritikai beszámolók, bírálatok stb.) látszatra azt sugallják, hogy egymástól elváló 
tevékenységi formákról van szó, szerencsére a kritikai morálként hangoztatott ga-
dameri „jóakarat hermeneutikája" jegyében fény derül arra, hogy egyik „ r é s z f e l -
adat sem lehet a másik nélkül, sőt: olyannyira összetartoznak, hogy az egyik szinte 
előfeltétele a másiknak (a Kulcsár Szabó által megjelölt sorrend szerint). Mindez 
nem jelenti, hogy a kötet egésze ne lenne erőteljesen polémikus hangvételű; nemcsak 
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a bírálatokban határolódik el a kötet szerzője a marxizmustól és utómarxizmustól, 
a Lukács-iskolától és általában az „univerzális tündérmesék"-tői, mindazoktól, akik 
a „gyanú hermeneutikája" alapján végzik irodalomtudományosnak (ön)minősített 
munkájukat, hanem vitaindítóiban is pontosan jelöli ki: miféle korértelmező, iroda-
lomminősítő megközelítésekkel nem tud mit kezdeni; hol látja az elmúlt száz év 
irodalomtudományi „elmaradásáénak és az utolsó negyven év gondolkodásterror-
jának következményeit. S bár vázlatosan, több ízben kitér arra a szubjektivista né-
zetre is, miszerint a jelölő és a jelölt kapcsolatai teljesen fellazíthatok lennének. „A 
maga módján az a legkorrektebb ebben az új megközelítésben, hogy az identifikációk 
hagyományos formáinak felszámolására tett kísérletből önmagát sem igyekszik ki-
vonni." Odáig értek egyet Kulcsár Szabóval, amíg az „egyszemélyes" irodalom vi-
lágának kiépítésén fáradozókat (a magam részéről azt tenném hozzá: a kritikusi 
alacsonyabb rendűségi érzés totális felszámolására, önmaguk túlbecsülésére törek-
vőket) elmarasztalja; s abban is egyezik véleményünk, hogy „a szövegnek nem mi 
tulajdonítunk, hanem az interakció ad jelentést, amelybe vele az adott hatástörténeti 
szituációban képesek vagyunk belebocsátkozni. 

A jelentés tehát sokkal inkább keletkezik, mintsem tulajdoníttatik. Már csak azért 
is, mert minden mondás eleve valaki másnak van szánva, természete szerint az 
egyezségre jövést célozza - már a mondottság feltételrendszerében ott tartalmazva 
a másikat." Kulcsár Szabó fejtegetéseit messzemenően igenelve mégis töprengésre 
késztet az általa másutt joggal hangoztatott axióma az irodalom, az irodalmi alkotás 
primátusáról, amely új kérdéshorizontokat igényel kritikusától-értelmezőjétől (mint 
ahogy Kulcsár Szabó sejtéseinek nem egyszerűen igazolását demonstrálja Petri 
György és Kovács András Ferenc költészetének bemutatásakor, hanem a változó 
költői magatartás és a „nyelvi megelőzöttség" tudata találkozását és e találkozás 
szükségszerű voltát érzékelteti, másképpen, mint amikor például Esterházyt méltat-
ta); egyszóval engem az foglalkoztat: vajon az inkább ifjabbnak számító kritikusok 
nem év- és kortársaik műveiből igyekeznek-e elvonatkoztatni az ezeket a műveket 
adekvát módon értelmezni igyekvő módszeres eljárásokat? S e módszeres eljárások-
hoz keresik az azonosulás és az azt leplezni igyekvő távolságtartás nyelvi gesztusait? 
Kulcsár Szabó egyértelmű és becsülésre méltóan világos nézetrendszere a Nietzsche 
kezdeményezte fordulattól és az ezt a fordulatot interpretálóktól ihletett (s így fér 
bele ebbe a német hagyományba Derrida, akinek számomra legrokonszenvesebb és 
leghasznosíthatóbb műve: Husserl-interpretációja). Vitathatatlan, hogy a klasszikus 
modernségtől korunk irodalmáig számos jelenség, életmű kényelmesen belefér ebbe 
a nézetrendszerbe, de néhány talán érdemtelenül kimarad, vagy néhányhoz ez a 
fajta megközelítésmód nem bizonyul elég hatásosnak. Minthogy egyszer már szóvá 
tettem: Hamvas Béla ebben a kötetben is rosszul jár, a „spirituális »kultúrantropo-
lógia«" aligha alkalmas arra, hogy bármelyik alkotókorszakát jelölje (egyébként a 
jelzős szerkezettel más bajom is van); egyébként a Hexakümion Nietzsche-felfogását-
interpretálását Kulcsár Szabó kitűnően tudta volna kamatoztatni. Ugyancsak kevéssé 
világos számomra, hogy honi liberalizmusunkat (vagy néhány „liberális" nézetét?) 
miképpen sikerül Mao Ce Tungig visszavezetni a „virágozzék minden virág..." 
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jelszavának ide-odacsúsztatásával. Talán nem kell bővebben kifejtenem, hogy e g y 
hatalmi helyzetben lévő kommunista atyaúristen és néhány lapszerkesztő vagy de-
mokratikus ál lamrendben így-úgy ágáló pártvezér között nemigen fedezhető föl 
hasonlóság. Ott adok igazat Kulcsár Szabónak, ahol f igyelmeztet arra, h o g y az elmúlt 
rendszerben (bár nem a rendszertől, mégis annak kereteiben) gondolkodni tanult 
értelmiségi olykor ugyanolyan m ó d o n reagál (írásban) neki nem tetsző jelenségekre, 
mintha hatalmi pozícióban volna. Mindez talán m é g belefér a demokráciát tanuló 
államrendbe és a demokráciát ugyancsak tanuló irodalmi „rendbe". Egyebekben 
Kulcsár Szabó ítéleteivel (amelyek határozottak, de n e m a kizárólagosság gőgjével 
megfogalmazottak) majdnem mindig egyetértek. A ritka kivételek esetében is nagyra 
becsülöm gondolati levezetéseinek logikáját, érvelésének alaposságát és azt a törek-
vését, hogy szaknyelven, ne pedig a szóvirágokkal közölje mondandóját. Tudom, 
éppen ezen a téren hangzik el a legtöbb kifogás: olykor magam is el tudnék képzelni 
az idézőjelbe tett „inszcenírozottság" vagy etablírozottság helyett magyar kifejezést. 
Egyet ne felejtsünk: a korszerű elméleti-történeti gondolkodás magyar szókincsét 
m é g m e g kell alkotni. Új minőségeket sem XIX. századi , elhasznált, agyonterhelt 
terminusokkal nem lehet (nem lenne szabad) leírni, s e m pedig költőkkel versenyző 
metaforabokrokkal elködösíteni. Rokonszenvvel f igye lem Kulcsár Szabó erőfeszíté-
seit a korszerű terminológia megteremtésére. S mint e lőző köteteit, ezt is, éppen 
azért, mert valóban di lemmákat fogalmaz m e g mert gondolkodik és gondolkodtat, 
újabb irodalomtörténetünk és irodalomelméletünk kivételesen magas színvonalú tel-
jesítményeként értékelem. 
(Balassi Kiadó, 1994) 

FRIED ISTVÁN 

Répertoire de la poésie hongroise ancienne 

Szerkesztette Horváth Iván 
Munkatársak: H. Hubert Gabriella, Font Zsuzsa, Herner János, Szónyi Etelka, 

Vadai István, Gál György 

Ez alkalommal - talán elsőként a folyóirat történetében - nem egyszerűen egy nyom-
tatott könyvet, hanem e g y számítógépes adatbázist kell ismertetnem. A régi magyar 
vers metrikai repertóriuma egy monumentál is francia vállalkozás keretein belül ké-
szül. A Corpus Poeticarum (Horváth Iván: „minden idők legiszonyatosabb versreper-
tóriuma") munkálatai 1973-ban indultak m e g Léon Röbel és Roman Jacobson kez-
deményezésére . A Corpus nem kevesebbre törekszik, mint hogy egybegyűjtse 
valamennyi költészetet létrehozó földi nyelv verselési rendszereit. A tervezet hazai 
munkatársai a szegedi egyetemen a hetvenes évek második felétől dolgoznak a 
magyar corpus összeállításán, és a munkálatok 1992-re jutottak olyan szintre, hogy 
az eredményeket a széles nyi lvánosság részére is e lérhetővé tehessék. 
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A párizsi Nouvel Objet kiadónál megjelent, francia szerkesztési nyelvű, elegáns 
kivitelű, több mint 800 lapnyi, kétkötetes kézikönyv az 1601 előtti összes magyar 
verses szöveg, mintegy másfélezer meglévő, vagy ma már csak leírás alapján ismert 
mű, illetve töredék adatait tartalmazza. A kötetek lapozgatása közben anatómiai 
kézikönyvek vagy botanikai enciklopédiák emlékei merülnek fel az o lvasó tudatá-
ban. A törzsanyag az incipitek szerint betűrendbe sorolva a versek poétikai leírását 
adja. Tételei: Histoire littéraire (a szerzőség, a szerzés körülményei, az irodalmi mo-
dellek, ajánlások, achrosticon, stb.), Mètre et genre (metrikai, műfaji besorolás, stró-
faképlet, terjedelem), Bibliographie (a s z ö v e g forrásainak, illetve régi és modern ki-
adásainak adatai, beleértve a dallam adatait is). A kismonográfia-alaposságú leírások 
láttán csak csodálni lehet a szerkesztők lelkiismeretességét. A bibliográfiai rész pél-
dául tartalmazza az adott szöveg összes korabeli nyomtatott kiadását, valamint 
kéziratos verseskönyv-beli előfordulását, megnevezve az adott gyűjtemény felekezeti 
jellegét is. A leginkább szubjektív, alkalmanként vitára késztető kategória a műfaji 
besorolás. 110 francia terminus hivatott a teljes régi magyar versanyag lefedésére. 
A tipológia rendkívül kidolgozott, hierarchikus fa-struktúráját a xv-xvii i . lapokon 
lévő táblázat szemlélteti. Nézzünk meg néhány konkrét példát! 

„387 Erdőn jár vala lebke tárgy - Contra thargy equorum: poème ecclésiastique, no 
présénté comme histoire, une incantation." 

„1288 Sokszor szóltunk a régi nagy időkről - Ptolomaeus király históriája: poème 
profane, présenté comme histoire, narratif, non fictif, relatant des événements d'un 
passé lointain." 

„382 En nem bántom tekegyelmed, jöszte, szívem énvelem - Gazel-i tiirki we-ma-
gari: poème profane, non présenté comme histoire, érotique, du registre popularisant 
ou vagant, oriental; p o è m e profane, non présenté comme histoire, érotique, du re-
gistre aristocratisant." 

Az utolsó példa érzékelteti a szerkesztők dilemmáit is. Mindenesetre a francia 
terminológia sokszor igen gondolatébresztő azzal, hogy lehetetlenné teszi a kényel-
mes bevett magyar elnevezések használatát (pl. „széphistória"). 

A kötet további szolgáltatásai a kitűnő mutatók: Rimcs&syllabes (aa 66-tól 
xxxxxxxxxxxx 887887888887-ig), Syllabes&rimes (ugyanez szótagszám szerint rendez-
ve), Syllabes&mesures (f igyelembe véve a sormetszeteket is), Genres (az egyes műfajok 
reprezentáltságát mutatja meg), Auteurs des modèles littéraires (a fordítások forrásai), 
Poètes (a szerzők, betűrendben). 

Bár a repertórium megjelenése tudománytörténeti esemény, mégis felvetődik a 
kérdés: ki fogja a köteteket használni? Csak remélni tudjuk, hogy ezentúl a régi 
magyar vers elfoglalja végre méltó helyét a - franciául tudó - művelt vi lág poétikai 
köztudatában. 

A repertórium nyomtatott változata azonban a szerkesztői előszó szerint is csupán 
szerény keresztmetszetét adja a hangyaszorgalommal folyamatosan gyarapított, egy-
re tökéletesedő elektronikus adatbázisnak. A könyvvel egy időben a szerkesztők 
kiadták a repertórium jóval többet tudó számítógépes változatát is. Az egyetlen 
1.2-es vagy 1.4-es f loppy-lemezen terjesztett Repertoire a 3.0 verziószámot viseli. 
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Legalább 286-os, IBM kompatibilis PC javasolt hozzá; tapasztalataim szerint ennél 
gyorsabb gépen használható igazán kényelmesen. Csak a C: meghajtóra másolva 
hajlandó installálni magát, ahol a szigorú francia nyelvű utasításokat követve kb. 
30 perces munka után egy hatalmas, majdnem 6 Mbyte-os főkönyvtárat hoz létre. 
Ennyi helyen elférne az RMKT XVI. századi sorozatának összes megjelent és m é g 
megjelenésre váró szövege! A rejtélyes nevű alkönyvtárakat és file-okat működtető 
adatbázis az UNESCO által kifejlesztett, szabadon forgalmazható micro CDS/ISIS 
adatbáziskezelő-rendszerre épül. Az adatlapjai alapvetően megegyeznek (sorszámo-
zásban is) a könyv leírásaival. Megtekinthetjük a versekről felvett eredeti adatlapo-
kat, helyesbíthetjük, bővíthetjük ezeket, sőt újakat is kitölthetünk - mondjuk, ha 
„új" régi magyar verseket fedezünk fel. A program természetesen ezután a változ-
tatások figyelembevételével fogja kezelni az adattárat. Az RMKT1 alkönyvtárban 
ajándékba kapjuk a Horváth Cyrill-féle kötet szövegeit - fonetikus átiratban. Kis 
segédprogramok az adatok gyors grafikus áttekintését teszik lehetővé. Pl. Kitől for-
dítottak a legtöbbet 1601 előtt? (Luthertől, 20 tétel.) Ki írta a legtöbb verset? (Pesti 
Gábor, 185-öt.) Ki szerepel legtöbbször az ajánlásokban? (Júlia, 14-szer.) Stb. 

A legnagyobb többlet a rendkívül sok szempontú, összetett keresési lehetőség. 
Pl. Melyek azok az arisztokratikus regiszterbe tartozó szövegek, amelyek francia 
irodalmi minta alapján keletkeztek 1578 előtt, fiktív történetet mondanak el, énekel-
hetek, és abab 11,10,11,10 a strófaszerkezetük? Ilyen vers persze nem létezik, de a 
jövendő irodalomelméleti, műfaj- vagy verstörténeti kutatások valóban felbecsülhe-
tetlen értékű segédeszközt kapnak a programmal a kezükbe. Más kérdés, hogy a 
felhasználó (Horváth Iván szerint ez az olvasó neve a 21. században) hajlandó-e 
kellő időt és energiát befektetni az adatbázis kezelésének kikísérletezéséhez. A szá-
mítástechnika mai Windowsos, egeres, grafikus, ikon- és menüvezérelt korában a 
repertórium jelenlegi verziója tudománytörténeti kuriózumnak tűnik. Vadai István 
mellékelt alapos Használati útmutató]a (haszn.doc a WRK alkönyvtárban) gépelve 
több mint 50 lapra rúgna, mégis csak rövid bevezetőt nyújt az adatbázis használa-
tához. A bonyolultabb kérdésekben az ISIS felhasználói kézikönyvéhez(?) irányít 
minket. Ráadásul mind a használati utasítás, mind az adatlapok magyar szöveg-
részletei egy általam nem ismert kódtáblával (nem cwi, nem 852, nem WP 5.1, nem 
Ventura, nem SZTAKI) íródtak. Az adatok megjelenítésekor furcsa módon csak előre 
tudunk lapozni. A segédprogramok panel „Help"-jét híva pedig a gépem egyszerűen 
lemerevedik. 

A rendszer értelme, az összetett keresés bonyolult kódolást igényel. Például így 
kell megkérdezni (Vadaiból puskázva), hogy mely versek íródtak Huszton: ? v32* l : 
'Huszt'. Egy kicsit bonyolultabb példa: (1; l+d28, if v 28.2=00' when & muf ld (v28) 
else &muf2d(v28)fi) - ez nem tudom mire kérdez. Egyáltalán nem könnyíti meg a 
dolgunkat az adatmezők már-már komikus francia-magyar-angol makaróni nyelve-
zete. (A muf pl. a műfajból jön.) Az adatbázis hibái nagyrészt a munkálatok közben 
bekövetkezett többszöri számítógépes generációváltásból adódnak. A szerkesztők 
bizonyára hamarosan kiküszöbölik a 3.0 verzió gyermekbetegségeit. A jövő útja: 
egy hálózatba kapcsolt, naprakész, időhatáraiban és szolgáltatásaiban kibővített, a 
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teljes szövegeket is tartalmazó, „user friendly" repertórium. Ez a remélhetően, és a 
készítők ígéretei szerint nemsokára hozzáférhető új verzió valóban a magyar törté-
neti verstan, sőt talán az egész magyar irodalomtörténet új korszakát nyitja majd 
meg. 

Végezetü l soroljuk fel a közreműködőket , úgy ahogyan a nyomtatott változat 
címlapján szerepelnek. Direction: Iván Horváth assité par Gabriella H. Hubert, ont 
coopéré à ce travail: Zsuzsa Font, János Herner, Etelka Szőnyi, István Vadai, res-
ponsable d e l'enregistrement textuel: Tamás Ruttner, responsable en matière de 
mathématiques et de logicel: György Gál. 
(Éditions d u Nouve l Objet, Paris, 1992) 

ORLOVSZKY GÉZA 

Bodnár György: Juhász Ferenc 

E kismonográfia hőse a huszadik század második felében a magyar költészetnek 
nemcsak egy ik leginkább meghatározó egyénisége , hanem egyúttal a leginkább vi-
tatottak k ö z é is tartozik. E szempontból Juhász Ferenc al ighanem csak az előtte járó 
és rá is ható Weöres Sándorral és az utána következő és tőle is tanuló Tandon 
Dezsővel vethető össze. Weöres é letműve azonban a kiátkozás és az elítélés időszaka 
után a he tvenes évek elejétől kezdve m i n d egyöntetűbb elismerésben részesül, míg 
Juhásztól éppen ez idő tájt kezdenek azok közül is többen elfordulni, akik addig a 
hívei voltak. Az e l fogadás és az elutasítás összetettebb, a politikától mentesebb és 
inkább esztétikai természetű hul lámmozgásában Juhász pályájára nem sokkal később 
majd Tandorié üt rá. 

Hihetnénk, hogy e g y sokféleképp megítélt , de legalább egyes szakaszaiban kor-
szakmeghatározóként el ismert életműről legalább néhány monografikus m ű szüle-
tett már. Sajnos nincsen így. A Juhász Ferenc-szakirodalom tételszáma u g y a n meg-
lehetősen magas, az ezt összegyűjtő bibliográfia 1950-től 1988 júniusáig kereken 450 
tételt sorol fel, ezek között azonban csupán egyetlen a részletező pályakép igényéve l 
készülő: Bori Imre munkája, az 1967-es Két költő. Ezenkívül önálló műként csak a 
költő hatvanadik születésnapjára jelent m e g két könyvecske: a már említett bibliog-
ráfia az OSzK kiadásában és Pomogáts Bélának az époszokról szóló e lemzése i az 
Új Auróra kiskönyvtár sorozatában. Bodnár György munkája tehát valódi úttörő 
vállalkozás: közel harminc év után az e l ső monografikus igényű pályakép. A Kor-
társaink sorozat új darabja ez a mű, s ez is öröm, hiszen ezzel is csökkent a száma 
azoknak a kiáltó hiányoknak, amelyeket az eddig megjelent több mint n e g y v e n 
kötet listája felmutat (csak költőket említve, például Kormos István, Simon István, 
N e m e s N a g y Ágnes, Szi lágyi Domokos, N a g y László, Kányádi Sándor, Csoóri Sán-
dor). 

Az úttörő munkák rendre lehetetlen feladatra szoktak vállalkozni, h iszen oly 
sokféle az igény velük kapcsolatban. Juhász esetében m é g tetézi is a gondokat a 
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sokféle megítélés, s az is, h o g y emögött igen gyakori a bizonytalanság. Hiába szól 
ugyanis sok cikk a költőről, a pálya utolsó negyedszázadának elemzése s méginkább 
értelmezése és értékelése igencsak hézagos. A pályakép készítőjének tehát a szak-
irodalom látszólag igen dús szövevényében is rendet kell vágnia, ugyanakkor föl 
kell építenie saját Juhász-képét is. Bodnár György - mint az alkotó kortársa, pálya-
társa - abban a „szerencsés" helyzetben van, hogy indulása pillanatától nyomon 
követheti ezt a költészetet olvasóként is, meg értelmezőként, kritikusként is, s egyút-
tal a folytonosan születő írott és szóbeli kritikai visszhang befogadójaként és vita-
tójaként is. S egy igen fontos időszakban, 1955-56 között az Új Hang felelős szer-
kesztőjeként ó adott nyomatékos és méltó teret a Juhász-líra forradalmias 
kibontakozásához. Ezt a személyes érdekeltséget nem elrejti azonban munkájában, 
hanem az előszóban nyilvánosan felvállalja, „szinkrón pályaképnek", „a résztvevő 
szemtanú megnyilatkozásának" nevezve könyvét, „egy kortársi pályaképíró refle-
xióinak". Ezzel egyúttal a feladatkijelölés során szükséges szűkítések legfontosabbi-
kát is megjelöli: érdemben nem foglalkozik az életművel kapcsolatos ellenvélemé-
nyekkel, ezek ugyanis lehetetlenné tennék a „résztvevői és tanúi megközelítést". így 
nyer igazán értelmet a „résztvevő" fogalma: azt is jelenti, hogy az elemző követke-
zetes híve, e lfogadó értelmezője volt és maradt ebben a kismonográfiában is a for-
málódó életmű egyes alkotásainak-köteteinek. 

Még egy fontos előfeltevése van e munkának: „egy író pályáját akkor tudja a 
leghitelesebben bemutatni az irodalomtörténész, ha műveinek alakulástörténetét és 
gondolatmenetét igyekszik rekonstruálni". Ez a szempont szorosan kapcsolódik a 
résztvevői-tanúi, sőt nemzedéktársi szemponthoz: ilyen monográfiára ugyanis va-
lóban csak a beleérzésre és együttgondolkodásra kész nemzedéktárs lehet képes. 
Értelmetlen dolog tehát hibáztatni e munkát azért, mert nem eléggé „irodalom-
történészi", azaz nem dolgozza fel kellőképpen a vonatkozó „szakirodalmat". Egy-
részt, ha rejtetten is, de vitathatatlanul ott van az egésznek a tudása a mű mögött, 
másrészt e „hiányért" cserébe kapunk valami olyasmit, amiben igen ritkán lehet 
részünk: egy szinkrón pályaképet. Gondoljunk csak bele, mennyire hasznos és ta-
nulságos volna, ha nagy magyar alkotók soráról állana rendelkezésünkre ilyen jel-
legű pályakép. 

A szinkrón pályakép fogalmának és használatának vannak azonban vitatható 
elemei is. A szerző alapvetően úgy érti, hogy a kismonográfia alapjául szolgáló 
elemzések nagy része „majdnem párhuzamosan készült a Juhász Ferenc-életmű ala-
kulásával". Ez azonban inkább csak 1970 tájától áll, amikor elkészült az első, s 
mindmáig kiválónak bizonyuló pályaképe a költőről. Én tágabban érteném a szink-
rón pályakép fogalmát, beleértve a nemzedéktársi olvasói-reflektáló-baráti párhuza-
mosságot is, hiszen nyilvánvaló, hogy az e lemző nem akkor kezdi a kritikai ismer-
kedést egy művel, amikor először ír róla, hanem amikor először elolvassa, esetleg 
kéziratban, s esetleg egy olyan művet, amely csak egy évtized múltán lát nyilvá-
nosságot, s amelyről esetleg csak egy újabb évtized múltán ír. A folyamatos - bár 
nyilván nem mindig tudatosan nyilvántartott - együttélés egy művel az irodalom-
történész szempontjából alighanem ugyanolyan jellegű és fontosságú, mint az alkotó 
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együtté lése témájával. A szinkronitásnak ez a kétféle értelmezhetősége és a konkrét 
pályakép egyetlen, igazán fel nem oldott gondot mutat fel. Az 1971-ig tartó pá lyakép 
túlzottan tömör, fontos műveket épp csak megeml í tő vagy é p p e n szóba se h o z ó 
áttekintés, a rákövetkező, 1993-ig eljutó pályakép viszont ehhez képest alapos rész-
letezéssel halad kötetről kötetre, bár igaz, h o g y inkább a nagyobb terjedelmű „epo-
szi" munkákkal foglalkozik. A gond az ebben, h o g y az általánosabb vé l emény sze-
rint Juhász pályaképének é p p e n az első fele a megkerülhetetlenül költészettörténeti 
jelentőségű, igen eleven hatást tevő, s éppen a második nagy szakasz az, amelyben 
aránytalanabbá és vitatottabbá válik e költészet és magányossá, társtalanná maga a 
költő. E monográfiának láthatóan, bár ki nem jelentetten az is célja, hogy az eluta-
sítással szemben a beleérző értelmezés példáját adja, mégis kár, h o g y a régi pálya-
képnek n e m vállalkozott m é g részletezőbb kiegészítésére, amint az például A tékozló 
ország és a Babonák napja, csütörtök, amikor a legnehezebb mintaszerű elemzésében 
tapasztalhattuk. Azért is jó lett volna ez, mert az újabb nemzedékek a kései Juhász-
m ű v e k n e k válhattak csak szinkrón olvasóivá, s ezeket általában elutasítják, alig 
olvasva is. Alig lehet beláttatni m é g bölcsészhallgatókkal is, h o g y Juhász Ferencet 
nemcsak illik, de szükséges is olvasni, s hogy hozzá az út az e l ső két évtized versein 
át vezethet . (A helyzet komorságát mutatja, h o g y évtizede nem találtam vállalkozóra, 
aki szemináriumi dolgozatot hajlandó lett volna önként készíteni Juhászról, s a 
v izsgákon is igen g y e n g é k a róla szóló feleletek.) 

Bodnár György k ö n y v é n e k igazi e lemzése következhetne most , ám a recenzenst 
köti a s z ű k terjedelem, így csak utalhat arra, h o g y az o lvasó nemcsak az e g y e s 
Juhász-művek költői gondolatmenetéve l szembesülhet , hanem több történeti és poé-
tikai-elméleti kérdéssel. Ilyenek az eposz, a hosszú vers, az újromantikus jelleg, az 
e légikusság, a retorikusság, a terjedelmesség, a katalógus-jelleg, a mitologikusság, 
a versszerűség s m é g több más is. A szerző szel íden kézen fog bennünket, s ú g y 
vezet v é g i g Juhász Ferenc költészetének világán, az egyik lehetséges leírást és ér-
telmezést adva. Akit mindez nem elégít ki, azt várja a könyv végén a részletes 
bibliográfiai segítség: olvashatja-újraolvashatja magukat a műveket is, a róluk szó ló 
szakirodalmat is. Aki p e d i g hiányolja a határozott értékítéletet, annak e könyv szel-
lemében azt kívánom: legyen módja ötven vagy száz év múlva biztonsággal fogal-
mazni m e g Juhász Ferenc pontos irodalomtörténeti helyét és rangját. 
(Balassi Kiadó, 1994) 

VASY GÉZA 
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Búcsú Tarnai Andortól, Lovason, 1994. szeptember 3-án 

H ú s z éve lesz, hogy Szauder József meghalt, nemrég ment utána Bán Imre, majd 
Klaniczay Tibor, és most Tarnai Andortól kell végbúcsút vennünk. 

A régi magyar irodalmi műveltség nagy kutatói távoztak velük. Az Eötvös Col-
légium és Horváth János neveltjei, nemzedékük reprezentánsai voltak. Bán Imre a 
vidék csendjében lassan építette egynemű és súlyosbodó életművét. A fiatalabbaknak 
sokrétűbb s azonnalibb feladatokat kínált az idő, és ók Párizs és Róma, Berlin és 
Bécs katedráin is megállták helyüket. A kihívásokra Klaniczayban mutatkozott a 
legtöbb cselekvő és szuverén affinitás; a lehetőségekre Tarnai reflektált a legtartóz-
kodóbban: úgynevezett „sematikus" korszaka neki nem volt. Szauder József, a két 
fiatalabb kollégiumi „gólyához" képest tekintélyes szenior megengedhette magának, 
hogy a maga módján szeresse őket: kíméletlenül. Szauder, aki az esszének is kiváló 
mestere volt, szóvá tehette a szervezőgéniusz Klaniczay Tibor értekező prózájának 
kopár stílustalanságát; Szauder, aki csak sokáig érlelt írásait publikálta, rámutatha-
tott Tarnai Andor legfőbb irodalomtörténet-írói erényeire: szűkszavúságára és tö-
mörségére. 

Rómából küldött egyik levelében írta nekem: Tárnáitól kell tanulni, nem a „min-
denevőként" egyidejűleg művelt irodalomtörténet-írás, történettudomány, publicisz-
tika etcetera „Jókai Mórjaitól", akik önnön szobruk talapzatát vélik magasítani ha-
vonként megjelenő könyvekkel. Tarnai,tól, mert ő Rimay Jánossal szólva „Egy igén 
többet nyom, mint más nagy rakás szón". Tárnáitól - tehetem hozzá —: a magyar 
irodalomtörténet-írás „Pilinszkyjé"-tól. Tőle, mert ő csak azokat a műveit írta meg, 
amelyeket nála jobban nem írhatott meg senki. 

A hatvanas évek magyar filológiai mesterműve kétségtelenül Tarnai Andor tar-
tózkodó terjedelmű, szegényes külzetű, mindössze hat ívnyi füzete, az Extra Hun-
gáriám non est vita (1969). Ami anyag azonban benne gomolyog, s ahogy azt szin-
tetizálja, az Szekfű és Horváth kifejtésmódjának magasába emeli a tárgyat, Szekfűtől 
ráadásul eltérő következtetésekre jutva. „Az önelégültség, a másokról hallani sem 
akaró makacs elzárkózás provinciális proverbiumát Tarnai adattisztelő egzaktsága 
ugyanis elszakítja a magyarországi jezsuitáktól és a nemességtől, s „a német és 
szlovák evangélikus értelmiségi réteg patriotizmusának" a „nemzeti polgári fejlődés" 
előtti állapotához köti. Akik ma is a „magyar"-„nem magyar" törésvonal mentén 
látják megosztottnak a magyarságot, azoknak Tarnai Andor nem egy hasonló meg-
állapítását ajánlhatom figyelmükbe. 

Tarnai akadémikus főművét, a hetvenes években írt, de csak jókora késéssel meg-
jelent nagymonográfiát a középkori Magyarország irodalmi gondolkodásáról („A 
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magyar nyelvet írni kezdik", 1984) nem tisztem és nem szándékom e megrendítő órán 
minősíteni; ezt is csak tömörségének és szűkszavúságának már-már túl szerény, 
b izonyos olvasói küzdelemmel appercipiálható példájaként, mint „Exegi monumen-
tum"-ot említem. 

A Vitéz hadnagy előszavában Zrínyi úgy nyilatkozik művének „aphorismusokat" 
tartalmazó második részéről, hogy ebben „Cornelius Tacitus vitézségről való sen-
tentiáit aphorismusokkal" vegyítette; s hogy „Ez az author propter brevitatem et 
compendium inkább tetszett Liviusnál, noha megvallom, többet tanulhatni vitéz 
dolgot Liviusból". A „propter brevitatem et compendium": a rövidségéért és tömör 
előadásáért tisztelt Tacitus „lakonikus" vagy „atticus" stílusának erényeit mutatja -
mutatis mutandis - Tarnai Andor é letműve is. „Ez az author", mármint Tarnai, 
„rövidségéért és tömör előadásáért" Szaudernek „inkább tetszett" Klaniczaynál, „no-
ha [. . .] többet tanulhatni vitéz dolgot" Klaniczayból. 

A transiens Livius-Klaniczay „vitéz hadnagy" is volt a javából; az immanens Ta-
citus-Tarnai a maga Annalesei: az Extra Hungáriám, „A magyar nyelvet írni kezdik...", 
A magyar kritika évszázadai és más m ű v e k lapjai közé zárta magát. 

Ez a mindig és mindenkivel sz ívélyes és emberséges nagy tudós legendásan sze-
rény természetű volt. Évek óta vezette már a Régi Magyar Irodalomtörténeti Tan-
széket, de még mindig úgy nevezte: „Tolnai-tanszék". Saját vezetési stílusa is a 
szűkszavúsággal és tömörséggel jellemezhető. Ertekezletet csak végszükségben tar-
tott, nem vegzált, nem vizslatott, nem sürgetett. És tudója volt a legnagyobb peda-
gógiai igazságnak, h o g y tudniillik a tanár nem azzal fejezi be az óráját, hogy lelép 
a katedráról, hanem é p p azzal kezdi el. Azzal, mert le kell ülnie egyenként konzul-
tálni minden érdeklődővel és rászorulóval. Katedráról prelegálás helyett jobban is 
szerette a szeminárium meghittségét, m é g inkább a cigarettafüstös konzultációk ma-
gyarázó magányát. Keddi fogadónapján úgy ültek szobája előtt az aspiránsok, dok-
toranduszok, szakdolgozók, filozopterek, mint segélyre várók egy biztos kezű fog-
orvos előszobájában. 

Emelt hangon szólni én őt soha nem hallottam. Lobogni, utolsó golyóig viaskodni 
sem szeretett. Az ó halk erélyének fedezetei hatalmas tudása és művei voltak. Nem 
a hitújítók és térítők intranzigenciája, hanem a hitét saját művébe vető Erasmus okos 
megfontoltsága lehetett az eszményképe. Ahogy A Rotterdami elmélyülten az írásra 
összpontosít Holbein vásznán, úgy dolgozott órák hosszat, megállás nélkül Tarnai 
Andor is a Széchényi Könyvtár Kézirattárában. Ilyenkor boldognak és megelége-
dettnek láttam. És akkor láttuk még boldognak, derűsnek, felszabadultnak, amikor 
Lancsák Gabiék Duna-kanyari kertjében hatvanadik születésnapján köszöntöttük a 
magunk dinamikus „homo ludens"-modorában. Volt ott Bél Mátyás-címeres, szélben 
csattogó Tarnai-zászló, futballmeccs lánykapussal, s tanítványaink közül fellépett 
ott a fegyverbe öltözött Juranics, Radivoj s Embrullah is Zrínyi eposzából. 

És láttuk boldognak még az Éva asszony teremtette csodák díszletei között: az 
Attila utcai lakás-műalkotásban és itt Lovason, „a paradicsomban", ahol egyszer 
egy sugaras nyári napot tölthetett el vendégként az akkori Tarnai-tanszék. Még 
kirándultunk is a kötésig érő ősvad-fűrengetegben. A gyenge kerti pázsit még csak 
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tétován próbálgatta a gyepszőnyegszerepet a ház körül, de Éva asszony jóvoltából 
a Tarnai-ősök fényképgalériája már a falon függött , s a professzor kézikönyvtára is 
a polcokra került. Gazdájuk tehát Lovason új hazájára lelt, hiszen a filosz-haza „a 
magasban": a könyvtár. 

Lovasnak v a n egy metafizikai jelentése is. Tarnai ebben a Fényes Elek geográfiai 
szótára szerint „igen kies v idéken" épült faluban, amelynek ura a veszprémi káp-
talan volt, odakerült, ahol „a magyar nyelvet írni kezdték": a középkori magyar 
irodalom szülőhelyére, hiszen a lovasi temetődombról sírja az Alapítólevél Tihanyá-
ra néz, mögöt te pedig ott a Veszprém-völgy, amelynek kolostorába az Ómagyar 
Mária-siralmat címezték. 

Az elméjében felhalmozott tudás, amit magával vitt, s amit csak ő tehetett vo lna 
közkinccsé, pótolhatatlan nemzet i veszteség. Élő alakja, személy isége a legjobb Ha-
lotti Beszéd retorikájával, a legszebb szertartás reprezentációjával sem kifejezhető 
örök hiány; váratlan korai halála családjának és szűkebb környezetének elmúlhatat-
lan fájdalom; nekem személyes dráma. 

Egyetemünk, Karunk, Intézetünk s Tanszékünk tanári kara és hallgatósága - akik 
nevében búcsút veszek Tőle - ú g y emlékezhetne Rá, úgy őrizhetné emlékét legmél-
tóbban, ha a hetvenedik születésnapjára tervezett tudományos ülésszak és emlék-
könyv mellett gondot vise lnénk tanulmányai, kiadható kéziratai összegyűjtésére és 
publikálására is. 

Isten nyugosztaljon Lovas földjében, Tarnai Andor! 
Méltók voltunk-e, méltók leszünk-e Hozzád? 

KOVÁCS SÁNDOR IVÁN 
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Baróti Dezső 
(1911-1994) 

Furcsa - vagy ránk vonatkozóan karakterisztikus? - , hogy Magyarországon csak 
időnként jön össze középiskolákban vagy egyetemeken egy-egy olyan gárda, amely-
nek tagjai később jelentős tudósokká vagy művészekké váltak. Ilyen volt a fasori 
Evangélikus Gimnázium és a 30-as évek elején a Szegedi Egyetem. Itt alakult m e g 
a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. Hét tagja volt, s ha ideológiailag és em-
berileg különböző irányba meneteltek is később, mindegyikük jelentős műveket ho-
zott létre. Egyikük volt Baróti Dezső, aki utolsóként halt meg közülük. 

Egészen fiatalon, még huszonéves korában jelentek meg első művei a magyar 
irodalom szegedi képviselőiről, Juhász Gyuláról, Dugonics Andrásról: a Szép Szóban 
Szentjóbi Szabó Lászlóról. Publikált a háború alatt francia költőkről és szakterüle-
téről, a magyar irodalom 18. század végi, 19. század eleji időszakáról. 1956 után tíz 
évig nem írhatott, de utána igen fontos dolgokat jelentetett meg egyetemi társáról, 
barátjáról, Radnóti Miklósról. 

Baróti Dezső tanulmányai, a Kortárs útlevelére című monográfiája mind igen jel-
legzetesek. A személyes érzelmek és privát emlékek úgy szövik át írásait, hogy soha 
nem lesznek metaforákkal telehintett „félnovellák", sem érzelmes emlékezések. A 
költők stílusára éppoly finoman, de élesen volt érzékeny, mint a sajátjára. Franciás 
műveltsége volt! 

Élete mintha példázná a magyar humánértelmiségiekét. Az egyetem elvégzése 
után tanársegéd, majd középiskolai tanár; azután egyetemi magántanár. És jöttek 
az emelkedés évei; rendes, nyilvános egyetemi tanár a Szegedi Tudományegyetemen, 
majd ugyanott rektor. Az 50-es évek azon körülményeiben, amelyben embereket 
csaptak agyon, szó szerint és metaforikusán, okos volt és tisztességes-emberséges. 
Okos volt, mert tudta-látta némely hallgatójában és tanár kollégájában az acsarkodó 
gyűlöletet vagy a nyálkás kígyótekergődzést - amely néha feléje is irányult - , ám 
jól hárította el velünk, akkori hallgatóival kapcsolatban is. Benne volt azokban az 
években is hallgató korának híres barátsága és annak szellemisége. 1954-ben írta le 
ezt a mondatot: „A mondanivaló lényegének leplezése, bújtatása azonban a Dorottyu 
megírásakor, a jakobinus mozgalom bukását követő társadalmi és politikai aléltság-
ban még akkor is érthető lenne, ha nem tudnánk, hogy a nehéz időkben Csokonai 
sem tudta töretlenül megvalósítani kora ifjúsága eszményeit." A mondanivaló lé-
nyegét Baróti Dezső is leplezte, de elmondta. És kire vonatkozik a sem, ha nem őrá 
magára. 

Azért ő mégis sokat megvaiósított ifjúkorának eszményeiből azokban a nehéz 
időkben. Tanulmányaiban és egyetemi előadásaiban egyaránt érvényesítette. Tudta, 
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h o g y milyen fontosak az i roda lom apró tényei. A „nagy Pintér" adatait is s zámon-
kérte a kol lokviumokon, és a versek, a regények apró mozzanatairól is írt. Á m 
pontosan tudta, ezekből bontakozik ki a lényeg, a fontos do log; ezért e lemzése iben 
ott van az érzelem- és mentalitástörténet, az eszmetörténet és a művek megérlelt 
szépsége. Szemináriumi óráin, az 50-es években, Gaston Bachelard-ról beszélt. 

Talán ezek miatt nem illett egyénisége az akkori idők gyűlölködésse l és „éber-
séggel" eltöltött szörnyfiguráihoz. És azért sem, mert - al ig merem leírni a szét-
csámcsogott szót - demokratikus lélek volt, maradéktalanul. N e m felvett pózból , 
eredendően. Ebből fakadt az a professzori attitűd, ami a l ehető legritkábban tapasz-
talható: becsülte hallgatóit. Akkor sem tanítványként, később s e m „volt tanítvány-
ként" kezelt minket. H a n e m egyenrangúan. 

És azután is, idős korában is példázta élete azon humánértelmiségiekét, akik n e m 
politizálnak, n e m vállalnak szerepet politikai jellegű intézményekben, n e m írnak 
közéleti cikkeket. Idős korában másféle börtönben volt, mint középkorában. A fél-
retoltság és mellőzöttség jól jelzi, mennyire n e m csak a karakter, mennyire n e m csak 
a mű, mennyire nem csak a tudás számít. Akik tehettek vo lna azért, hogy haszno-
síthassa magát, azok hosszú sorába tartoznak, akik eltékozoltak egy embert és tu-
dóst. 

Persze m i n d e n ember egyéniség , így vagy úgy . N e m m i n d e g y , hogyan és milyen. 
Baróti D e z s ő valóban sajátságos egyéniség volt , tanárnak, embernek, tudósnak egy-
aránt. 

Ezért hiányzik; ezért fáj a sz ívünk érte. 
BÉCSY TAMÁS 
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