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FIGYELŐ

K Ö N Y V M O L Y
Szabó Magda: A félistenek szomorúsága 
Szépirodalmi, 1992. 443 oldal, 380 Ft

Beck András: Nincs megoldás, mert nincs probléma 
Pesti Szalon, 1992. 116 oldal, 99 Ft

Szabó Magda és Beck András, bár egy kor
szakban élnek, nyilvánvalóan nem kortársai 
egymásnak. Egyikük számára a műveltség 
biztonságos otthon, néha kegyhely és mene
dék, de mindenképpen a létezés és a gondol
kodás evidenciája, család, melyben mindenki 
társára lelhet; míg a másik, a fiatalabb, üdítő 
gátlástalansággal vallja be, hogy egyeden sort 
sem olvasott G. B. Shaw-tól, ennek ellenére 
hosszasan értekezik a szakállas szarkasztikus
ról. Szabó Magdát szenvedélyesen érdekű 
minden szó, melyet valaha is leírtak, Beck bi
zalmatlanabb, jobban érdekli az, amely nem 
került papírra. Szabó terrénuma a szépiro
dalom, Beck az irodalom igencsak kiterjesz
tett fogalmával dolgozik, valahol a filozófia és 
az esszéisztika/kritika oly bizonytalanul meg
rajzolható határterületén. Egyikük számára a 
műalkotások léte evidencia, érvényes hát a 
velük szőtt viszony, a másik szemléletében 
már a mű puszta létezése is probléma, hogy
ne lenne hát problematikus a találkozás a 
műalkotásokkal, így lesz kérdésessé a kritika 
műfaja is. Szabó számára az irodalmi tradíció 
eleven, elsősorban a magyar tizenkilencedik 
század és a Nyugat köre, Beck hivatkozási 
alapja mindenekelőtt internacionális, a ma
gyar hagyomány kevéssé érinti, a Nyugattól 
leginkább Karinthy, a legkevésbé „szabályos” 
nyugatos. És filozófusok mindenekelőtt, nem 
magyarok természetesen, de a jelenkori slá
gerlista: Gadamer, Heidegger, Derrida, Witt- 
genstein és egy remek angol figura: Richard 
Rorty, akinek hazai népszerűsítéséért Beck 
Andrásnak nagyon sokat köszönhetünk. Ez
zel szemben Szabó Magda, választott családja 
szellemiségének megfelelően, ha nem is filo

zófiaellenes, de bölcseletidegen, híven a Nyu
gat és az Újhold fővonalának hagyományai
hoz. És elméletellenes is, ami üdítően társul 
mindenféle ideológia iránti bizalmatlanságá
hoz -  ez utóbbiban rokona Beck Andrásnak. 
Teóriák előszámlálása helyett azonban lele
ményes módon kamatoztatja gazdag írói pá
lyáján szerzett igencsak megfontolandó ta
pasztalatait, csillogtatja a manapság egyre rit
kább ún. klasszikus műveltségét, de legna
gyobb erénye, hogy a kartárs biztonságával 
mozog mégoly távoli írói műhelyekben is: az 
életút és a műalkotás közti összefüggések de- 
tektívhevületű kutatója. Hiba lenne mindeb
ből arra következtetni, hogy Szabó Magda 
valamiféle mértéktartó konzervativizmus kép
viselője, míg fiatalabb pályatársa a kritikai 
gondolkodás avantgardistájának nevezhető. 
Jóllehet korlátozott értelemben mindkét íté
let igaz. De semmiképpen sem gondolom, 
hogy értékítéletről lenne szó. Két irányzat, 
két ízlés reprezentálja magát e kötetekben, 
létük egymás melletti és nem egymás elleni. 
Voltaképpen -  persze implicit módon -  tu
domást sem vesznek egymásról -  és ez így 
van jól, hiszen lassan-lassan, de mégis így fog 
újjáépülni az irodalom régen vágyott parla
menté.

Mindezek után feltehető a kérdés: ha 
ennyi az elválasztó ellentét, ha ennyi minden 
nem közös Szabó Magda és Beck András 
könyvében, mi indokolja közös megtárgyalá
sukat? Talán az, hogy nagyon határozottan 
képviselik a jelenkori magyar irodalmi kultú
ra két szélső lehetőségét. És ez megteremti 
egy kritikai játék esélyét is: megkísérelhetjük 
(ott, ahol lesz erre lehetőség), hogy néha 
mintegy Beck András maszkjában bíráljuk- 
értelmezzük Szabó Magda írásait, a gyakor
latban kipróbálva műbírálói hitvallását. ■

Szabó Magda tanulmánykötetében is író 
marad. Ezt már a tartalomjegyzék cikluscí
meinek felsorolása is érzékeltetheti: SZÍNKÉP- 
ELEMZÉS; A SZAKMA BECSÜLETE; OLVASÓNAP
LÓMBÓL; Köszöntés T háliának; Szigorúan 
bizalmas. Az első ciklus -  valószínűleg a kö-
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tét legélvezetesebb része -  irodalmi elemzé
seket tartalmaz, részben újraértelmez régi és 
a köztudatban mozdíthatatlanul szoborszerű
vé vált műveket (elsősorban a két Vorös- 
marty-írásban), másrészt a kincskereső buz
galmával tár fel régi irodalmi sírkamrákat, 
porol le elsőként mindeddig ismeretlennek 
nevezhető műveket (ilyen a Thury Zoltán- 
kisregényelemzés, az öregkori Jókai-dráma 
felfedezése). E ciklus páija az Olvasónap
lómból, itt egyrészt „szabályos” recenziókat, 
másrészt kuriózumok feltárását rögzíti papír
ra. Esszé vajon vagy kritika, amit Szabó Mag
da ír? A kérdés leginkább Beck Andrásnak 
okozna problémát, aki radikálisan elválasztja 
e két „műfajt” -  az idézőjel voltaképpen tőle
származik. Ugyanis:....az alapvető baj épp az,
hogy a kritikának egyáltalán nincsen műformája’’. 
(114. o.) Vele szemben állna az esszé, mivel 
„az író szava szabad. Az írónak a világ társaság, 
a kritikus magányos alak". (76. o.) És ennek 
alapján közli az esszé, ill. a kritika definíció
ját. „Az esszé: beszédmód, melyben belső végtele
nünk elfoglalja a világot. A kritika: beszédhelyzet, 
melyben én és mi, én és mű egymással feszült vi
szonyban áll." (77. o.) E kissé erőszakoknak 
érezhető és elnagyolt szétválasztás a követke
ző kérdésre ösztönözheti a recenzenst: akkor 
hát Szabó Magda elemzése Vörösmarty egyik 
verséről kritikai beszédhelyzetben íródott 
esszéisztikus beszédmód, miközben a kiváló 
író belső végtelene elfoglalja a világot?! (És 
nyilvánvaló, hogy még több hasonló -  beval
lom, kissé ironikus -  kérdés feltehető.) De 
annyi bizonyos, hogy az író Szabó Magdának 
a világ, pontosabban az irodalom: társaság, 
még inkább család, és kritikusként sem érez
heti magányosnak önmagát. Beck definíciója 
alapján nem dönthető hát el, hogy e tanul
mányok melyik műfaj körébe tartoznak, 
esszé és kritika szétválasztása esetükben irre
leváns. És vitatom azt is, hogy a kritikának 
nincsen műformája. Ha ez igaz lenne, nem 
találhatnánk e nemben halhatatlan műveket, 
márpedig közös tapasztalatunk, hogy létez
nek ilyenek, még akkor is, ha tárgyuk már 
mindörökre alámerült az időben. Ugyan kit 
érdekelnek ma már obskúrus német-francia 
cselvígjátékok, Lessing elemzéseit mégis a 
legnagyobb figyelemmel olvashatjuk problé
máikról. Vagy magyar irodalmi példával él
ve: nem hiszem, hogy Wohl Stefánie Arany

füst című regényének elolvasására bárkit is 
rá tudnék venni, de a róla íródott Péterfy Je- 
nő-bírálatot tiszta szívvel ajánlom mindenki
nek. Etcetera. Hadd szembesítsem most Beck 
Andrást a számára oly kedves Richard Rorty- 
val, aki szerint minden „irodalom”, melyben 
nem valamilyen közös szótárt használnak az 
adott terület művelői. „Irodalom” akkor hát 
a kritika is. (E gondolat forrása: Rorty: T i
zenkilencedik SZÁZADI IDEALIZMUS, HUSZA
DIK SZÁZADI TEXTUALIZMUS. Holmi, 1991. no
vember, fordította: Beck András.) Az érvelés 
eszerint lehetetlen egy kritikában, „az elemzés 
ugyanis éppúgy történet, mint egy novella vagy re
gény, a különbség csupán az, hogy többnyire jóval 
unalmasabb, sablonosabb, érdektelenebb, nyelvileg 
pedig csaknem teljességgel igénytelen történet -  is
kolai dolgozathoz hasonlít inkább”. így Beck, 
könyvének 80. oldalán. De igazságtalan re
cenzens legyen a talpán, aki az idézet lelőhe
lyét, a Márton László TUDATALATTI MEGÁLLÓ- 
járól szóló Beck-írást unalmasnak stb.-nek 
minősítené. Nagyon is élvezetes írás az. Akár 
Szabó Magda elemzései. Jó, legyen hát „tör
ténet”, de ez bizonyosan nem baj, másrészt 
nyelvileg kétségtelenül igényes, egyáltalán 
nem sablonos, de különösen érdekfeszítő. Ez 
mindenekelőtt Vörösmarty A MERENGÓHÖZ 
című versének elemzésére igaz. Itt valóban 
egy vérbeli történet áll az analízis középpont
jában: Vörösmarty meglátja és megszereti a 
Bajzáéknál vendégeskedő Csajághy Laurát, 
némi tépelődés után megkéri a kezét, és -  
nem kap kosarat. De ami a „boldogító” ige
nig történik, az regény valóban; Szabó csak 
vázlatokat ír meg belőle: Laura kétségbeesett 
kibúvási kísérleteit, Vörösmarty öngyötrő 
kétkedését, vajon magához köthet-e egy nála 
több emberöltővel fiatalabb leányt, Bajzáék 
sündörgését, hogy mégis tető alá hozzák a fri
gyet. Mindez annak alátámasztásaként lesz 
tárgya az elemzésnek, hogy nem „bebizonyít
sa”, de kikövetkeztesse: a híres vers voltakép
pen nem a kétkedő-vonakodó menyasszony
hoz, de magához a kérő költőhöz íródott az 
ún. önmegszólító verstípus egy nagyon korai, 
lappangó példájaként. Modernebb elmék 
számára bizonyára illegitim elemzési mód
szer ez, az életrajzi elem ilyen fokú beépítése 
a műalkotás zárt, önmagában teljes és leve- 
zethetetlen világába. Az analízis számomra 
mégis meggyőző, ezek után nehéz lesz más
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képp látni Vörösmarty versét. Szabó -  és ez 
más írásaiból is kitetszik -  egyáltalán nem te
kinti élet és mű világát elkülöníthetőnek egy
mástól, a művész személyiségének rajza, élet
helyzetének megvilágítása szerves része lehet 
egy mű keletkezéstörténetének. Ez megint 
korábbi érzéseinket erősíti meg: Szabó szá
mára a magyar irodalom világa családias ér
zéseket kelt, mint magyar író ő is e família 
részének tekinti magát, otthonosan bolyong 
a régi, elhagyott lakásokban. Együttérző és 
együttszenvedő -  irodalmi és emberi empátia 
itt szétválaszthatadan egységben áll. Ez okoz
za, hogy még „ősellenségei” iránt is megértő. 
Legfőbb képviselőjük, Gyulai Pál e kötetnek 
is egyik negatív hőse. így volt ez már a ko
rábbi tanulmánygyűjteményben is, ahol egy 
virtuóz írásban sikerült valószínűsítenie: 
Gyulai nagy port kavart ÍRÓNŐINKRŐL szóló 
kritikáját, melyben a főzőkanálhoz paran
csolta vissza irodalmár hölgyeinket, voltakép
pen Szendrey Júlia testvéréhez, Marihoz írta. 
Pályázván a delnő kezére, a kritikában szinte 
figyelmezteti: nem kíván Júliához hasonló 
blaustrumpfot ágyához és asztalához invitálni, 
lássa a hölgy, hogy mihez tartsa magát egy 
irodalmi feleség! (Kívül a körön. Szépiro
dalmi, 1980.) A nőemancipációt mint „bohó és 
bűnös" tant tárgyaló Gyulai joggal lehet egy 
magyar nőíró iróniájának alanya. De a kriti
kus Gyulai is megkapja a maga -  jogos -  dor
gatóriumát. Szabó Magda nem győzi eleget 
ismételgetni a harcos kis kritikus szűklátókö
rűségét, művészi süketségét, különösen a Jó- 
kai-kérdésben. Hogy Jókai nem az volt, aki
nek Gyulai, és bár jóval árnyaltabban, de Pé- 
terfy is látta-láthatta, azt Szabó a könyv szá
momra legnagyszerűbb írásában igyekszik 
dokumentálni. (Egyébként: nagyon időszerű 
egy modern Jókai-recepció. Az utóbbi évek
ben mintha elkezdődött volna valami e tekin
tetben: nagyon fontos írás Lányi Andrásé A 
KETTÉSZAKÍTOTT ÜSTÖKÖS -  Liget, é. n. -  cí
mű kötetében, valamint Fábri Anna átfogó 
elemzése: J ókai-Magyarország. Skíz-Buda- 
pest, 1991.) Az írás, A félistenek szomorú
sága egy hagyatékban maradt Jókai-darabot 
elemez. Itt veti fel egy megdöbbentően me
rész emberi konstelláció lehetőségét megint 
csak Gyulai főszereplésével: „Szendrey Júliába 
holtszerelmes volt, nem is üldözte a gyönge verseket 
alkotó gyöngéd hölgyet szigonyaival, Jókaiba, saj

nos, nem volt szerelmes, addig ütötte, amíg mozgott. 
Kár, hogy nem vonzódott hozzá, Jókai szép férfi 
volt, aranyszőke, kék szemű, szálas, bizony a kur
tára szabott, két szúrós cseresznyével a világba me
redő eszemadta Gyulai munkásságában és ízlésében 
modernebbé tette volna az ítélkezést egy parányi sze
relmi ábnormitás.” (139. o.) Az idézet -  remé
lem -  közvetíti nemcsak Szabó gondolkodá
sának elfogulatlanságát, de stílusának min
den báját is. De ami lényegesebb: regény hát 
ez is, történetalkotás az elemzés közben -  
nem Beck András ízlése szerint. Ugyanakkor 
még egy lehetőséget magában rejt: talán na
gyon is vonzódott Gyulai a nagy mesemon
dóhoz, kritikai ellenszenve csak egy hatalmas 
elfojtás eredménye? De legyen ennyi elég, a 
végén még a recenzens is a regényköltés bű
nébe esik...

A Jókai-dráma elemzése sem marad el a 
regény vázlat merészsége, ötletgazdagsága 
mögött. Hogy aztán egyesítse a kettőt: a nagy 
latinok, Cicero, Caesar, Catilina hétköznapja
inak, szerelmi óvódásainak, házastársi vias- 
kodásainak háttere mögött felvillantsa Jókai 
magánéletének, elmagányosodásának pana
szát: „ne haragudjatok, ilyen volt Rózám, ilyen szi
gorú, ilyen okos, ilyen parancsoló, ilyen határozott, 
sose mertem megvallani senkinek, még regényfigu- 
rában sem, hogy ahogy idősödöm, engem a Clodiák 
érdekelnek, a szép Publiliák, a misztériumok tu
dói”. (155. o.) Egészen elsőrendű, amit a da
rab stílusmegoldásairól feltár. A prózaszöve
gekben, a látszólag lapidáris dialógusokban 
kimutatja a blank verse, a népi mondókák 
vagy a Nyugat jóval későbbi nyelvi forradal
mának jelenlétét, Babits és Ady hangjának 
látnoki megsejtését -  mindez talán érv lehet 
amellett, hogy igenis lehet érvelni a kritika 
műfajában is.

Különös módon, a könyvnek éppen azo
kat az írásait érzem súlytalanabbaknak, ahol 
Szabó direkt módon ír valamiféle elbeszélést: 
ami oly hiteles történetmondás az elemzé
sekben, oly fáradt néha a tiszta epikához so
rolható emlékezésekben, műhelyvallomások
ban. Felcsendül itt némi nárcisztikus hang, 
néhol talán erősebben a kelleténél. De annyi 
bizonyos, a kötet minden írásában érezhető, 
hogy megalkotójuk nagyon Valaki. Szemé
lyiség.

Személyiség -  ezzel már Beck András 
könyvének egyik kulcsszavához értünk. Itt
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harc folyik a személyiség kidolgozásáért, a 
személyiség itt feladat. Ennek egyik lehetsé
ges alakváltozata a kritikus. Az ily módon fel
fogott személyiség: viszony, kapcsolat az én és 
a másik, az én és a mű között. Beck szerint 
ez a kapcsolat nem fogható fel mintegy ter
mészeti adottságként: „A kritika ugyanis több
nyire hallgatólagosan elfogadja és magától értető
dőnek tekinti, hogy miről (ti. a műről) beszél. Vagyis 
az én és a mi, az én és a mű közötti feszültség el 
van benne fedve, el van rejtve.” (114. o.) Akkor 
megnyílik a lehetőség, éppen a kritika műfa
jában (melyről később azt írja, hogy voltakép
pen nem is műfaj), hogy e bújtatott feszült
séget megpróbálja kijátszani, de ekkor -  
Beck szerint -  fennáll a veszély, hogy műfaji 
átbillenés történik, és már nem is kritikáról 
van szó. És a kötetben végigkövethetjük ezt 
a harcot: ezért, hogy dialogikus formában bí
rálja Kornis egyik könyvét, de, nagyon rava
szul és szellemesen, a két beszélő, A. és B. vol
taképpen egy, hiszen e rövidítések Beck And
rás monogramját adják, másrészt a szöveg 
végén B. eltűnik, és ettől kezdve A. „magában 
beszél”. (73. o.) És ezért, hogy Márton köny
véről írt bírálatában oly sokáig halogatja, 
hogy „rátérjen a műre”, míg az írás végén egy 
Vég-dalban önparódiaként summázza mon
dandóját. Kevés hát a könyvben a „szabá
lyos” kritika -  egy kritikus keresi a maga mű
faját. És vele önmagát is.

: Beck olyan kritikus, aki „rühellé” a kriti- 
kusságot, miközben saját magát fekteti a kri
tika boncasztalára. Az utóbbi idők egyik na
gyon merész, teoretikusan sokatmondó gesz
tusa ez. De hogyan lesz valaki kritikus(i) sze
mélyiség, ha radikálisan lemond a kritika
írásról? Lehetséges, hogy ez a pálya is, oly 
sok művészpályához hasonlóan, a hallgatás 
felé halad? De a kritikában ez a csend nem 
oly messze hangzó, mint a művészet terüle
tén. Mondhatni: semmit sem jelent. Akár 
nemzedékének java irodalma, belefullad az 
ürességbe. És nem hiszem, hogy a filozófiá
ban lelhetne megváltást. Eliot szerint: „min
den nemzedéknek meg kell teremtenie a maga iro
dalmi kritikáját”. (KÁOSZ A rendben. Gondo
lat, 1981. 490. o.) Beck Andrásnak komoly 
esélye van, hogy generációja kritikusa le
gyen. De igaz az is: e lemondás nagyon sokat 
árul el erről a generációról. És akkor ez a

csend mégis jelent valamit: „Nincs megoldás, 
mert nincs probléma.”

Szemben Szabó Magdával, Beck András
nak nem adatott irodalmi család, kritikusi 
önarcképe így valóban „magányos alak”. Ép
pen ezért dialóguskereső. Egyelőre elsősor
ban önmagával folytat párbeszédeket. Köny
ve ezért megható: egy felkészült elme keresi 
itt partnereit, igen magas színvonalon.

Bán Zoltán András

LÁNYI ANDRÁS:
A KETTÉSZAKÍTOTT 

ÜSTÖKÖS

Liget Könyvek, é. n. [1992]
212 oldal, 98 Ft

A történelemmel vagy annak valamely ágával 
hivatásszerűen foglalkozónak mindig megle
petés és öröm, ha a szorosabban vett céhen 
kívüli is szenvedélyes érdeklődéssel, értő ku
tatókedvvel s biztos fogalmi készültséggel szól 
tárgyköre kérdéseiről. Biztatás és biztosíték, 
hogy tevékenysége nem izolált, és nem fullad 
közönybe. Kicsinyes szakmai önteltség és fél
tékenység, persze, nemritkán gáncsoskodik 
ilyenkor, vélt fölényét mutogatván, s a meri
tum helyett fontoskodik, mondván, nem is 
öszvér vonta ama hegyvidéki városban a kor
dét, hanem ló. S micsoda különbség ez! Wis- 
senschaft dér Nichtwissenswerten.

Amit ennek a négy esszét magában foglaló 
formás kötetnek szerzője hőseiről -  Széche
nyiről, Aranyról, Jókairól, Görgeyről -  el
mond, azt jórészt, bár távolról sem egészen, 
a legkülönbözőbb könyvek, tanulmányok, 
cikkek már megpendítették vagy ki is fejtet
ték. Ami mégis joggal ragadja meg akár a 
legtájékozottabb olvasóját is, az a heurisztikus 
élmény heve, az egybekapcsolás egyénre ki
vetített történelemlélektani logikája s a belőle 
előálló személyiségrajz sorsot és karaktert 
plasztikusan fölmutató képessége.

Úgy tetszik nekünk, Arany és Görgey ese-.


