
S Z E M L E 

HAT V A N Y LAJOS: EMBEREK ÉS KÖNYVEK 
(Szépirodalmi, 1971.) 

Tagadhatatlan, a Nyugat alapító nemzedékének esszéistái közül 
Hatvany a leginkább eleven irodalmi köztudatunkban. Életrajzi körül-
ményei — bármily fontosak legyenek is — csak részben magyarázzák, 
hogy őt és munkásságát több évtizednyi némaság után 'miért nem egy 
esetleg műfajilag is különnemű részekre tagolódó gyűjteményes kötet-
tel, meg az eléje írt bevezető tanulmánnyal kell „felfedezni" — amint 
az utóbbi pár év ilyen jellegű válogatásai Ignotusszal, Schöpflinnel 
vagy Csáth Gézával tették. Többíves tanulmányban kéne megvizs-
gálni, mi minden kell ahhoz, hogy valaki megőrizze viszonylagos 
elevenségét akár csak a 20. századi irodalmunkról kialakult köztudat-
ban. (Maga Hatvany bizonyára szívesen tűnődött volna el erről és 
tűzte volna ironikus tolla hegyére ennek a köztudat-alakulásnak jó 
néhány torz furcsaságát és egyenetlenségét, számos éles szemmel meg-
figyelt és szellemesen leírt jelenségadattal és részösszefüggésre vonat-
kozó megvilágítással gazdagítva egy valamikor majdcsak elkészülő 
módszeres ízlésszociológiai összefoglalást.) 

Ha a jelenlét megőrzésének csupán kézenfekvő életrajzi feltételeit 
vesszük szemügyre, úgy Hatvany föltétlenül jóval előnyösebb hely-
zetben volt, mint előbb említett nemzedéktársai. Alkotókedvét és -ké-
pességét megőrizve tudott kortársa maradni legújabb irodalmunk-
nak, egészen a 60-as évek elejéig. Ez a kortárs mivolt azonban jóval 
több, mint életrajzi adalék. Kétségtelen, hogy esszéista életművének 
könyvalakban történő betakarítása — ami nélkül mai jelenléte aligha 
volna ennyire eleven — csak a szélsőségesen dogmatikus irodalom-
szemlélet visszaszorulása után, 1959-ben kezdődhetett meg, s bizonyos 
mértékig az elégtétel szolgáltatásának gesztusa is volt az akkor már a 
80 felé közelgő íróval szemben. A már említett esszéista nemzedék-
társak — a vele irodalmi kvalitás szempontjából egy napon sem említ-
hető Fenyő Miksán kívül — nem érték meg ezt az időt, ami az élet-
művük elevenségét alaposan megtámogató újrakiadások létrejöttére 
fölöttébb előnytelenül hatott. A nemzeti erényünkké avanzsált fele-
dés nyomása alól csak jóval később igyekeztek egy-egy válogatás 
erejéig kiszabadítani őket. 

Ezzel azonban véget is ér a magas kort megért író személyes szeren-
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cséjének hatása, és Hatvany írói erényei veszik át a vezető szerepet. 
Mindenekelőtt sokoldalúsága. A társadalom eleven életétől elszakadt 
filológia, A tudni-nem-érdemes dolgok tudománya egykori ostorozójából 
a miénket megelőző korszak legjelentősebb Petőfi-filológusa lett, 
akinek ma is nélkülözhetetlen így élt Petőfije, egyéb munkáinak újra-
kiadását megelőzve, már az ötvenes évek második felében megjelent. 
Földessy Gyula mellett elsősorban Hatvanyé az érdem az Ady-filoló-
gia megteremtésében. A filológus Hatvanytól csak egy lépés az iro-
dalomtörténészig. Ám mind a két „minőségébe" jelen van az éles 
szemű, ötletgazdag, magával ragadó és vajmi sokszor ellentmondásra 
ingerlő esszéista meg a rendkívül hajlékony kifejezőkészségű stiliszta. 
Ezt a fegyverzetet viszi küzdelembe az irodalomszervező és irodalom-
politikus Hatvany az egyre korszerűsödő debatter, akinek életművé-
ből épp ez a rész ivódott be legmélyebbre a köztudatba. Joggal. Aki 
a Nyugat alapító gárdájához sorolhatta magát, a megújuló irodalom 
és mindenekelőtt Ady harcos hitvallójává vált, idejekorán felismerte 
a folyóirat szerkesztésében meghúzódó és ki-kitörő problémákat, s 
ha talán túl impulzívan is, de a leginkább a progresszió irányába eső 
irodalompolitikai megoldás mellett tört lándzsát (és maradt alul vele), 
aki bátran harcolt az ellenforradalommal és szenvedte el börtönét, 
akiben a kor szinte valamennyi jelentős írója önzetlen mecénásra lelt 
és akit Thomas Mann meg a nála 25 évvel fiatalabb József Attila egy-
aránt barátjaként tisztelt — az alig írhat olyat, amivel az u tókor sze-
mében ennél is nagyobb elismerést vívhatna ki. 

Az író és tanulmányíró Hatvany azonban nem reménytelen küz-
delemre vállalkozott önmagával. Szépírói ambícióinak termése, aligha 
emelkedik kordokumentumnál magasabb színvonalra, tanulmányai 
és publicisztikája azonban saját korának közvéleményteremtő erején 
és ennélfogva dokumentum-értékén jóval túl a szempontok és gon-
dolatok tömegével szolgál az irodalom kutatójának és népszerűsítő-
jének egyaránt. Ennek az anyagnak legnagyobb része már össze-
gyűjtve megjelent az Ady, az Irodalmi tanulmányok, az Öt évtized és a 
Gyulai Pál estéje című kötetekben. 

Az Emberek és könyvek címmel Belia György által összeállított leg-
újabb Hatvany-kötet részben a korábbiakból kimaradt, részben pe-
dig kéziratos anyagot nyúj t át az olvasónak. E tallózó jelleg szükség-
képpen egyenetlen színvonalúvá teszi az összeállítást, sok benne az 
olyan írás, amely csak az önálló kötetté növesztést szolgálja, még 
kordokumentumnak sem jelentős (Bánffy Miklós, Csathó Kálmán, 
Hajó Sándor, Szomory Dezső egy-egy művéről írt recenzió, rövidke 
emlékezés Bölöni Györgyre vagy Kiss Józsefre). De ebben az írók 
és könyvek közt címet viselő, kritikákat vagy könyvekhez fűzöt t oly-
kor terjedelmes reflexiókat tartalmazó fejezetben találunk olykor 
nagyon jelentős írásokat is. Arany János legújabb életrajza (a Szinnyel 
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Ferencé) kapcsán 1909-ben a defenzívába szoruló konzervatizmussal 
szemben az irodalmi hagyomány elsajátításának azt a módját és értel-
mét fogalmazza meg, amely a „második reformnemzedék" legprog-
resszívabb képviselőjének, elsősorban Adynak magatartásából és 
műveiből szűrhető le: „A múlt is csak azoké, akik a jelent egészen 
élik és a jövőn dolgoznak." A jelen és a múlt kapcsolatáról: „Az élet-
rajz feladata épp a megváltoztathatatlan tegnap és a változó mák viszo-
nyának folytonos rendezése." Ezt a helyes gondolatot azonban rög-
tön kiegészíti a végletes, bár a maga idején nem funkció nélküli 
szubjektivizmus mindent viszonylagossá tevő világszemléletével. 
„Ezért nincs végleges értékelés vagy igazság, nincsen munkában sem 
kezdet, sem vég, de igenis van benne megújulásra folytonos lehető-
ség . . . " 

A kötet talán legjelentősebb írása szintén Arannyal foglalkozik; 
a költőről a 30-as évek közepén tervezett életrajz egy hosszabb rész-
lete Szalontától Pestig címmel, amely az Irodalmi tanulmányokban kö-
zölt egyéb darabokat egészíti ki. Mai Arany-képünknek a hagyomá-
nyossal szakító néhány fundamentális megállapítását előlegezi gazdag 
dokumentációval. A hagyománytisztelet Prokrusztész-ágyának már 
Ady-kimutatta szerepét Aranynál, az elfojtott lírát az epikában, a 
polgári szemlélet és a városi ember életérzése úttörését és elvetélését, 
a polgárság gyengeségének és gyökértelenségének átkait. Rövidsége 
és alkalmi jellege dacára is nagyon jelentős írás a Petőfi könyvtár, a 
hivatalos Petőfi-kultusz e jórészt értéktelen és tendenciózusan torzító 
könyvsorozata első köteteinek 1908-ban kelt bírálata. A Petőfi nem 
alkuszik nem egy gondolatának párhuzamát leljük fel benne, ami 
arra utal, hogy Hatvany bizonyára sok adattal gazdagította Ady Petőfi-
ről alkotott képét, egyúttal pedig arra is, hogy Ady világszemlélete 
megtermékenyítően hatott Hatvanyra, aki név nélkül, de félreérthe-
tetlenül utal nagy kortársára mint az ország némaságának a múlt 
századbeli hatalmas elődhöz hasonlítható megszólaltatójára. 

Az önálló fejezetet alkotó négy hosszabb irodalmi tanulmány közül 
a Magyar irodalom a külföld előtt irodalmunk progresszív hagyomá-
nyának tudatosításán és nemzetközi elismertetésén dolgozik, a Költői 
ábránd és testi szerelem pedig a citoyen-polgári hagyomány hiányában 
irodalmunk máig is érezhető képmutatásainak elszomorító és meg-
mosolyogtató példáival fűszerezett szórakoztató olvasmány. 

Vitatkozó jegyzeteiben a „nap követelményét" önmaga hajdani 
ideáljainak bírálata útján teljesítő, mind radikálisabbá váló Hatvanyt 
ismerjük meg. A Schöpflin-eset c ímű vitairatot azonban kár volt itt 
ismét közölni, hiszen a7. Ady I. kötetében is szerepel, és írója a jó ügyért 
meg saját igazáért nem mindig igaz eszközökkel küzd, amikor Schöpf-
lin opportunizmusát végül azzal t romfolja le, hogy unalmasan ír. 

Ha fel akarjuk mérni a Hatvany által megtett utat, érdemes össze-
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vetni az itt újra közölt, 1910-ből származó brosúra, az Én és a könyvek 
végletesen szubjektív-átélő élmény-esztétikáját, irodalmiaskodó, 
csapongó stílusát a Napló helyett címet viselő zárófejezet egyik cikké-
vel. A Sok kicsi történetben így emlékszik meg a „gutgesinnt" polgári 
világ Európa-, sőt világszerte dédelgetett, „ m é l y " problémákat bon-
coló sikerírójáról. „Nem e légté te lem. . . , hogy Stefan Zweig, Beetho-
ven, Mozart és Schubert városának nagyobb dicsőségére milyen szíve-
sen szolgálta volna ki a Harmadik Birodalmat, ha ezt a rasszista tör-
vények nem tették volna lehetetlenné számára. ( . . . ) Amióta ezeket 
a sorokat — hol abbahagyva, hol újrakezdve — megírtam, Stefan 
Zweig — a saját életének és műveinek leggondosabb sáfára — öngyil-
kosságot követett el. N e m azért, mert anyagi gondjai voltak. N e m 
is azért, mert írói becsvágyában érte bántódás. Nem, mert örökölt 
és szerzett nagy vagyona volt és meg nem érdemelt, de rendkívüli 
sikere és világhíre is. Azért végzett magával, mer t nem bírta ki Hitler 
világában az életet, mert n e m bírta az emigrációt, és nem tudta el-
viselni Hitler sikereit, még Dél-Amerikából nézve sem. Összes művei-
nek csak ez a befejezése imponál nekem." 

Ezt az értékítéletet 1941-ben fogalmazták meg, de tanulságait 
érdemes megszívlelni ma is, akár a Stefan Zweig-szerű irodalom 
napjainkban megélt reneszánszával, akár Hatvany elvi és esztétikai 
tisztánlátásával kapcsolatban. 

SCHWEITZER PÁL 

KRITIKUS PONTON 
JEGYZETEK F A N D ! PAL CIKKGYŰJTEMÉNYÉRŐL 

(Szépirodalmi, 1972.) 

Együt t olvasni Pándi Pál kritikáit más dolog, mint külön-külön. 
Ott , a Népszabadság és a folyóiratok hasábjain az ember inkább a 
konkrét problémára ügyel : az éppen szóban fo rgó könyv, dráma érté-
kelésére. így együtt jobban kirajzolódik a kritikusi teljesítmény egy-
sége. 

Egy ilyen kötet nehéz vizsga a kritikus számára. Csaknem száz bírá-
lat egyetlen kötetben! A keletkezés ideje több min t tíz év! Ha a bíráló 
nem áll elég szilárdan a lábán, ha felületesen ítél, vagy divatoknak 
hódol, feltétlenül lelepleződik. 

Pándi kritikái azonban kiállják a próbát, n e m veszítenek, inkább 
nyernek a kötetbe foglalás által. A pár-flekkes írások egy tömbből 
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faragott egységgé állnak össze, mert mélyükön ugyanazokat az elve-
ket és ugyanazt a szenvedélyt találjuk. Pándi már az 50-es évek végén 
olyan kritikai szemléletet tudott kialakítani, amely alapjait tekintve 
változatlanul alkalmasnak bizonyult az irodalom későbbi fejlődésé-
nek megítélésére is. Nem a pillanat ihletében fogalmazta meg tehát 
állásfoglalásait, hanem az egész történelmi korszak művészi fejlődésé-
ről kialakított koncepció alapján. S hogy ez a koncepció nem fakult 
meg, hogy a kötet legfrissebb írásaiban ugyanolyan érvényesnek 
bizonyul, mint a legrégebbiekben, az azt bizonyítja, hogy valóban 
távlatok állanak mögötte. 

A koncepció lényege — mint Pándi maga is többször kifejtette 
— elsősorban a realizmus védelme, kibontakozásának segítése. Pándi 
realizmus-fogalma azonban korántsem valami stílustörténeti kategó-
ria (harcol is ezzel az értelmezéssel), sőt voltaképpen nem is pusztán 
esztétikai, hanem (a legszélesebb értelemben véve a szót), mindenek-
előtt politikai. Nem szemérmeskedik és nem takargat. Nyíltan vallja, 
hogy a realizmus szerinte érték-kategória is, az igazán nagy művek 
szükségképpen a valóság teljes és lényege szerint helyes képét kell fel-
mutatnia; nem megy bele abba az utcába, (mint némelyek teszik), 
hogy egyazon értéket tulajdonítva mindkettőnek, csak bocsánatkérő 
mosollyal szavazzon a realizmus mellett. Nem szégyenlős akkor sem, 
amikor az irodalmi műben politikai magatartásformák vetületét ke-
resi. Egy olyan időben, amikor még rangos irodalmi körökben is 
gyakran illetlenségnek számított egy-egy műalkotás osztály-vonat-
kozásait emlegetni, Pándi bátran megtette, s következetesen végig-
vitte. 

Olyan erények ezek, amelyek tiszteletet ébresztenek, különösen ha 
az ember egyetért a szándékkal. Magam is úgy látom, hogy a realiz-
mus fogalmát, ha használjuk, így érdemes használni. Ha elfogadjuk, 
hogy a művészet a „valóság visszatükrözése", akkor minden jó művé-
szet szükségképpen realista. Amire persze azt lehetne mondani, hogy 
így viszont nincs sok értelme a szónak, hiszen a művészet éppúgy 
valóságtükrözést jelent fogalma szerint, mint a realizmus szószerint. 
(Vagyis a realista művészet a valóságtükröző valóságtükrözéssel egyen-
lő, egyfajta pleonazmus, fából fakarika). Lukács György, a realizmus 
eszméjének nagy harcosa, talán ezért is hagyta ki utolsó nagy esztéti-
kai munkájából (Az esztétikum sajátosságaból) a realizmus külön tár-
gyalását, az egész mű szól róla, nem kell hozzá külön fejezet. A realiz-
mus emlegetése mégsem felesleges, de hogy úgy mondjam, nem 
annyira esztétikai, mint inkább pragmatikai szempontból. Azt jelenti 
ugyanis, hogy aki igazán nagyot akar alkotni, annak (Aragon szavai-
val) nem az égre kell függesztenie tekintetét, hanem a földre kell 
néznie, a való világ való összefüggéseit kell felmutatnia. Azt jelenti 
továbbá, hogy a mű értékét sem nézhetjük meg a valósággal való 
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összefüggés nézése nélkül. A műalkotás nem önmagáért van, a vers 
„csak cifra szolga", az ember szolgája a valósághoz való viszonyában. 

N e m a szavak a lényegesek. Én magam mindemellett alig í rom le a 
realizmus szót, mert nélküle is ki tudom fejezni azt a meggyőződése-
met, hogy a mű funkciója és mércéje a valóság, közelebbről az emberi, 
társadalmi valósághoz való viszonyában van, és nem másban. Pándi 
realizmus melletti hadakozásának azonban az elmondottakon kívül 
egy külön értelme is van, amire itt még utalnunk kell. Jelezni akarta 
ezzel a magyar művészetpolitika folytonosságát, alapjainak változat-
lanságát is. Amellett állt ki, hogy habár az 50-es évek torzításai egyes 
fogalmakat is helytelen irányba vittek, ebből n e m elvetésüket, hanem 
megtisztításukat kell levonni következtetésül. 

Pándi kritikai tevékenysége maga is a realizmus elvét követi, fel-
adata szerint ő az irodalom és a valóság kapcsolatát akarja az igazság-
nak megfelelően ábrázolni. S valóban, ha valaki majd képet akar 
kapni a 60-as évek irodalmáról, Pándi kötetében megkaphatja. Csak 
persze ehhez a realizmushoz is hozzá kell tennünk, a Zola által adott 
megszorítást : a valóság ábrázolása egy erős egyéniség temperamentu-
mán keresztül. Valamennyire a kritika is művészet, nem szűrhetjük 
ki belőle a kritikus temperamentumát. Pándi bírálatai azért alkotnak 
realista képet az irodalomról, mert egyéni szemlélete mindvégig 
karakterisztikusan érvényesül. Egy ember sohasem tévedhetetlen, 
Pándi kritikáival is lehet vitatkozni, s bizonyára az idő is megteszi 
majd ezt. Mégis, éppen azért, mert e kritikai mérce mindvégig követ-
kezetes, a „premisszák" mindig ugyanazok, aki megérti a koncepciót, 
még ha nem is ért vele mindenben egyet, akkor is információ-értékű, 
hogy hová teszi Pándi az egyes jelenségeket. 

A kritikák „művészi" hitelét a belső meggyőződés is fokozza. N e m 
tudni, hogy Pándi törekedett-e valaha arra, hogy írásai szépek is le-
gyenek, arra bizonyára, hogy minél többen megértsék. A világosságra 
való törekvés, a szenvedély hevével társulva mégis esztétikumot ho-
zott létre, olyat és annyit, amennyi a műfa jhoz szükséges. Külön 
esztétikai értéke, hogy ez a szépség sohasem független a polit ikum-
tól. A szenvedély heve akkor a legsodróbb, a mondatok akkor a leg-
egyenesebbek, amikor az irodalom közvetlen társadalmi kapcsolatai-
ról van szó. Pándi itt a legkövetkezetesebb. Tudatosan vállalta, hogy 
mintegy az irodalom politikai lelkiismeretét képviseli, s ebből nem 
enged. Nyíl t kártyákkal játszik, s a mércét mindig ugyanolyan ma-
gasra tartja, egyazon hévvel vitatkozik — ha jogosnak látja — a be-
futott , „nagy" íróval s a fiatal tehetséggel. 

Politikus elkötelezettsége olyannyira áthatja minden írását, hogy 
egyhelyütt maga is ildomosnak érezte a szabadkozást: az utószóban. 
Arra hivatkozik itt, hogy kritikái többségükben politikai napilap-
ban, méghozzá a párt lapjában jelentek meg, sajátosságait ez is meg-
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szabta. A meghatározottság persze kölcsönös, s most úgy lá that juk, 
ez a műfa j felel meg legjobban Pándi egyéniségének. S egyáltalán 
nem érzem hibának, hogy a 60-as években ilyen magasszintű művelő je 
akadt a nemcsak marxista eszmei alapokon álló, de tudatosan és őszin-
tén politikacentrikus műbírálatnak. 

Itt persze fel lehet kiáltani: hogyan, hát lehetséges volna poli t ika-
mentes marxista kritika is? Természetesen nem, de a megoldás kü lön-
böző lehet. Elképzelhető marxista kritikus, aki jobban „be lebúj ik" 
a művekbe, érzékenyebb a formára, elemzi is őket (még talán — horr i -
bile dictu — a műben felfedhető struktúrákat is), lassabban és óva to -
sabban következtet stb. Pándi azért nem teszi ezt, mert ő tudatosan 
a Révai-vonalat folytatja: néptribuni alkat. Ilyenre is szükség van, sőt 
nagy szükség van; amennyire ijesztő egy szellemi élet, ha túlszaporo-
nak benne a néptribunok, ugyanolyan sivár, ha kihalnak. Pándi olyan 
időben tartotta fenn ennek a magatartásnak a tekintélyét, amikor 
inkább kevés volt belőle (legalábbis azon az oldalon, ahol ő állt). 

Ez a sok egyetértés n e m jelenti persze azt, hogy az utolsó betűig 
elfogadásra ajánlanám. Az ilyesfajta markáns kritikai tevékenységnek 
azt is mindig be kell számítani funkciójába és hatásába, hogy vitára, 
ellentmondásra ingerel, vagy legalábbis továbbgondolásra ösztönöz. 
Miután a cikkek száma nagy, a vitatémáké sem kevés, nem érdemes 
hozzáfogni a részletekhez. S miután Pándi állásfoglalásai fogaskerék-
szerűen illeszkednek egymáshoz, voltaképpen az egész könyvet ú j ra 
kellene írnia annak, aki vele igazán vitatkozni akarna. (Nota bene 
szükség is volna ilyen művekre , mert csak a koncepciók szembesítésé-
vel születhetnek új, még magasabb koncepciók.) 

Hogy ne vesszünk el a részletekbe, megpróbálom összefoglalni azt 
a legfontosabb kérdést, amiben mégis hiányérzetem maradt a Pándi-
cikkek újraolvasásakor. S ezt legjobban az ő egyik kedvelt gondola t -
menetével tudom jellemezni. 

Vissza-visszatérő fordulat Pándi kritikáiban, hogy az író jól tette 
fel a kérdést, de gyengén adott rá választ, felismeri a problémát, de 
nem tud tőle továbbmozdulni . Nos, valami ilyesmit érzek benne is. 

Olvasván a kritikákat, s visszagondolván a művekre, amelyekről 
szólnak, elfogja az embert valami hiányérzet. Külön-külön nagyon 
rendben van, hogy Pándi a legtöbbel vitába száll. Ezt azért bírálja, 
mert csak addig jutott el, amíg; azt, mert onnan is visszalépett, ahol 
már vol t ; amazt pedig mer t ha már eljutott, miért nem felel a feltett 
kérdésekre. Olyan felvonulás tehát ez, amelyben valamerre mindenki 
eltér a helyes állásponttól — csak néhány szerző marad, akivel azono-
sulni lehet. 

Félreértés ne essék! Itt sem azt kifogásolom, hogy miért nem talál 
több elismernivalót, annál inkább nem, mert kényesen vigyáz arra, 
hogy lehetőleg csak rangos íróról szóljon (tehát még az elítélő krit ika 
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is tartalmazzon valami elismerést). Természetesen minden embernek 
megvan a maga álláspontja, s az nem egyezik pontosan senki máséval, 
a kritikus feladata, hogy a magáét képviselje, ne a másét szolgálja. 
Én például úgy látszik toleránsabb alkat vagyok, több pluszt látok az 
irodalomban nála, ha én írtam volna ezeket a lapokat, sokkal több be-
fogadnivalót s kevesebb elhatárolnivalót találtam volna benne. Ott, 
ahol Pándi arról értekezik, hogy hány kérdésben nem ért még egyet 
valakivel, én jobban örülnék annak, hogy hányban egyetértek. Dehát 
ne erőszakoljuk egymásra a véleményünket. 

Igenám, de Pándi legtöbb írásában „mi-hangon" szólal meg, nem-
csak a maga nevében beszél tehát, hanem egy közösségében, végső 
soron a marxizmuséban. így az a kérdés vetődik fel : van-e valami 
társadalmi érvényű indoka annak, hogy a magyar irodalom színe-
java ilyen és ilyen kérdésekben eltér attól az állásponttól, amelyet 
társai megbízásából Pándi Pál megfogalmaz. Vajon nem érett meg rá 
a helyzet? Tehetségtelenek az írók? A tudat (a művészet) fejlődése el-
marad a lététől? Túlságosan sok zavart okoztak az elkövetett hibák? 

Pándi persze nem irodalomtörténetet ír, még kevésbé eszmetör-
ténetet. Meglehet tehát, hogy ezt a hiányt nem is rajta kell számon-
kérni. A kérdés akkor is kérdés marad. Irodalmi síkon megfogalmaz-
va: ha egy jelentős kritikus ilyen szuggesztíven mutatja be több mint 
egy évtizeden keresztül, hogy mai irodalmunkból éppen a mai élet 
pozitív tendenciáinak rajza hiányzik (még ez a néhány mű, amellyel 
többé-kevésbé azonosul, a Rozsdatemető, az Igéző, a Szerelmem Elektra 
sem ilyen), akkor erre a kérdésre magyarázat kell. Vagy rosszul van 
feltéve. S az utóbbi esetben (szerintem ez az igaz) néhány művet más-
ként kell megítélni, s néhány más művet is meg kell ítélni. Minden-
esetre az eddiginél érzékenyebben kell elemeznünk a pozitív fejlődés 
tényeit és sajátos formáit. 

A felelet persze más műfajt igényelne már, mint lapkritikát. Pándi 
bizonyára erre is képes lenne — bár feltehetőleg nem az én kérdésemre 
válaszolna, hanem a magáéra. A Kritikus ponton több mint 700 olda-
lán összegyűjtött írásoknak mindenképpen nagy érdemük hogy 
olyan széles panorámát nyújtanak a magyar irodalom fejlődéséről, 
amelyet már csak a marxista tudományosság teljes fegyverzetében 
lehet tovább mélyíteni. 

VITÁNYI IVÁN 
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RÉNYI P É T E R : A VITA FOLYTATÁSA 
(Szépirodalmi, 1972.) 

A magyar műbírálatnak születése óta gyengéje, hogy a tárgyalt 
mű szerzőjét szívesen rangsorolja, meghatározva a művész társadalmi 
(vagy inkább társasági) helyét, s a szerző aztán a kapott bírálattal, 
mint valamilyen rendjellel jár-kel, időnként újabb érdemérmeket 
tűzve a többihez; ritkábban lefokozások szégyenét is, a mártírok dicső-
ült megalázottságával viselve. Bármilyen művel jelentkezzék is 
később a művész, azt már nem annyira korábbi alkotásaihoz, nem a vá-
lasztott témához, nem a társadalom igényeihez vagy a műfaj színvo-
nalához mérik, hanem inkább a szerzőnek korábban ajándékozott 
rendfokozatához. A művet tüzetes elemzéssel megtisztelő, bár azzal 
egyet nem értő bírálat az alkotóművész személye elleni támadásnak 
számít, s ami a legnagyobb baj, annak veszi nemcsak maga a művész, 
hanem az irodalmi tájékozottságú közvélemény, voltaképpen maga a 
társadalom is. De ami még ennél is rosszabb: nem egy bíráló vissza-
élve ezzel a helyzettel, azt úgy használja ki, hogy bírálatával valóban 
árthasson (vagy használhasson) is a tárgyalt m ű szerzőjének. A hírhe-
dett és következményeiben oly tragikomikus Berzsenyi —Kölcsey 
ügy óta ez a helyzet alig változott. Ilyen körülmények között a m ű -
vészeti élet egy másik nélkülözhetetlen megtermékenyítő eleme, a 
vita sem fejlődhetett műfajjá. A művészeti életünkben imitt-amott 
felparázsló viták a legnemesebb szándékú hozzászólók igyekvése elle-
nére is kicsinyes és átlátszó személyi torzsalkodássá fajulnak, melyek-
ben már nem elvekről, nem művekről van szó, hanem inkább egy 
elavult párbajkódex szabályai szerint vívott mérkőzésről, ahol az 
eredmény kihirdetéséig csak egy a lényeg: hogy ki kit biztat, ki ki 
mellé áll. Nem az a fontos, hogy az adott mű ilyen-e vagy olyan, 
tetszik-e vagy nem, hanem hogy megvédjük-e Ikszét, vagy támad-
juk-e Ipszilont. 

Ebben a helyzetben különösen nagy örömmel kell tehát üdvözöl-
nünk Rényi Péter újabb, immár második vitakötetét, mely művészeti 
életünk legjelentősebb eseményeivel és alkotásaival foglalkozik. Rényi 
szenvedélyes és meggyőződéses vitatkozó, tudja, hogy az elveket és 
eszméket tisztázó vitának milyen jelentősége van, és mennyire káro-
sak a magyar kritikai élet említett kísérőjelenségei. Amikor az e kö-
tetbe összegyűjtött cikkek és tanulmányok annak idején folyóiratok-
ban megjelentek, a filmművész közvéleményből is sokan zúdultak 
fel, úgy érezve, hogy Rényi szerény eredményeinket is mindjárt 
támadja, eszmei igényessége és tekintélye folytán mindenáron való 
vitatkozásával sokat árthat a magyar film ügyének. Kötözködésnek, 
kákán-csomót-keresésnek érezték elemzéseit, holott most kötetbe 
összegyűjtve, az elfogult olvasó előtt is világossá kell, hogy váljék: 
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Rényi egyrészt időtállóan mérte fel a magyar filmek és általában a 
filmművészet esztétikai és társadalmi jelentőségét, másrészt személy 
szerint éppen e vitáival jelentős mértékben járult hozzá a magyar film-
művészet nemzetközi sikereihez. Bármily szőrszálhasogatóan olvas-
suk is újra az általa vitatott vagy méltatott filmekről alkotott véle-
ményét: Rényi nézetei, miután az idő a filmek körüli személyi el-
fogultságokat eltüntette, minden tekintetben helytállóak. 

S itt egy közbevetéssel mindjárt indokolnom kell, miért filmeket 
hoztam fel példának. Azért, mert Rényi e tanulmánykötetének mind 
terjedelmét, mind a cikkek számát tekintve pontosan felét a magyar 
filmművészettel kapcsolatos írások teszik ki. Jogos tehát, hogy első-
sorban ezekkel foglalkozzunk, annál is inkább, mert első eset, hogy 
tekintélyes publicista, a legjelentősebb napilap egyik vezető szerkesz-
tője — tehát nem hivatásos filmkritikus — érdemben ilyen behatóan 
foglalkozzék a magyar film kérdéseivel. Bizonyság ez, hogy a magyar 
filmművészet valóban igen jelentőssé vált. Bizonyság és egyben el-
ismerés. 

A vitatott filmek elemzéseinek olvastán kiderül, hogy minél ala-
posabban boncolgatható és elemezhető egy mű, annál inkább méltó 
figyelmünkre; a vitathatóság tehát egyben a mű értékeinek bizonyos 
elismerését is jelenti. De nem minden esetben. Rényi ezt így fogal-
mazza meg: „Az a tétel, hogy minden jelentős film problematikus 
(mert kikezdi a konvencionálisát és általában a konzervativizmust) 
nem fordítható meg, nem minden problematikus, azaz a konvenciót 
felbolygató fi lm jelentős is egyben." De éppen ezért szüntelenül f i -
gyelmeztet, hogy a jó filmeket nem szabad bírálatlanul hagyni: „So-
kan a nagyobb alkotószabadság védelmében úgy érzik, hogy n e m 
helyes kritikailag szétválasztani, kiváltképp támadni olyan műveket, 
amelyeknek megszületése kétségkívül összefügg a szabad légkörrel, 
a művészi munkának azokkal a tág lehetőségeivel, amelyekkel ma a 
magyar film rendelkezik . . . A szellemi önállóságot és a művészi 
eredetiséget védő magatartás — ha így dogmatizálódik — uniformi-
záló törekvéssé alakul át, eltagadja éppen az önállóságból és eredeti-
ségből adódó különbségeket, mindent elmosó nonkonformista kon-
formizmussá halványul." (136., 134.) 

Miért félnek a filmművészek mégis az ilyen vitáktól? Mert „úgy 
tüntetik fel magukat, mintha iszonyú adminisztratív ellenállásokkal 
szemben vívnák ki alkotási lehetőségeiket. Miért? Mert az ő nézeteik-
kel szembenálló ideológiai érvelést nyomásnak érzik. (A maguk érveit 
persze nem érzik annak.)" 

Rényi legtöbbet Jancsó műveivel foglalkozik. Egyike volt az elsők-
nek, akik jelentőségét felismerték, de éppen ezeknek az elismerő meg-
nyilatkozásoknak nem egyértelműen hozsannázó hangja miatt sokak-
nak úgy tűnt, mintha Rényi bírálatai támadó szándékúak lennének. 
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„Jancsó vitathatatlanul nagyformátumú, kiváló művész . . . és ha 
éleződnek is körülötte az elvi viták, semmit se kell visszavonni abból, 
amit vizionárius tehetségéről, páratlan tömörítő erejéről mondot-
tunk" — állapította meg 1968-ban. (Nem szerepel a kötet anyagá-
ban, de e sorok írója emlékezik arra, hogy Jancsó 1964-ben forgatott, 
bemutatásakor igen kedvezőtlenül fogadott remeklését, az így jöttémét 
egy sok évvel későbbi egri tanácskozáson Rényi Péter felszólalása 
„rehabilitálta".) Az elismerés azonban Jancsó esetében sem jelenti 
Rényi számára a feltétlen behódolást. Felfigyelt rá, hogy Jancsónál 
a választás mindig a halál vagy az életbenmaradás szélsőségei között 
történik, „ebben az állapotban nincs etikai súlyú döntés", s ezért 
„ezek a filmek egy fejlődés végpontját jelzik, amelyen túl már való-
ban csak önismétlés van". Rényinek ezt a felismerését — 1968 — 
Jancsó későbbi filmjei igazolták. 

Jancsón kívül Kovács András, Kósa Ferenc, Szabó István filmjei-
vel foglalkozik legtöbbet Rényi , de felvette gyűjteményébe Révész 
György (Egy szerelem három éjszakája, Minden kezdet nehéz), Fábri 
Zoltán (Isten hozta őrnagy úr), Várkonyi Zoltán (Szemtől szembe) 
filmjeiről írott kritikáit is. 

Ebben a téma- és gondolatkörben csak egyszer lehet a szerzőt, illetve 
a kötetét következetlenséggel vádolni. Ez pedig az ítélet című film, 
illetve forgatókönyv esete. Rényi Csoóri Sándor és Kósa Ferenc folyó-
iratban közreadott, tehát nem kéziratjellegű, és így bírálható forgató-
könyvének eszmei hibáit egy annak idején nagy feltűnést keltő vita-
cikkben mutatta ki. A később elkészült film Rényi aggályait, illetve 
fenntartásait igazolta. Éppen ezért érthetetlen, miért nem tér ki a 
szerző magára a filmre, miért nem foglal állást a filmmel kapcsolat-
ban is, ha más módon nem, legalább egy jegyzetben. Akár igazolták 
a szerzőt egy forgatókönyvvel kapcsolatos megjegyzései (mint 
ahogyan igazolták), akár n e m : a belőle készült filmről minden-
képpen nyilatkoznia kellett volna. 

Rényi másik kedvenc témaköre filmről szólván, közönség és mű-
alkotás viszonya. Nem győzi hangsúlyozni, hogy mennyire kárté-
kony az a sajnos még mindig uralkodó irányzat, mely művészi fil-
mek és úgynevezett kommerszfilmek között egy tulajdonképpen nem 
is létező szakadékot egyre mélyítve, valóságos háborút folytat a tömeg-
film ellen. Rényi felismeri, hogy ez a probléma voltaképpen ál-prob-
léma. Amiképpen egy és ugyanaz az ember operába is, tragédiához és 
vígjátékhoz is egyaránt ellátogat, ugyanúgy a filmművészetben is 
létjogosult valamennyi műnem és egyenesen hasznos lenne, ha minél 
többen néznének meg igényes filmet, illetve megfordítva, ha az a film, 
melyet sokan megnéznek, értékes műalkotás lehetne. De ha Rényi 
megállapításai ilyen találóak és igazak, akkor nem kellett volna-e 
neki magának is a közönség széles tömegeit érdemtelenül vagy meg-



убо Szemle 

érdemelten lekötő filmekről írnia? Ha egy kritikus rangján alulinak 
érzi, hogy jól vagy rosszul sikerült filmvígjátékról vagy egyéb úgy-
nevezett szórakoztató filmekről írjon, akkor milyen jogon kéri szá-
mon másoktól a műfaji türelmet? Hiszen éppen az a baj, hogy szeré-
nyebb igényű filmjeinkről alapos elemzés, bírálat nem jelenik meg, 
ezek többnyire kijelentések és idétlen viccelődések tárgyai. Amíg 
csak néhány kiválasztott filmről írunk, addig akaratlanul magunk is 
növeljük művészfilm és közönségfilm oly mesterséges szakadékát. 
Ami annál is fájóbb, mert , mint Rényi maga is írja, azok a tömegek, 
amelyek moziba járnak (vagy nem járnak), kivétel nélkül a Magyar 
Népköztársaság állampolgárai, s mint ilyenek, a szocialista társadalom 
tagjai. Rényi szavaival élve: „semmiképpen sem szentesíthetjük a 
közönség kulturális szétszakítottságát." 

Ezúttal Rényi Péter új tanulmánykötetének csupán egyik feléről 
írtunk. Szükségtelennek érezzük, hogy pusztán az arányok mérics-
kélése kedvéért a többi tanulmányra és vitairatra is kitérjünk. Sokkal 
fontosabb, hogy a kötetnek azt a felét méltassuk, mely terjedelménél 
fogva is örvendetes meglepetés: a magyar filmművészet kilépett a 
szűkebben vett szakma köréből és az egyetemes magyar kultúra ré-
szévé vált. Bár fejlődne tovább is, és töltenék meg a magyar f i lmmű-
vészettel kapcsolatos viták Rényi Péter újabb köteteinek terjedelmes 
részét. 

NEMESKÜRTY ISTVÁN 

R Á K O S P É T E R : TÉNYEK ÉS KÉRDŐJELEK 
(Madách, Bratislava, 1971.) 

Rákos Péter, a csehszlovákiai magyar nemzetiség tagja, a prágai 
magyar nyelv- és irodalmi tanszék professzora. Ahhoz, hogy meg-
értsük mindazt, ami előttünk fekvő, rendkívül tanulságos, elgondol-
kodtató tanulmánykötetében van, ami keletkezési idejük és tematiká-
juk szempontjából egymástól annyira eltérő tanulmányait egy gon-
dolatszálra tudja fűzni, le kellett róla írnunk e szerény ismertetés első 
mondatát . Rákos Péter Prágában missziót teljesít — s e missziónak 
nemcsak a magyar nyelvben és kultúrában járatos cseh tudósok (mint 
pl. Richard Prazák vagy Jaroslava Pasiaková) felnevelése az ered-
ménye, hanem a kulturális, az irodalmi közvetítés rendkívül fontos 
tevékenysége is. Rákos Péter munkásságát egyáltalán nem valamiféle 
kulturális publicisztika jellemzi, bár ha így megszólal, mindig lénye-
geset tud mondani; de ebben a kötetben mindössze két elő-, illetőleg 
utószó található, azok is inkább elmélyült írói arcképek, illetőleg ez 
arcképekkel kapcsolatos színvonalas tanulmányok, mint e korunkban 
sablonossá vált műfaj példányai. 
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Rákos Péter könyvének alcíme: „Tűnődés az irodalmon". Hozzá-
tehetjük: maga a m ű sokkal több ennél. A két kultúrában egyaránt 
művelt tudós töprengése azon, amit korunk egyrészt általában az 
irodalommal, másrészt a magyar irodalom cseh ismertetésével kap-
csolatban felvet. 

Tanulmányainak — éspedig elsősorban az irodalom elméleti 
problémáiról szólóknak — főleg az ötvenes-hatvanas években diva-
tossá vált kérdések állnak a középpontjában. Az „ér ték" problémája, 
az amerikai „új kritiká"-val kapcsolatban a művészet immanens 
fejlődésének kérdése, a realizmus fogalma két Lukács Györgyről 
szóló tanulmánytól egészen Garaudy „parttalan" jelzőjéig, Kafka 
művének elemzése, Käte Hamburger, David Daiches, Stanley E. 
Hyman, Charles I. Glicksberg, Albert W . Levi, Philipp Wheelwright, 
Tzvetan Todorov egy-egy ismertetése kapcsán pedig főleg az iro-
dalom „formális" és „történeti" (fejlődéstörténeti) elemzésének kon-
frontációja: — foglalhatnék össze Rákos könyvének legfőbb prob-
lémáit. Nem könnyű kérdések, főleg akkor nem, ha tekintetbe vesz-
szük, hogy azóta sok víz folyt le a Moldván is. De neki — éppen 
mert két kultúra, két irodalomtudományi felfogás határán áll — 
minderről megvan a maga határozott, egyéni véleménye. „Tűnődik", 
töpreng a problémák felett. Ez semmi esetre sem jelenti azt, hogy 
megoldatlanul hagyja a kérdéseket, vagy pedig meggondolatlan, 
elsietett „megoldást" erőszakol rá az olvasóra. Rákos Péter aránylag 
rövid s csak az érzékeltetett alap-mondanivaló szempontjából egy-
séget alkotó tanulmányaiban a marxista tudós fegyverzetével mutatja 
be, illetőleg elemzi a felvetett kérdéseket. Azt ő sem tagadja, hogy az 
irányzatok, problémák s alkotók, amelyek, illetőleg akik — a marxiz-
mussal rokonszenvezve vagy éppen szembenállva — hirdetik az 
irodalom (vagy általában a művészetek) immanens jellegét, sok szem-
pontból termékenyítették meg a mai irodalomtudomány módszerét, 
szemléletmódját, sok részletkérdésben hoztak új eredményeket. De 
Rákos Pétert józan értelmének fékje óvta meg attól, hogy kritika 
nélkül tegye magáévá az irodalomelméleti vagy -történeti „izmusok" 
túlzásait. Elfogadja azt, ami elfogadható, s elutasít mindent, ami 
idegen tőle anélkül, hogy a konzervativizmusnak mégcsak a látszatát 
is keltené. Mily szellemesen reagál például „tartalom"-nak és „formá"-
nak a strukturalistáknál (pl. Mukarovsky-nál) tapasztalható egybe-
mosására szép Ady-tanulmányában (245): „A kettő elméletben tör-
ténő különválasztását a ma elterjedt nézetekkel szemben jogosultnak 
tartom, jóllehet tudatában vagyok a megkülönböztetés viszonylagos 
voltának, a két princípium egymásba való szüntelen »átcsapásának«. 
Azt mondhatnám, hogy a skála egyik pólusán egy Ady jambusairól 
szóló tanulmány volna, másikán pedig Ady forradalmi vagy vallásos 
emóciói; célkitűzésem ez utóbbi pólushoz helyezkedik el közelebb." 
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Az irodalomelméletnek sajátosan cseh és sajátosan magyar hagyo-
mányait egyaránt ismerve, a kettő határvonalán állva, ráadásul nagy 
világirodalmi tájékozottsággal Rákos Péter olyan művet adott a 
magyar olvasók kezébe, amely szakmai köreink, de az irodalom iránt 
érdeklődő nagyközönségünk számára is éppen az elmondottak követ-
keztében nélkülözhetetlen. Történeti távlatból nézi a sematikus 
korszak „egyedül üdvözítő realizmus" szemléletét, s kritikusan 
fogadja az ellenkező végletet. S az a körülmény, hogy ezekhez az 
elméleti jellegű írásaihoz túlnyomó többségükben eddig csak csehül 
lehetett hozzáférni, könyve jelentőségét csak emeli a magyar irodalom-
tudomány szempontjából. Nem egy helyen lehet, sőt kell is vitat-
koznunk vele.de azt még azok sem tagadhatják, hogy megtermékenyí-
tette irodalomszemléletünket, akik esetleg egyértelmű „nem"-mel 
fogadják mindazt, amit állít. 

Külön bekezdést kell szentelnünk Rákos könyve utolsó fejezeté-
nek. „ A magyar irodalom ügyében" (a kiemelés tőlem, Sz. L.) ennek 
az utolsó fejezetnek a címe; önmagában elárulja a szerző szándékát: 
ismertetni, népszerűsíteni akarja irodalmunkat a cseh olvasóközönség 
előtt. Már említettük, hogy a legmagasabb igényű tudomány szín-
vonalán : Vörösmarty és Petőfi, illetőleg Petőfi és Tompa szembesítése 
például a prágai Károly Egyetem „Actá"-iban jelent meg. Ez így 
önmagában — természetesen — még n e m mond semmit. Ehhez 
azonnal hozzá kell tennünk, hogy Jókai-, Madách-, Ady-, Németh 
László-, Illyés Gyula-, Karinthy-elemzése éppúgy az önálló gondol-
kodóé, mint irodalomelméleti fejtegetései. Ismeri a magyar tudomány 
eredményeit, kell is, hogy ismerje, de függetleníteni is tudja tőlük 
magát, egyrészt, mert — nem győzzük hangsúlyozni — autonóm, 
önálló gondolkodó, másrészt mert tudja, mi t s hogyan kell a csehek-
nek „tálalni". 

Rákos Péter ért az irodalmi folyamat történeti aspektusának alkal-
mazásához is. Valóságos mikrofilológiai remekmű, ahogy Az ember 
tragédiájának 1892-i és 1904-i cseh (prágai, illetőleg brnói és plzeni) 
előadását, annak közönségsikerét és sajtóvisszhangját bemutatja. 
Mégis, erőssége (és a magyar irodalom cseh bemutatása szempontjából 
ez a fontos) : а műelemzés. A magyar irodalomról szóló minden egyes 
cikke : kis remek, de ezek közül is messze kimagaslik Az ember tragé-
diája mondanivalója című tanulmány s a N é m e t h Lászlóról szóló két 
fejtegetés. Annak ellenére, hogy két olyan problémáról van szó, 
amelyet a mi litterátoraink is éppen eleget vitattak, Rákos nemcsak 
hogy tud róluk újat mondani, hanem megtermékenyíti a két téma 
hazai szakembereinek gondolkodásmódját is. Messzire vezetne, ha 
itt most részletes elemzést adnánk Rákos valamennyi magyar irodalmi 
tárgyú tanulmányáról. Azt mégsem tudjuk megállni, hogy egy-két 
idézet formájában be ne mutassuk: hogyan fogja fel Az ember tragé-
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diáját: — „Jóllehet tudjuk, hogy Madách Az ember tragédiája m e g -
írásához is a maga korából, a nagy nemzeti katasztrófa légköréből 
merített ösztönzést: az eredmény, a mű mégiscsak korok és nemzetek 
feletti." (205.) Ne értsük félre: Rákos nem híve az irodalmi m ű 
immanens önállóságának, világosan látja a szerző és alkotása szoros 
kapcsolatát: „Megérteni Az ember tragédiáját annyi, mint megérteni 
a jelképes alakok szerepét és jelentését a költő vívódásában." (212.) 
Az alakok tehát Rákos szerint: jelképesek. „ Á d á m nem mint egyén 
fontos, hanem mint általánosítás." (213.) Erkölcsi általánosítás? Egy-
általában nem, hanem: általános emberi, az élet általánosítása. „Isten 
és a sátán harca nem a jó és a rossz tusáját jelképezi. Persze, ez is 
bennefoglaltatik, hiszen Lucifer pusztítani, rombolni akar, ádáz 
ellensége mindennek, ami életképes, termékeny. De Madách alap-
konfliktusában mégsem annyira erők összecsapását érezzük, mint 
inkább érvek párviadalát." (A kiemelés tőlem, Sz. L.) S ebben a pár-
viadalban Ádám a vesztes. Mégis visszatér a szakadék széléről, diadal-
masan, mert a végén az derül ki, hogy tulajdonképpen nem is ő a 
főszereplő, hanem — Éva. „Éva, azaz maga az élet, az egyetlen dolog 
a világon, amelynek önmagában van értelme (a kiemelés tőlem, Sz. L.), 
amelyet n e m lehet tovább magyarázni, megokolni. . ." (215.) 

Rákos Madách-elemzésében érvényesül a legjobban a tudós 
tárgyilagosságának s a műélvező olvasó szubjektivitásának egysége. 
Hadd szemléltessük ezt még egy utolsó idézettel: „A történelem 
tanulságát pedig ő [már ti. Madách. Sz. L.] kérhetné számon raj tunk. 
Hiszen mi vagyunk öregebbek és gazdagabbak újabb száz esztendő 
tapasztalataival. Mit is mondhatnánk Madách Imrének, ha megidéz-
hetnénk szellemét? Csak igazolhatnánk, amit ő hirdetett: az Emberből 
nem lehet kiirtani az újrakezdés szenvedélyét, az emberiség élni 
akar." (215 — 16.) 

Ha csak ennek az élniakarásnak a törhetetlen szándéka sugározna 
reánk Rákos Péter könyvének minden egyes lapjáról, akkor is meg-
érdemelné, hogy mindnyájan megismerkedjünk vele. Remél jük , 
fejtegetésünkből kiderült, hogy ennél sokkal többet ad. Nemcsak 
a csehszlovákiai, hanem az egyetemes magyar irodalomtudomány-
nak is komoly nyeresége. 

SznaAY LÁSZLÓ 
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K A T O N A BÉLA: KRÚDY GYULA PÁLYAKEZDÉSE 
(Akadémiai, 1971. — Irodalomtörténeti Füzetek 75.) 

Egészen a legutóbbi időkig is szinte minden Krúdyval kapcsolatos 
recenzió felemlegeti a Krúdy-filológia szegényességét. Pedig idő-
közben jelentős kiadványok és tanulmányok születtek, amelyek lénye-
gesen megkönnyítik huszadik századi prózairodalmunk e kiemelkedő 
alkotója életművének irodalomtörténeti megközelítését. Talán ele-
gendő, ha itt a teljesség igénye nélkül csak az életmű-kiadásra, a 
Tóbiás Áron szerkesztett Krúdy világán, Diószegi András, Féja Géza, 
Szabó Ede, Sőtér István és Szauder József alapvető tanulmányaira 
hivatkozunk. Katona Béla értekezése most újabb fontos hozzájárulás 
ehhez a munkához, amely remélhetőleg végül is elvezet a teljes élet-
művet feltáró monográfiához. 

Katona, aki a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola tanára, közel két 
évtizede alapos, pontos és sokszor áldozatos munkával gyűjtötte 
és adta közre Krúdynak szülővárosával és a Nyírséggel kapcsolatos, 
főként ifjúkorára vonatkozó életrajzi és filológiai adatait. Majd 
fokozatosan kitágította érdeklődési körét az író diákkorában szülő-
városán kívül publikált írásaira, az érettségi utáni a debreceni, nagy-
váradi szerkesztőségekben eltöltött hónapokra, végül az első, a század-
fordulóig terjedő pesti évekre is. Ezeket a lépcsőfokokat végigjárva 
írta meg összefoglalásként Krúdy Gyula pályakezdése című tanulmá-
nyát, amely az Irodalomtörténeti Füzetekben közreadva megbízható 
eligazítást nyújt az író munkásságának kezdeti szakaszában. 

A könyv értékei közül mindenekelőtt az életrajzi adatok és vonat-
kozások alapvető jelentőségére hívjuk fel a figyelmet. Főként azért, 
mert már Katona Béla előtt többen is, jobbára műkedvelő jelleggel 
vagy megfelelő ismeretek hiányában foglalkoztak Krúdy ifjúkorával, 
és számos téves közléssel eléggé összekuszálták a tényeket. Katona 
most kellő tapintattal, ahol pedig szükséges megfelelő eréllyel igazítja 
ki a tévedéseket. Megbízható adatokra és közlésekre támaszkodva 
vagy cáfolhatatlan logikai következtetésekkel korrigálja a sejtésekre, 
találgatásokra vagy félreértésekre alapozott „regényes" hipotéziseket, 
és vagy pontos adatokat állít a helyükbe vagy elismerést érdemlő 
szerénységgel megállapítja, hogy jelenlegi ismereteink mellett egy-egy 
homályos biográfiai vonatkozás nem tisztázható kellőképpen. (Pél-
dául miként jöhetett létre rendszeres kapcsolat a diák Krúdy és az 
Orsova és Vidéke szerkesztősége között.) A még mindig tisztázatlan 
adatok azonban eltörpülnek Katona életrajzi kutatásainak alapvető 
nóvumai mellett. 

így elmondhatjuk, hogy az oly sok legendával elködösített Krúdy-
életrajznak legalább az első, a századfordulóig terjedő része a jelenlegi 
lehetősegekhez képest tisztán áll előttünk. Ám Katona könyvének 
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mégsem a biográfiai anyag korrekt közlése a legértékesebb része. 
Hanem az, hogy az immár megbízható adatok alapján alapos és 
meggyőző képet ad az író gyermek- és ifjúkoráról, pályakezdő éveiről. 
A múlt század utolsó negyedének nyírségi világa, Nyíregyháza, a 
szülői ház, az iskola, a podolini majd a nyíregyházi gimnázium, a 
debreceni és váradi szerkesztőségek, végül a millenium idejének pesti 
íróvilága jellegzetes és pontos rajzolatban áll előttünk. A szerző ér tő 
filológusra valló érzékenységgel azokat a tényeket emeli ki a törté-
nelmi, társadalmi háttérből, amelyek meghatározó jelentőséggel 
bírtak az író ifjúkorában és pályakezdő munkáiban. 

Főként a szülők, a nagyszülők, az ismertebb gimnáziumi tanárok, 
a két öreg cimbora (Dálnoki Gaál Gyula és Kálnay László), és a 
későbbiekben Koncz Ákos, Zoltai Lajos és Gáspár Imre portréi 
sikerültek. Katona azzal, hogy a Krúdy-család bonyolult viszony-
latait és körülményeit a rendelkezésre álló kevés megbízható adat 
alapján kellően tisztázza, hogy megpróbál fényt deríteni az időnként 
homályba vesző iskolai évekre, a Kálnayval és Dálnoki Gaállal fenn-
tartott rejtélyes kapcsolatra, a Gáspárhoz, Konczhoz és Zoltaihoz 
fűződő szálakra azt az elsődleges, és olvasmányi alapon nyugvó 
másodlagos élmény anyagot egyaránt feltárja, amely e korszak jobbára 
még zsenge írásait ihlette. Szorgos munkával azt is kiderítette, milyen 
könyveket forgathatott az i f jú írójelölt, de ami ennél sokkal fon to -
sabb, objektív képet rajzol arról a nyírségi, podolini és pesti világról, 
amely majd az író érett műveiben nosztalgikus emlékképként ú j ra 
és újra visszatér. Talán csak a nagyanya portréja sikerült halványabbra, 
holott meggyőződésünk szerint, ez a szeszélyes fantáziával rendelkező, 
tenyérjóslással és álomfejtéssel is foglalkozó, magas kort megért 
asszony, akinek házában a fiatal Krúdy gyakran megfordult, nagy 
hatással lehetett a diák írói ambícióira. 

Bár nem hangsúlyozhatjuk eléggé Katona könyvének biográfiai 
jelentőségét, természetesen ennél is fontosabb az, hogy a pályakezdő 
írásokat megnyugtató alapossággal és minden lényeges momentumra 
kiterjedő figyelemmel elemzi. Nem követi el azt a hibát, hogy a 
zsengéket túlértékeli, de mindenre felfigyel, ami az érett művek 
szempontjából fontosnak tekintendő. És ez azért is nagy szó, mer t 
mint ismeretes, Krúdy már tizenöt éves korától rendszeresen publikált, 
és — akárcsak később —, ekkor is igen nagy termékenységgel. 

Az egyes kisebb korszakokon belül (diákévek, Debrecen és Várad, 
Pest) elsősorban a témaválasztás és a stílusjegyek vizsgálata foglalkoz-
tatja Katonát. Elkerüli a közvetlen összefüggések erőltetett k i m u -
tatását: a témaválasztásban inkább a szerepjátszó, stilizáló hajlam, az 
olvasmányélmények és a közvetlen környezet általánosabb, áttételes 
hatását hangsúlyozza. Ugyancsak helyesen egy-egy, a későbbi egyéni 
stílusú írót sejtető novella- vagy regényrészletben nem fedezi fel 
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minden áron a szárnyait bontogató nagy írót, hanem inkább arra 
mutat rá, hogy ezeknek az írásoknak az ismerete nélkül nem érthetjük 
meg az érett alkotó munkásságát. A zsurnalisztikái munka efemer 
termékeiben is elsősorban azokat az író érdeklődési körét feltáró 
jegyeket fedezi fel, amelyek bizonyos magyarázatul szolgálhatnak az 
1910 után kibontakozó széles körű publicisztikai munkásságához. 
Katona helyes szemléletére igen jellemzőek a következő sorok: 
„Vizsgálódásunkban nem is mint kész műalkotásokkal foglalkozunk 
velük [ti. a zsengékkel — B. A.], hanem sokkal inkább az író fejlő-
désének sajátos történeti dokumentumaiként vesszük őket figyelembe. 
Ebből következik, hogy elsősorban a bennük rejlő motívumok és 
csírák a fontosak számunkra, és nem annyira a kidolgozás, az írói 
megoldás művészi színvonala." 

Ezt a vizsgálati módszert mutatis mutandis a későbbi, 1896 és 
1900 között született, jelentősebb írások vonatkozásában is fenntartja, 
és kivált a Szeretlek.', valamint az Aranybánya c ímű regények elem-
zésénél alkalmazza figyelemreméltóan. Különösen az utóbbi társa-
dalomkritikai élessége csábíthatta volna túlzásokra, de Katona vilá-
gosan látja, hogy ez a regény csupán megragadó és fontos kísérlet 
a városi-polgári irodalom irányzatának sajátos továbbfejlesztésére, de 
a művészi megvalósítás gyengéi perdöntően tanúsítják, hogy a 
korrumpálódó dzsentri-Magyarország elítélése n e m az az irányzat 
volt, amelyben Krúdy írói egyénisége kiteljesedhetett volna. 

Katona kismonográfiájának mindemellett az is érdeme, hogy j ó 
érzékkel emeli ki az ifjúkori írásokból azokat a stíluselemeket, amelyek 
— ha mégoly kezdetleges formában — a későbbi egyéni jellegzetes-
ségek csírái. így többek között a Szindbád előképeknek tekinthető 
novellahősökkel kapcsolatosan felhívja a f igyelmet a líraiság jelent-
kezésére (105 — 107.). Vagy ugyancsak ezeknél az elbeszéléseknél 
rámutat a stílirónia felcsillanásaira. De ugyanakkor figyelmeztet, 
hogy szerepe még nem pontosan ugyanaz, mint az érett Krúdynál. 
„Ot t [ti. 1911 után — B. A.] főként arra szolgál, hogy f inomkodó, 
erősen színpadias, impresszionisztikus stílusát ellensúlyozza, itt viszont 
még inkább az a szerepe, hogy saját írói gyengeségeit leplezze." Ez a 
helytálló és fontos észrevétel kivált akkor pontos, ha azt is hozzá-
tesszük, hogy míg a zsengékben jobbára ösztönös a stílirónia alkal-
mazása, ez az eszköz a későbbiekben írásművészetének igen tudatos 
eszközévé fejlődik. 

A tanulmány utalásaiból nyilvánvaló, hogy szerzője alaposan 
ismeri Krúdy egész életművét, hogy jóval több anyagot dolgozott 
fel, mint amit munkájában közvetlenül is felhasznált. Csak egy ponton 
tartjuk elnagyoltnak a következő fejlődési szakaszra, az úgynevezett 
Mikszáth-korszakra való rövid, ám igen fontos kitekintést. Katona 
— más Krúdv-kutatókhoz hasonlóan — úgy véli, hogy az író vég-
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legesen kialakult, érett müveit 1910-től, az első Szindbád novellák 
megjelenésétől kell számítanunk. Holott már az 1906 végétől írt, 
középkori zsoldostörténeteket feldolgozó elbeszélésekben (Középkori 
álom, A lyukas tallér, Jézuska csizmája stb.) és a Régi szélkakasok között 
(1909) című regényben szinte teljes vértezetében előttünk áll az az 
egyéni hangú író, aki a későbbiekben a magyar próza egyik legjelen-
tősebb mesterévé válik. A megtévesztő talán csak az, hogy szubjek-
tivitása, líraisága a különböző szerepek „kipróbálása" következtében 
itt még a későbbieknél sokkal áttételesebb formában nyilatkozik meg. 

Ez azonban csak olyan megjegyzés, amely nem annyira a tanul-
mány szorosabban vett tárgyát, hanem inkább azt a hatósugarat 
érinti, amit Krúdy pályakezdéséhez értelemszerűen hozzá kell számí-
tanunk. Annál is inkább, mert Katona Béla tanulmányával maga 
támasztja fel bennünk a továbbgondolás igényét. És ezzel együtt azt 
az igényünket is, hogy várjuk tőle e munka folytatását. Mindenekelőtt 
az 1900 után, jobbára Mikszáth hatására írt, a pusztuló dzsentri sorsát 
ábrázoló elbeszélések monográfikus feldolgozását. Mert csak ezeknek 
az írásoknak az elemzése mutathatná ki meggyőzően, miként alakult 
fokozatosan Krúdy egyéni stílusa azokban az években, amikor hosszú 
kerülőúton kereste egyéni kifejezési lehetőségeit, önálló hangját. 

BARTA ANDRÁS 

S O M L Y Ó G Y Ö R G Y : A KÖLTÉSZET ÉVADAI 3. 
(Magvető, 1971.) 

Késedelmesek vagyunk Somlyó könyvének ismertetésével, de az 
ilyen munkákkal nem lehet elkésni. A harmadik Költészet évadai 
nagyon fontos esszégyűjtemény; aktualitását nem veszíti el néhány 
év alatt. A szerző azon a nívón áll, amire a huszadik századi magyar 
esszéhagyomány kötelezi azt, akinek nincs más alibije, mint saját 
esszéje. Németh László vagy Szerb Antal volt ilyen magárautalt, 
mint Somlyó, akit nem igazol se intézmény, se szakma, nincs bévül 
a munkamegosztáson, mert költő, de épp ezért kényszerül magasra 
tenni a mércét. Csak magával osztozhatik a felelősségben. Érte csak 
a saját munkája áll helyt most is, amikor a magyar líra lehetőségeiről 
meditál. 

Ha mégis sajnálkozunk a késedelem miatt, okunk van rá. Könnyebb 
lett volna dicsérni e könyvet, nehezebb lett volna vitatkozni vele, 
mikor megjelent, mint hetvenhárom küszöbén. Ha most méltányol-
juk, zaklatásnak tesszük ki a szerzőt, amit dehogy szeretnénk; ha 
most vitatjuk, úgy tűnhetik föl, nem bennünk a bátorság forrása. 
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pedig magunk is úgy vagyunk vele, vívni csak szemtől-szembe, 
s egyenlő feltételek között tisztességes. Ha már Somlyó magános 
a páston, nehogy félreértsen bárki, mellé állok, s vele együtt gondo-
lom végig, amit A költészet évadai 5.-ban előadott. 

Somlyó vitázik. De folyik ez a vita már régóta. Kibeszéletlen is 
folyik. Másról szólva is ez buzog. Kitűnően komponált könyv a 
Somlyóé. Tehát koncepciózus. Az elképzelés föltűnő mivolta ilyen 
utólagos összerendezésnél mindig azt jelenti, aki az ilyen tanulmá-
nyokat más, más időben, különböző alkalmakra megírta, nem akár-
milyen értője tárgyának. ízlése és gondolkodásmódja van, tárgyának 
avatottja. Ezt Somlyóról kijelenteni viszont olyan, mint felhőtlen 
nyári napon megállapítani, hogy süt a nap. 

Erőteljes koncepcióval találjuk szembe magunkat . A Kölcseyről, 
Adyról, Komjáthy Jenőről írott szövegek, a Pessoa-esszé, a Füst 
Milán-tanulmány, Desnos méltatása, Deguy verseinek kínálása, de 
majdnem minden kötetbéli esszé ugyanazon elképzelés része vagy 
példázása. A magyar költészetről való gondolkodás avittságát ideje 
volna fölváltani végre valami jobbal. S a jobbról Somlyó nemcsak 
beszél, a jobbat maga csinálja is. Élesen exponálja a vitatandó témát, 
igaz. Igyekezete egyoldalúságig hajtja néha-néha. De sehol nem állítja 
könyvét bibliának, kizárólagosnak, s ez a fontos. 

Ne is azt nézzük, ami az egyes írások értelme s értéke külön-külön. 
Messzire vezetne, nem is ez a fontos. Dehogy veszem komolyan a 
Csanádi Imrét illető megjegyzést! Minek esni abba a verembe, 
amelybe Somlyó, aki magának ásta, Csanádi, aki meg azt nem látta, 
egyaránt beleesett azok örömére, akik egyebet sem tudnak, csak 
vermet ásni; dehogy ítélem én ezt a vitát népi —urbánus ellentétnek, 
mikor világosan látom, Somlyó az alkalmat lesi, hogy kedvenc 
gondolatát fejtegethesse. Inkább azt próbálom mérni, ez a kedvenc 
eszme magánkedvtelés-e, vagy közügy. S az intellektualitás és gondo-
latiság eszméjét közügynek ítélem, s éppen abban az értelmezésben, 
ahogy Somlyó véli. Mert vannak, akik csak beszélnek az intellek-
tualitás, a gondolatiság szükségéről, Somlyó azt is tudja, miről van 
szó. Nem az intellektualitás és gondolat irodalmi birtokbavételéről, 
hanem arról, hogy az intellektualitás, a gondolatiság írónak, költőnek 
szükségszerű állapota kell legyen, lehet a mi időnkben. 

Legény a talpán, aki meg n e m riad, midőn Somlyó, Adyról szólva, 
így nyilatkozik : Az európai költészet fejlődésében Ady sokkal inkább 
utóvéd, mint úttörő, s még azzal a megszorítással is, hogy a nagy 
utóvédek művében is ott az úttörés távlata. És tovább! Ady n e m 
hathat kezdeményezőként abban a világirodalomban — s itt Somlyó 
a világirodalmat történelmileg érti! —, amelyben a költői én személy-
telenítése került napirendre, a romantikus én-kultusz felszámolása 
egy egyetemesebb lírai én kialakítása által. De tegyük mindehhez 



Szem le 7 7 9 

azt is — mivel a félreértés mindig fenyegeti az ilyen tételes kijelen-
téseket — , hogy Somlyó nem Ady géniuszát, költészetének minő-
ségét definiálja, hanem az Ady-szituáció jellegét kísérli meghatározni. 
(Az Ady-szituáció különben idézőjelbe kívánkoznék, mert a Somlyó 
alkotta „Füst Milán-i szituáció" analógiája.) 

Nem Somlyó az első, aki így beszél Adyról. Ráadásul ő mást is 
mond. Az értelmi kultúra sürgetőjének is tartja Adyt. Visszatekintő-
nek, utóvédnek a poétát, a közgondolkodót viszont előrelátónak. 
Mégis szentségtörésnek minősül Somlyó ítélete. S már ezen is érdemes 
volna elgondolkodnunk. Azon, hogy miért nem bírja el a magyar 
irodalmi közgondolkodás a szentségtörőket. Aztán azon is, miért 
bálványcsináló a mi irodalmi közgondolkodásunk. 

Bár magam is meginogtam kicsit; Somlyó tétele szívenütött, 
mégis próbálom őt megérteni. Erre készt a teljesítménye. A Pessoáról, 
Desnosról, Picassóról, Deguyről és Füst Milánról közölt írásaiban 
a modern költészet természetrajzát vélem kiolvasni. Ha vitázhat-
nékom van, vitázzam evvel a vázlattal, mert itt a gyökere Adyra 
vonatkozó tételének. 

Ami novum, legalábbis a magyar versről való gondolkodásban az, 
Somlyó a modern költészetet 1908-cal véli indulni. (Ne akadjunk 
meg az évszámon, azért se, mert kölcsönzi, azért se, mert évszám!) 
Itt tehát már valóban a huszadik századról van szó, nem a tizenkilence-
dik derekán kezdődő modernségről. S akik 1908 táján föllépnek, 
magányosok, egymásról mit se tudnak. Georg Trakl, Saint-John 
Perse, Apollinaire, Eliot, Ezra Pound, Ungaretti, Majakovszkij, 
Paszternák, Hlebnyikov; J. M. Cohen névsora, akitől Somlyó dátuma 
is ered; még Yeats, Rilke és George nevét is följegyzi, mint akik 
ugyancsak 1908 körül alakítják ki saját hangjukat. E névsorba tartozik 
Füst Milán is, de magunk, sokkal nagyobb hangsúllyal, mint Somlyó 
teszi, Babitsot is közéjük sorolnánk, a tizenkilenc előtti Babitsot. 
A névsorba érti Somlyó Pessoát is, Kavafiszt is; s nyilván, még lehetne 
névsorát gazdagítani. De a névsorok olyanok, mint a dátumok. Nem 
mondanak semmit azon túl, hogy teret és kereteket jelölnek. 

Somlyó azonban a neveken és dátumon túl is mond eleget. Milyen 
az a költészet, melyet dátummal s nevekkel behatárolt? — Pessoa-
esszéje, Füst-tanulmánya nyomán rekonstruálom közlését. A költő 
saját élményeiből alkot, de alkotása nem ezen élményeknek a ki-
fejezése. Az alkotás lelkiállapota nem azonos semmilyen élményadta 
lelkiállapottal. És amabban nem érzők vagyunk, hanem teremtők. 
Következésképpen az alkotás az emberi szituáció átalakítása valami 
mássá. Mert az élmény halála a mű, s a mű halála az élmény. A mű-
vészben nem egy élmény válik egy meghatározott alkotássá. A költe-
mény tehát nem egy meglevőnek a kifejezése, nem valami eddig 
ismertet jelent, hanem maga is valóság, létező, a költő és az olvasó 
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szubjektív igazságán túlnövő egyetemesebb igazság. A költészet 
játék is, s ezt Somlyó Pessoa azon gondolatmenetéből vezeti le, mikor 
ez a logikai abszurdumra hivatkozik. Ha azt állítjuk — mondja Pessoa 
nyomán —, hogy minden ember hazudik, akkor ez az állítás önnön 
cáfolata is egyben, mert ha minden ember hazudik, akkor az is hazu-
dik, aki ezt az állítást megtette, akkor pedig mondhatjuk a végtelen-
ségig. De ez a logikai abszurdum nemcsak a játékra vonatkozik, 
hanem a gondolkodás természetére is. Mint az eleata paradoxonok, 
ez is a teremtő gondolkodás szabadságát példázza. Nem véletlen, 
hogy az alkotó gondolkodás paradoxális természetére már a szürrealis-
ták is ráeszméltek. A szürreális csak akkor nyilatkozik meg, ha el-
vettetik a formális logika azonosság-elve. A szürrealista költészet 
logikája paradoxális. Az új költészet logikája a teremtő gondolkodás 
logikája! Az új költészet kreatív, az új lírai gondolkodás a paradox 
logikára épül. S ilyen összefüggésben nyilvánvaló ennek a poézisnek 
a játékossága is, mert a játék is paradox. Paradoxon ugyanis akkor 
keletkezik, ha meghatározott feltételek teljesülnek. 

Pessoa költészetének analízise jó alkalom Somlyónak arra is, hogy 
a modern vers egy másik szembetűnő vonását taglalja. A személy-
telenség kérdéséről van szó. Amit nem úgy kell érteni, mintha a 
modern költészet elveszítené a személyiséget. Inkább úgy, hogy a 
személyiség átalakulóban van. A proteusi költő és a lírai hős meta-
morfózisai Pessoa költészetében különösen pregnáns képet mutat . 
Négy lírai hős, négy költő és négy költői stílus. És Pessoánál a folya-
mat esztétikailag is tudatosult. Pessoa új esztétikája analóg a természet-
tudomány új gondolkodásmódjával. Pessoa bevallott ambíciója, 
hogy egy nem-arisztotelészi esztétikát gondoljon el. Ez az esztétika 
nem a szépség, hanem az energia eszméjén nyugszik „szerény vagy 
szerénytelen párhuzamban a klasszikus geometria riemanni felfogásá-
val". „Ellentétben az arisztotelészi esztétikával, amely azt kívánja 
az egyéntől, hogy szükségképpen különleges és személyes érzékeny-
ségét általánosítsa vagy emelje az általános emberi szintjére, az én 
elméletem szerint fordított az ú t : az általános vezet át a különöshöz, 
az általános emberit kell szeméi/essé tenni; a 'külső'-nekkell 'benső'-vé 
válnia." 

Somlyó érzékenységére jellemző, hogy míg Pessoát annyira méltá-
nyolja, boldogan számol be róla, hogy a szürrealizmuson éppen 
Desnos, aki a leginkább volt képes szürrealista lenni, lépett túl először. 
Somlyó megkönnyebbülése arról értesít bennünket, hogy az ú j 
költészet ismeretelméletét nem a szürrealizmus, nem az izmusok 
alkotják meg. Kétségtelenül igaza van abban, hogy Pessoa — vagy 
Füst Milán — költői gondolkodásmódja általánosabb érvényű, mivel 
az új költői gondolkodás itt kerül kapcsolatba magának a gondol-
kodásnak a gnoszeológiájával. S az is igaz, hogy ilyen általánosításban 
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lehet beszelni a modern vers és az új természettudományi tapasztalat 
alapján képződött logika analógiájáról. Az izmusok ezzel szemben, 
miként a szürrealizmus is, nincsenek az általánosítás ilyen fokán. 
Az azonban már igen gyenge gondolati teljesítmény, amikor a 
komplementaritás elvét teszi egy aktuális írása tengelyébe. (A költé-
szet 1970-ben — fejlődés-e vagy forradalom?) 

Amit Pessoa-esszéjében inkább csak vázlatosan ad elő, azt Füst-
tanulmányában részletesen kidolgozza. Itt tehát nem is az esztétikai 
elvek ismertetendők, hanem Somlyó orientáló szándéka. Arra inspirál-
ná a jelen költőit, hogy a Füst Milán-i szituáció veszítse érvényét 
végre. Félre ne értsük, nem Füst Milánt és nem költői helyzetét állítja 
a ma költészete elé, íme, kövessétek a Mestert. Somlyó nem csinál 
lobogót Füst Milán költészetéből, csak megmagyarázza a Füst Milán-i 
szituációt. Hozzá lehetne tenni, ha más motiváltsággal is, Krúdy 
„szituációja" is hasonló. Somlyó meg akarja értetni a szituációt, 
amelyben a művész teljesen magára marad, hagyatik. S azt is elmondja 
eközben, s bár túlzó hangsúlyokkal, ezen a szituáción a művész veszít 
a legkevesebbet, hacsak n e m nyer, ellenben veszít rajta maga az i ro-
dalom, az irodalmi szellem. A veszteséget — az irodalmi szellemét — 
aztán úgy minősíti Somlyó mint a világirodalmi lehetőség kihagyá-
sát, mulasztását. 

Ezen a ponton azonban el is túlozza koncepcióját. Magát a szituációt 
kinagyítja, ami módszeri következmény pusztán. Az azonban már 
nem, hogy a történetiséget eliminálja. Ú g y tesz, mintha pusztán 
szubjektív döntések sorának következménye volna az egész két háború 
közti magyar irodalom. Mintha Ady lírája sem történetileg motivált 
szituációban alakult volna utóvéddé. Egy irodalomnak a jellege is 
éppen olyan fontos, mint a minősége. Utóbb i a tehetségen múlik 
elsősorban, előbbi a történelmen. De mi történik, ha felismerjük a 
Füst Milán-i szituációt? A múltat akkor sem változtathatjuk meg a 
mában. Irodalmunk jellege akkor is megmarad, benne értve e jelleg-
ben magát a Füst Milán-i szituációt is. Sőt, a Gulyás Pál-i szituációt, 
utóbb a Weöres Sándor-it is. Ahhoz, hogy ezek a helyzetek ne ismét-
lődjenek, az alapoknak kell radikálisan megváltozniok. 

És addig? Szituációnk megértésére k"ll törekednünk, s helyzetünk 
megítélését illetően legalább olyan szellemi erőfeszítéseket kell ten-
nünk, mint Somlyó György erre A költészet évadai j .-kal remek 
példát adott. 

ВАТА IMRE 

Г8 Irodalomtörténet 
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К. S Z O B O S Z L A Y ÁGNES: A SZEMLÉLETESSÉG ESZKÖZEI 
NÉMETH LÁSZLÓ NYELVÉBEN 

(Akadémiai, 1972. — Nyelvtudományi Értekezések 77.) 

A Nyelvtudományi Értekezések sorozatban 1953 óta 78 kötet 
jelent meg. Ebből mindössze négy foglalkozik stilisztikai témával. 
Fónagy Iván a stilisztikát is érintő elméleti munkája (A metafora 
a fonetikai műnyelvben. Bp. 1963.) és három stíluselemzés: Benkő 
László: A szépirodalmi stílus elemzése. Veres Péter szókincse és mondat-
fűzése. Bp. 1962., N . Dely Zsuzsa: A fiatal Jókai nyelve és stílusa. Bp. 
1969. és Szoboszlay Ágnes írása. A közelmúltban örvendetesen szapo-
rodó elméleti és elemző munkák között még mindig kevés a próza-
stílussal foglalkozó dolgozat. Egy-egy szépíró nyelvének teljes stilisz-
tikai feldolgozása hatalmas munkát igényel. A részfeladatok meg-
oldásának számos módszere közül a sorozat műelemző írásaiban két 
módszer bontakozik ki. Az elemző vagy a vizsgálandó anyagot szű-
kíti egy-egy rövidebb írásra, novellára, jellemző részletre vagy alkotói 
korszakra és annak teljes nyelvi-stilisztikai elemzését adja, vagy a 
tartalomból adódó legjellemzőbb stílusjegyek egyikét választja ki és 
annak kifejező eszközeit keresi. Dely Zsuzsa igényes, jólszerkesztett 
dolgozatában az írói életmű egy szakaszát dolgozza fel. K. Szoboszlay 
Ágnes Németh László stílusának egyik vonását, a szemléletességet 
emeli ki és ennek gyűjti össze stilisztikai eszközeit. 

Szoboszlay jól választja ki vizsgálati alapul a három regényt [Gyász 
(1936), Iszony (1947), Irgalom (1965)], mert témájukban összetartozók, 
keletkezésük idejével pedig az író egész alkotó korszakát, fejlődését 
reprezentálják. A dolgozat a szemléletesség fogalmának meghatáro-
zása után azokat a stilisztikai eszközöket veszi sorra, melyekkel az író 
eléri ezt a hatást. A különböző stilisztikai fogalmak vizsgálatát pontos, 
néhol problémákat tisztázó elméleti meghatározással, történeti át-
tekintéssel kezdi, majd jó érzékkel kiválasztott példák következnek, 
koronként még az árnyalati finomságok megvilágítására is jut tér. 

A szemléletesség legfontosabb stíluseszközei a szóképek. Sorukban 
tárgyalja a szerző a metaforát, ezen belül a teljes és egyszerű meta-
forát, a megszemélyesítést, a tárgyiasítást, a szinesztéziát, az allegóriát 
és a szimbólumot. A másik szókép a metonimia, melyet tartalmi szem-
pontból két fő csoportra oszt: az egymásutáni és az egyidejű érint-
kezésen alapulókra. A szóképeket tartalmi-szerkezeti felosztásban 
tárgyalja, és az így kialakuló kategóriákon belül a példákat részletes 
grammatikai elemzéssel mutatja be. Helyesen alkotott külön kate-
góriát a magas előfordulási aránnyal jelentkező, tehát Németh Lászlóra 
jellemző tárgyiasítás eseteiből, amikor a fogalmak, vagy élő személyek 
vesznek fel élettelenre jellemző tulajdonságokat. Ugyancsak ebben 
a részben jól szemlélteti az írói megoldások változatosságát a beszédet, 
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a megszólalást kifejező példák felsorolása. A szóképeken kívül a 
szemléletesség eszközeiként vizsgálja a szerző a hasonlatot, a víziót, 
a részletezést és felsorolást, az állandósult szókapcsolatokat, a körül-
írást, a szókincs szerepét, a látható nyelvet. Jellemzőnek tartja az író 
stílusára bizonyos formák ritkaságát, szinte hiányát. Vizsgálat alá 
veszi ezeket is, nemcsak a példákban gazdag stilisztikai kategóriákat. 
Az allegóriák és szimbólumok elenyésző volta sokat elárul Németh 
László nyelvéről, a bekezdések ritkaságában a szerző a szemléletes, 
de intellektuális próza sajátságait pillantja meg. 

A dolgozat egyik legnagyobb erénye a stilisztikai fogalmak meg-
határozásában való pontosság, mely megalapozott elméleti tudásra 
mutat. Alapos munkát igényelt annak a hatalmas példaanyagnak a 
feldolgozása, mely Szoboszlay Ágnes könyve mögött van. Biztos 
grammatikai, stilisztikai tájékozottság érződik a szövegmagyarázatok-
ból. 

Ami dicsérendő, az elméleti gazdagság, példaszerű felépítés, az 
a dolgozatnak más szempontból hátrányára is válik. Bár a bevezetés-
ben a szerző hangsúlyozza, hogy a szövegnek az olvasóra tett hatásá-
ból indul ki, mégis távol kerül a vizsgált prózától. A hatalmas példa-
anyag ellenére az elméleti felosztás jut túlsúlyra. A dolgozat olyan, 
mintha a stilisztika egy fejezetének, a szemléletességet szolgáló eszkö-
zöknek tankönyve lenne, mely a példaanyagot egyetlen író három 
regényéből meríti. A szerző felkelti várakozásunkat, amikor pontosan 
feltünteti a különféle szóképek előfordulási arányait a három regény-
ben, de kielégítetlenül hagy, amikor adósunk marad a következteté-
sekkel. Maga is érzi, hogy az alapos nyelvi vizsgálathoz részeire bon-
tott anyagot újra össze kell állítania. Erről az igényről beszél az össze-
foglalásban, de ehhez aligha elég három oldal, mely nem más, mint 
a három regényből vett, de elemzés nélkül hagyott idézet. 

Minden stilisztikai vizsgálatnak el kell végeznie ezt az aprólékos 
elemző bontást, és attól függően, hogy irodalmi célú analízissel vagy 
nyelvi-stilisztikai elemzéssel állunk szemben, kisebb vagy nagyobb 
arányban be is kell mutatnia ezt a műhely-munkát, de minden esetben 
el kell jutnia a következtetésekhez, az egész munka céljához és értelmé-
hez, hogy teljes képet nyújtson az író alkotó-egyéniségéről és közelebb 
vezesse az olvasót a mű teljes esztétikai élvezetéhez. N e m elég meg-
találnunk, hogy mely stilisztikai eszközök jellemzőek az íróra, azokat 
milyen cél — adott esetben a szemléletesség — érdekében használja, 
hanem meg kell keresnünk, hogy mindezeket hogyan alkalmazza, 
hogy mondanivalója lényegét sajátos esztétikai szintjén fejezze ki. 
A szépirodalmi szöveg átvilágítása, stilisztikai elemzése akkor ered-
ményes, ha az elemző tudatában van annak, hogy a nyelv az irodalmi 
mű anyaga, a stílus azonban a tartalomtól sugallt teljes fo rma része. 

N. ABAFFY CSILLA 
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VALLOMÁS AZ ÍRÁSRÓL 
(Szépirodalmi, 1972.) 

A népszerű Diákkönyvtár-sorozat szerkesztőinek helyes kezde-
ményezése, hogy a szorosabban vett kötelező és ajánlott olvasmányok 
olcsó kiadásán kívül néhány kötetben anyagot adjanak az irodalommal 
elmélyültebben foglalkozni akaróknak, lehetőséget ebben a kötelező 
feladatokkal összeforrott sorozatban is a szabad válogatásra, az ön-
állóbb érdeklődés kielégítésére. Az ilyen jellegű köteteknek sorát 
folytatta 1972-ben egy esszégyűjtemény, a Vallomás az írásról (válo-
gatta, szerkesztette és a jegyzetet írta Gábor Emil). 

Ez a tizenhat 20. századi magyar írót megszólaltató kötet a szer-
kesztő szándéka szerint ízelítőt akar adni „a prózai ars poeticák"-ból 
és „a magyar írók magyar irodalomról, a korszak leglényegesebb 
kérdéseiről — mint az irodalmi modernség, a népi írói mozgalom, 
az antifasizmus és mások — írt vallomásaiból". Ennek megfelelően 
egy könyvespolcnyi esszé legszebb darabjaiból, csaknem fél évszázad 
nagy irodalmi harcainak nevezetes dokumentumaiból kap kézhez az 
olvasó gazdag gyűjteményt egyetlen kötetben. 

Nézzük meg, mit talál az érdeklődő középiskolai tanuló és tanár 
ebben a könyvben? 

Talán a legnagyobb élményt az írásokból kirajzolódó írói arcképek 
és önarcképek nyújt ják. Hadd emeljem ki elsőnek az Ady-tanulmány 
gyönyörű kettős arcképét: Petőfi arcát, amint Adyét is tükrözi; 
a szenvedélyes elemzést, amely vallomás is egyben! Egyszerre két 
világot jelez, mindkettőt utolérhetetlenül az ilyen mondatok sora: 
„Sose volt Petőfinek lehetetlen érzése vagy gondolata. Mert amit ér-
zett, amit ő bárhogyan, röppentve talán, kigondolt, ahhoz azonnal 
hozzáadta a lehetőség hitét." Vagy „Petőfi nem mindenben volt 
mértéktelen, de mértéktelen volt mindenben, ami érdekelte, s mérték-
telen volt az utálata a muszájszelídekhez." Emlékezetes marad Illés 
Endrének a szeretet bensőségességével, a bűntudat fájdalmával, de 
az értő írótárs pontos elemzésével rajzolt József Attila-portréja is. 
Olvasóvá is érlelnek, a megfogalmazás tiszta tömörségére is példát 
adnak az ilyen sorok: „Minden szava több önmagánál. Eszménye, 
gyakorlata: a világ felfedezése, a jelenségek megfogalmazása, egészen 
úgy, olyan szigorral, mintha törvényeket szorítana k é p e k b e . . . Mi a 
titka? A legszikárabb pontosságból kicsikarni a varázslatot. Jelzője: meg-
határozás, főneve: fogalmi sűrítés. Igéje: kulcs a világ szerkezetéhez." 

Néhány szép részletben bepillanthatnak az olvasók az írók alkotó-
műhelyébe, a mű „érzéki csodájának" titkaiba, a gondolat és a mű, 
a nyelvi eszközök és a kész műalkotás bonyolult viszonylataiba. Fon-
tosak ezek a részletek, hiszen az írók jobb megértésén kívül éppen 
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ezek adnak kulcsot a művek minél teljesebb befogadásához. Ilyen 
jellegű tanulmány talán több is kellett volna, hiszen a fiatalokban 
nagyon megnőtt az érdeklődés a műalkotások keletkezésének kérdései 
iránt. Emeljünk ki ezek közül is néhányat! A Kosztolányi-részletet, 
amelyben arról ír, hogyan lett a mintaszerű kis cseléd neve Édes 
Anna, vagy hogyan született a Szegény kisgyermek panaszai ciklusa. 
Közben feltárja milyen utat tesz meg a költő az élmény homályából 
a fény felé, az alkotás felé. „Az út — mondja —, amelyet megtesz, 
az a tusa, melyet vív, maga az alkotás. Tett ez, cselekedet, csupa gya-
korlat, tettleges önelemzés és cselekvő önműté t . " Móricz emberi 
alakjának, írói törekvéseinek plasztikus képét kapjuk ebben a néhány 
mondatban: „Akik a nép problémájával foglalkoztunk, megint csak 
a népből szakadtunk fel, de a fájdalmas népből. Itt találtunk a színen 
egy már egészen letarolt és kiélt üres álmot, a boldog népről, amely 
semmit sem tud magáról: s mi őszinte szívvel és felhörgő dühvel 
ordítottuk el magunkat, hogy ez nem így van." Szabó Lőrinc írása 
egyszerre a mai vitákban is aktuális figyelmeztetés és versolvasót 
nevelő magyarázat: „ N e m lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mindig 
az éppen aktuális tartalom, az aktuális kifejezni való kívánalmai dönt-
hetik csak el, hogy valamely kifejezés egyszerű, pontos, teljes, egy-
szóval szükségszerű-e. Aki pontosan kifejezte a maga bonyolult 
mondanivalóját, az egyszerű; aki a szavak mellé fog, az a maga szimpli-
cista tartalmában is kusza és körülményes." Nagy Lajos haragos írá-
sának néhány mondata is a tanári gyakorlatban, az iskolai műelemzé-
sekben naponta megújuló vitákhoz szól szinte hozzá, amikor „a vak 
tekintélytiszteletet felváltó könnyed kritizálás, egy valóságos idétlen 
kriticizmus" ellen hadakozik, és gúnyolja azokat, akiknek „minden 
nagy regény terjengős, a filozofálás és leírás mindig fölösleges", akik 
szerint „a Bovarynét meg lehetett volna írni húsz oldalon" . . . mert 
„a cselekmény a regény, a többi mind salak". 

A kötet legnagyobb súlyú része — a válogató szándéka szerint is 
— a kor világnézeti harcaiban született vitairat. Szenvedélyes hangú 
vagy szigorúan logikus okfejtésű állásfoglalás a 20. század első felé-
nek irodalmi — és minthogy ez ettől elválaszthatatlan — politikai, 
világnézeti kérdéseiben. Ezek az írások valóban emberi közelbe hoz-
hatják azt, ami a fiatalok számára ma már történelemmé, néha puszta 
szólammá halványult. Ezekben az írásokban a gondolat benső vívó-
dása, a meggyőzni akarás szenvedélye, a kimondás bátorsága hitele-
síti, élővé teszi ezeknek az időknek küzdelmeit, és ezek éppen a mű-
vészi kifejezés élményszerűsége miatt arra is alkalmasak, hogy a fia-
tal olvasók világnézetét formálják, segítsék mai világképük kialakí-
tását is. De e viták anyagában való amúgy sem könnyű tájékozódást 
nagyon megnehezíti és a gondolatok világnézeti formáló erejét is 
csökkenti a kötet legnagyobb hibája. Az, hogy a szerkesztő sehol sem 
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tüntette fel a művek keletkezésének dátumát. Csak a kötet címlapján 
olvasható, hogy ezek 1900 és 1945 közötti írások. De éppen ezeknél 
a nagy társadalmi küzdelmek napi harcaihoz kapcsolódó vitairatok-
nál egyáltalában nem mindegy, hogy 1910-ben (mint a kötet első 
írása) vagy 1943-ban (mint a legkésőbbi) keletkeztek-e. 

Németh László drámai figyelmeztetésének is nagyobb súlya van, 
ha ott olvashatjuk alatta az 1943-as dátumot, akkor n e m távoli rém-
kép, hanem politikai aktualitás „a magyarság újabbkori balsorsá"-ról, 
a csupa „májusi aratás"-ról szólni. És 1943-ban ezeknek a szavaknak 
sem rejtett értelme, hanem közvetlen politikai aktualitása van: „Ez 
ellen [ti. a százötven év katasztrófái ellen] csak egy védekezés van, 
ha belső nemzeti folyamatainkat, amennyire lehet, függetleníteni 
tudjuk — nem a kor eszméitől, hanem a kor beavatkozásaitól. A népi 
irodalomnak is erre van szüksége. . . . Üldözés, erőszak, megszállás 
nem fog rajta. De jaj neki, ha mi magunk tesszük törzsére a fűrészt: 
a hűtlenséget." És Bálint György példázatában a tintahalnak sem akár-
milyen harcban kell ilyen módon védekeznie: „Maró, éles, kissé mér-
gező hatású tintával forduljon üldözői ellen, és hosszú karjait sem 
kell mindig visszahúznia . . . és vegye észre azokat a fogakkal meg-
áldott, erősebb, de szintén elnyomott halakat, melyek maguk is hadi-
lábon állnak az ő ellenségeivel. Álljon melléjük; azoknak foguk van, 
neki tintája, megoszthatják a munkát, és vállalhatják a vállvetett 
harcot." Ennek a programnak látnoki, bátor és reális voltát akkor ért-
hetjük meg igazán, ha tudjuk, hogy 1933 májusában írta Bálint 
György, közvetlenül a német fásizmus uralomra jutása után, a nép-
frontpolitika szükségszerűségének felismerése idején. D e ezt sajnos a 
köteből sehol sem állapíthatjuk meg! 

A jegyzetek is sokszor magára hagyják a fiatal olvasót. Néhol 
szükséges lett volna egy-egy név magyarázataként az évszámokon 
és az író, költő stb. megjelölésen túl bővebb tájékoztatás is, a szöveg-
összefüggés szempontjából fontos állásfoglalás vagy viszonylat pon-
tosabb jelzése. Teljesen egyetértek a szerzővel abban, hogy vállalta 
„a szubjektív hangvétel gyakran időt nem álló voltát és a hirtelen 
reagálás tévedési veszélyeit". Azt azonban joggal sajnálhatjuk, hogy 
a szerkesztő lemondott arról a korrigálási, még inkább útbaigazító 
lehetőségről, hogy a tanulmányok jegyzetei előtt rövid ismertetés-
ben kitérjen a mű keletkezésének körülményeire, a mai fiatal olvasó-
nak sokszor szokatlan, néha talán elidegenítő, a keletkezés idejében 
azonban szükséges, éppen a lényeget megfogalmazó, agitatív erejű, 
de mégiscsak torzító személyesség, egyoldalúság okaira. 

A tanulmányok százaiból kellett Gábor Emilnek a kötet anyagát 
összeválogatnia. Ilyen nagy gazdagság — és ilyen szerteágazó téma 
— esetén minden válogatással szemben felmerülhet egy másféle válo-
gatás igénye, kimaradt szerzők neve, egy az olvasó szívéhez jobban 



Szem le 7 8 7 

hozzánőtt tanulmány hiánya. De minden kifogás egyben méltány-
talan is lenne, hiszen mindenképpen a nagy anyag elenyésző töredékét 
válogathatnánk csak össze, az írói alkotás és felelősség összetett kér-
déskörének mindenképpen csak töredékét. Mégis egy esetleges — a 
Diákkönyvtár-sorozatnál szokásos — újabb kiadás esetén meg kelle-
ne gondolni, valóban hatásos-e minden írása ennek a gyűjteménynek. 
N e m kellene-e pl. Nagy Lajostól a Proletárirodalom c. újságcikknél, 
Balázs Bélától a nagyon korhoz kötöt t filmelemzésnél jobb, a mai 
olvasót közelről érintő írást közölni. Bálint György gazdag életmű-
véből sem szükséges két azonos témájú és szövegének csaknem felé-
ben is azonos cikket (Thomas Mann felolvasott) kiválasztani. Azt is 
figyelembe kellene venni, hogy a Babitstól idézett részletek fele benne 
van a IV. osztályos A stílus c. tankönyvben. 

Az újabb kiadásban a sajtóhibákat is ki kellene javítani. Kosztolányi 
szövegében (110. ) egy mondat kihagyásán kívül az eredeti „munkáim 
keletkezéséről" szöveg helyett „unokáim keletkezése" szerepel, gro-
teszkké és zavarossá téve éppen a legszigorúbban, legtisztábban fogal-
mazó szerző mondatát. Radnóti sem a polgári művészet „megveszte-
gethető" finomságairól (304.) beszél, hanem természetesen „megvesz-
tegetők"-ről. A dátum elhagyása félreérthetővé teszi a Móriczról 
szóló két Illyés-részletet, a jelenlegi kötetben az 1932-ben egy szerzői 
esten elhangzott beszédet közvetlenül követi egy 1942-ben, Móricz 
halála után írt visszaemlékezés, holott más szerzőknek minden cikke 
külön lapon kezdődik. Igy a két írás n e m együvé tartozása csak később 
derül ki, ha ugyan kiderül. 

Ez a kötetnyi vallomás és esszé a helyenként vitatható válogatás, a 
szerkesztési apparátus bizonyos hiányosságai ellenére is hasznos, ér-
dekes és élvezetes olvasmány. Jól jár vele az a tanuló, tanár, aki meg-
vásárolja, forgatja. De vajon forgatják-e? Azt hiszem, nem eléggé, 
mindenképpen értékeinél kevésbé. És ennek oka nemcsak a túlzsúfolt, 
a további búvárkodásra nem nagyon csábító, időt alig hagyó tananyag-
ban van csupán, hanem elsősorban abban, hogy a Diákkönyvtár 
köteteinek gyenge a propagandája, pontosabban szólva teljesen hiány-
zik. Ezt a mind a tanári munkában, mind a tanulók önálló vizsgáló-
dásaiban jól használható, az önálló könyvtárat gyűjtő fiatal olvasót 
értékes anyaggal gazdagító kötetet is csak az vette eddig a kezébe, aki 
véletlenül meglátta a könyvüzletben. Ez a szerény ismertetés talán 
rátereli néhányak figyelmét, de ez kevés, hatékonyabb könyvpropaga-
ganda kell. 

JOBBÁCYNÉ ANDRÁS KATALIN 
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A PETŐFI IRODALMI M Ú Z E U M BIBLIOGRÁFIAI FÜZETEI 

Érdemes felfigyelni arra a tényre, hogy az utóbbi években az iro-
dalomtudomány mellé — csendes szerénységgel — egy korszerű 
magyar irodalomtörténeti bibliográfiai rendszer kezd felnövekedni. 
Fontos ezt aláhúzni, ugyanis a magyar bibliográfiai kultúra — annyi 
szép kezdeményezéstől, félbeszakadt nagy vállalkozástól s alig néhány 
beérett teljesítménytől eltekintve — meglehetősen elmaradott nem-
csak a kor és a világszínvonal elvont, hanem az irodalomtudomány és 
a közművelődés nagyon is konkrét, sürgető követelményeihez képest. 
Aligha szükséges a bibliográfiák (s általában az irodalmi segédtudo-
mányok) hasznáról éppen e folyóirat hasábjain elmélkedni. A bibliográ-
fiai munkával kapcsolatos legyintő elnézések, értetlenségek még túl 
gyakoriak azonban ahhoz, hogy ne legyen fölösleges elmondani: 
egy színvonalas bibliográfia a tudománynak és a közművelődésnek 
is nagyobb hasznot hajt, mint egy középszerű tanulmány. Nemcsak 
visszakeresési forrásként, de önmagában is informatív értékkel ren-
delkező, a szellemi életet reprezentáló tükörként lehet s kell a jól szer-
kesztett bibliográfiát olvasnunk. 

Az utóbbi néhány évben sorra jelentek meg az izgalmasabbnál 
izgalmasabb bibliográfiák, pl. A népi (rák bibliográfiája, az Ady-bibliog-
ráfia, a Magyar sajtótörténet irodalmának bibliográfiája stb. Beindult az 
Irodalomtudományi Intézet kilenckötetes bibliográfiai szintézise: 
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája I. 1772-ig. Az alábbiakban 
ismertetendő új füzetsorozat szervesen illeszkedik bele ebbe az immár 
önkéntelenül is formálódó magyar bibliográfiai rendszerbe. Nem 
helyettesítve, „lekörözve" e rendszer más kezdeményezéseit, hiszen 
elkerüli az átfedést. Ésszerű szempont- és munkamegosztást ered-
ményez így ez a sokszínűség. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum — mélyen átérezve a szorosan összefüggő 
tudományos és közművelődési feladatok sokoldalúságából következő 
felelősséget — Botka Ferenc szerkesztésében egy egészen új típusú soro-
zatot indított el. Évente 6—6 füzetben, párhuzamosan különböző 
típusú bibliográfiákat ad ki, rotaprint nyomással, ízléses külsővel, 
kötetbe foglalható módon : folyamatos lapszámozással. 1972-ben 4 
füzet látott már napvilágot, egyben jól mutatva a remélhetőleg nagy 
távlatú, átgondolt koncepciójú bibliográfiai sorozat különböző típusait. 

LAKATOS ÉVA a magyar irodalmi folyóiratok, irodalomtörténeti 
érdekű periodikák teljes bibliográfiáját adja közre a kezdetektől 
1945-ig. Az első két füzet — a leírás alfabetikus rendszerének meg-
felelően — A-tól E-ig sorolja fel a magyar irodalmi lapokat, alapos, 
minden évfolyamot figyelembe vevő, a szerkesztőkre, a mellékla-
pokra, a szerzőkre, a folyóirat jellegére stb. kitérő részletes leírás kísé-
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retében. N e m kell bizonyítani, hogy mennyire úttörő jelentőségű 
ez a vállalkozás: alapja lehet a sajtótörténeti kutatásoknak, különösen 
azáltal, hogy így együtt használható a már említett, a sajtó történeté-
nek irodalmát feldolgozó kötettel. De túl ezen: nemritkán varázsos 
címeivel böngészési és olvasmányizgalmakat is nyújt : egy jól szer-
kesztett „szürke" címlista, egy adattár is sok mindent visszaadhat az 
elemzett folyóirat és a kor hangulatából, atmoszférájából. Pl. a híres 
Borsszem Jankó bőven felsorolt (s persze megfejtett) álnevei önmagu-
kért beszélnek (pl. Ruczaháti Tarjagoss Illés, Suttyomberki Dárius, 
Wewrewsshegyy Dávid, Dicsőffy Lóránd, Sebestyén diák, Spitzig 
Iczig, Tolyoss Dániel, Dr. Hombár Mihály, Dani bácsi, Czenczi 
néni stb.). De tréfán kívül: rendkívül alapos, áttekinthető s megbíz-
ható munka Lakatos Éváé. 

Egészen más típusú ciklust indít KÁLMÁN LÁSZLÓNÉ munkája, a 
Dokumentum (1926 —1927) és a Munka (1928 — 1939) c. folyóiratok 
repertóriuma. A nehezen hozzáférhető, sajtótörténeti-irodalomtörté-
neti jelentőségű (főleg baloldali) folyóiratok anyagának repertóriumi 
feltárása sem most kezdődött persze, lassan egy évtizede, hogy a 
100% antológia függelékeként egy ilyen típusú munka megjelent. 
De ez a „könnyűlovasság" szerepét betöltő mostani bibliográfiai soro-
zat talán frissebben, gyorsabban pótolhatja a hiányokat, mint a kicsit 
nehézkes könyvforma. Találó volt a választás is: a két világháború 
közötti szocialista irodalom egyik legproblematikusabb, legizgalma-
sabb egyéniségének, Kassák Lajosnak e két folyóirata fordulópont 
volt a baloldali művelődésben. Az avantgard mozgalmak sokszor 
mégoly ellentmondásos, vitatható tapasztalataival hazatérő Kassák 
kezdeményezése döntően hozzájárult a munkás-kultúrmozgalmak, 
a szocialista művelődés, az irodalmi ízlés fejlődéséhez. Eredményeit 
és persze ideológiai-politikai tévedéseit tekintve is igen jelentős, 
tanulságos anyag halmozódott fel e lapokban : a bibliográfus türelmes 
rendszerezésével most sokszínű teljességében tárulnak fel előttünk a 
folyóiratok állandó témái, vitái, leggyakoribb szereplői, művészet-
történeti érdekű híres illusztrációi. 

Végül a harmadik típus : LUKÁTS JÁNOS szintén több füzetre terve-
zett sorozata, mely A magyar irodalom története címet viseli. Sajátos, 
más bibliográfiák szempontjaival nem ütköző, tehát nélkülözhetet-
len feldolgozási módszert alkalmaz: lexikonszerűen, abc-ben rend-
szerezve a magyar írókat, egyrészt műveik kritikai, magyarázatos, 
filológiai érdekű, de legalábbis gyűjteményes kiadását sorolja fel, 
másrészt a róluk szóló tanulmányok adatait közli a szerzők betűrend-
jében. Jelentős szűkítés persze, hogy itt tudatosan csak az önállóan 
megjelent könvvek, különlenyomatok, valamint a gyűjteményes 
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kötetekbe felvett tanulmányok szerepelnek. Szűkítés, hiszen a jelen-
tős tudományos eredmények sokszor kötetben meg nem jelent folyó-
iratcikkekből s nem sokkönyvű szerzők üresjárataiból származnak. 
Á m e „merev" szempont nélkül aligha lehetne viszonylag rövid s 
mégis tudományos és bibliofil igényű bibliográfiát csinálni. S ami 
még döntőbb: a más bibliográfiákban használatos — s ott helyes 
— kronológiai rendszerrel szemben az itt alkalmazott kétszeres betű-
rend arra is kitűnően alkalmas, hogy a pl. Arannyal sokat foglalkozó 
hatalmas irodalomból Horváth János Arany-dolgozatai egymás 
mellé kerülhessenek. A tervek szerint a bibliográfiai sorozat személyi 
részét (mely az 1945 előtt indult írók gyűjteménye) általános rész 
fogja követni. 

A gondos és ellenőrző szem biztosan találhat hibákat e bibliográfiák-
ban, sőt maguk a szerzők kifejezetten kérik s ígérik is a helyesbítések, 
kiegészítések összegyűjtését. A kisebb kifogások mellőzésével is azt 
jelezzük: komolyan méltánylandó, értékes sorozatot indított a Petőfi 
Irodalmi Múzeum. 

A. P. 

KÉT N É L K Ü L Ö Z H E T E T L E N SEGÉDKÖNYV 

I. A NÉPI ÍRÓK BIBLIOGRÁFIÁJA* 

Egy sokat vitatott mozgalom fejlődésgörbéje rajzolódik ki viszony-
lagos pontossággal abból az impozáns gyűjteményből, mely a népi 
írók munkásságának címjegyzékét foglalja egybe Varga Rózsa és 
Patyi Sándor szerkesztésében. Egy mozgalomé, mely körül keletkezé-
sének első éveitől kezdve egészen a mai napig úgy kavarognak a vi-
ták, hogy azokban tények helyett többnyire indulatok dominálnak. 
A most megjelent bibliográfia nagy jelentősége, hogy ezentúl nem-
csak hogy nem kell, de nem is lehet, nem is szabad mellőzni a ténye-
ket, ha a népi írókról esik szó. Annál is inkább, mert ennek a könyv-
nek a tényanyaga olyan gazdag, olyan példásan rendszerezett, és 
olyan áttekinthető, hogy könnyűszerrel eligazodhatik benne bárki, 
aki a témához akár csak egy rövid cikk vagy megjegyzés erejéig is 
hozzászól. 

A tanulmánynak is beillő bevezetésben a szerkesztők minden rész-
letre kitérve eligazítanak a szerkesztés koncepcióját illetően. Min-
denekelőtt abban, miért határolták el a feldolgozást az időben 1920 

* VARGA RÓZSA-PATYI SÁNDOR: A népi írók bibliográfiája. Művek, irodalom, moz-
galom 1920 —1960. Akadémiai Kiadó, 1972. 
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és i960 között, és miért korlátozták a mozgalmat a kiválasztott 17 
író munkásságára. Az időbeli elhatárolással teljes mértékben egyet-
érthetünk. A személyekre való korlátozást is ésszerűnek és arányosnak 
tartjuk. Mindössze maximalista kérdésként vetődik fel, nem lett volna-e 
lehetséges a gyűjtést olyan, a mozgalomhoz szorosan kötődő írók 
teljes életművére is kiterjeszteni, mint Sárközi György, Tatay Sándor, 
Szentiványi Kálmán, Mátyás Ferenc, Kádár Lajos, az erdélyiek közül 
Bözödi György, a felszabadulás után indultak közül pedig Sarkadi 
Imre, Sánta Ferenc vagy Tímár Máté. (Persze a hiánylista nagyon is 
ötletszerű, sokkal kevésbé átgondolt, mint a szerkesztők névsora.) 
Lehet, hogy ez a kizárás eleve indokolható terjedelmi okokkal: túl-
ságosan felduzzasztottá volna az amúgy is szokatlanul nagy terjedelmű 
könyvet. De mivel a felsoroltak életművének egy része amúgy is 
szerepel Mozgalom cím alatt, talán az ebből adódó címszótöbblet 
mégsem borította volna fel az észszerű terjedelmet. 

Hogy micsoda elképesztően nagy sajtóanyagot tanulmányoztak 
át a szerkesztők a gyűjteményes köteteken kívül, arról még a Feldol-
gozott folyóiratok, hírlapok jegyzéke c. felsorolás is csak halvány képet 
ad, hiszen nem jelzi, hogy ezek közül mennyi a napilap. Hogy lega-
lább fogalmunk legyen a szerkesztők mindenre kiterjedő gondossá-
gáról, említsünk néhány olyan címet, mellyel nemigen szoktunk talál-
kozni irodalmi bibliográfiákban, mint pl. az Országgyűlési Napló, az 
Országgyűlési Értesítő, a Várospolitikai Szemle, olyan kérészéletű lapo-
kat, mint az Ék vagy a Népünk, a hozzáférhetőség határain belül a 
szlovákiai és erdélyi, valamint az emigráns lapok, vagy szinte a vidé-
kiesség szimbólumának ható Kornádi és Vidéke. Ha valamit hiányolha-
tunk, az a hozzáférhető disszidens lapoknak néhány fontosabb cikke, 
mint pl. Zilahy Lajos: Éjféli beszélgetés c. interjúja az Új Látóhatár 
1959. 4. számában, mely az Ú j Szellemi Front rehabilitálására tesz 
kísérletet, s így a témához szorosan kapcsolódik. 

A bibliográfia jól átgondolt, világos, éppen annyira tagolt, mint 
amennyire az áttekinthetőség megköveteli. Minden lényeges tárgy-
kör belefér, és mint a bevezetőben írtam, jó képet ad nemcsak az 
egyes írók, hanem a mozgalom fejlődéséről is. Nemcsak a mozgalom 
múltjáról és jelenéről, hanem előzményeiről és rokonirányzatairól 
is számot ad. így többek közt a Bartha Miklós társaságról, a Szegedi 
Fiatalok, a Sarló, az Erdélyi fiatalok mozgalmáról. Gondolkozni lehe-
tett volna az on is, hogy a Márciusi Front irodalma, mely a teljesség 
igényével benne van ugyan a kötetben, nem érdemelt volna-e külön 
fejezetet. 

Ha valamit még egy alfejezet erejéig belevettem volna, az az egyes 
írók által sz erkesztett lapok felsorolása. Ha egy antológia szerkesztése 
szorosan beletartozik valakinek az életművébe, és beletartozik, akkor 
még inkább odavaló a lapszerkesztés. És az sehonnan nem derül ki, 
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hogy pl. Szabó Pál mikor szerkesztette a Kelet Népét és a Szabad Szót, 
Gulyás Pál a Választ, hogy a rövid életű Fegyver c. lapot Erdélyi 
József szerkesztette, de ugyanígy nem kapunk képet Illyés, Németh 
László vagy Szabó Zoltán lapszerkesztő munkásságáról sem. Azon is 
kezdhetnénk már legalább gondolkozni, hogy a modern írói bibliog-
ráfiákban előbb-utóbb számon kell majd tartanunk azokat a rádió- és 
egyéb magnószalagon őrzött interjúkat, tv-filmeket is, melyekben 
az írók egy-egy nyilatkozatát örökítették meg. Igaz, hogy ezek nagy 
része nyomtatásban is megjelenik, de a hangszalagon őrzött interjúk 
rendszerint jócskán eltérnek a leírt szövegtől, és mindenképpen egé-
szen más minőséget képviselnek az életművön belül. A népi írók 
bibliográfiájában a Tudósítások, hírek, interjúk rovat is ebbe az irányba 
mutat. 

A bibliográfiai teljesség nyilván az eszmények birodalmába tar to-
zik, de ami a teljességre törekvést illeti, a szerzők nagyon lelkiismere-
tes munkát végeztek. Valahány hiányt felfedeztem a szúrópróbák 
során, az mind csillaggal jelölt lapra vonatkozott, melyről a szerkesz-
tők maguk is jelzik, hogy adatgyűjtésük objektív okokból rendszer-
telen. T u d o m , hogy kicsit olcsó jótanács, de ideírom, hogy az ugyan-
ebben a cikkben ismertetett Ady bibliográfiával való összevetés mind-
két kötet szerkesztőjének nagyon hasznos lesz. így találtam rá pl. arra, 
hogy a társszerzős művek közül a népi írók bibliográfiájából kimaradt 
Juhász Géza: Ady c. cikke a Demokrácia és köznevelés c. 1945-ben meg-
jelent kiadványban. 

Külön kell szólni a bibliográfia egyik legnagyobb erényéről, az 
annotálásról. Abból, hogy minden jelentősebb cikk, melynek címe 
nem utal tartalmára, rövid tartalmi összefoglalóval, annotációval van 
ellátva, az következik, hogy a szerkesztők minden cikket elolvastak, 
ami megint csak jó fényt vet munkájuk méreteire és lelkiismeretes-
ségére. És bár az annotációk helyenként szűkszavúak, nem mindig 
derül ki pl. hogy a cikkek szerzői milyen értelemben szóltak hozzá 
bizonyos fontos politikai kérdésekhez (noha erre a lapok politikai 
pártállásából többnyire nem nehéz következtetni), az annotálás meg-
sokszorozza a bibliográfia használhatóságát és értékét. 

Örömmel üdvözöljük hát a példásan szerkesztett bibliográfia meg-
jelenését. A szerkesztők igazán mindent megtettek, hogy a népi írók 
mozgalmának magas szintű elvi feldolgozásai a közeljövőben mind 
nagyobb számmal megszülethessenek mind a történészek mind pedig 
az irodalomtörténészek részéről. 
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2. AD Y-BIBLIOGRÁFIA* 

Ha a népi írók bibliográfiája társadalmi igényt elégít ki, akkor az 
Ady-bibliográfia még sokkal nyomasztóbb és régebbi közadósság 
lerovása, pontosabban fogalmazva, résztörlesztése. Mert a szerkesztők 
— Vitályos László és Orosz László — csak részfeladatot vállaltak : Ady 
önállóan megjelent művei és az Adyról szóló irodalom címszavainak 
kötetbe gyűjtését. Azt hiszem, ez a csonkítás annak a célnak érdeké-
ben, hogy minél előbb piacra kerüljön az Ady-bibliográfia kezdő 
kötete, jogos és helyes volt. A szétszórtan megjelent Ady-művek nem 
sok újat mondanának az érdeklődőknek, hiszen ott vannak az össze-
gyűjtöt t kiadások: publicisztikában, mely eddig valóban nagyon 
hiányos volt, befejezéshez közeledik a kritikai kiadás, megbízható az 
Összes novellák kötet is, és a versek kritikai kiadása sem kecsegtet már 
jelentős új felfedezésekkel. Ami persze nem azt jelenti, hogy a szak-
embereknek nem lenne égetően sürgős az Ady-művek teljes bibliog-
ráfiája. És reméljük is, hogy a most megjelent kötetet hamarosan 
követni fogja. 

Örvendetes, hogy az önállóan megjelent Ady-művek bibliográfiája, 
ha az ismert nehézségek miatt nem is egész megnyugtatóan, végre 
valamelyest eligazít bennünket a vers-összkiadások dzsungelében. 
Amit az első részből hiányolunk, az az Ady részvételével készült antoló-
giák feltüntetése, legalább a költő életében megjelenteké. A két Holnap 
kötet pl. sehol sem szerepel a bibliográfiában (holott a körülötte ki-
alakult vitákat nagyon helyesen lehető teljességgel regisztrálják), akár-
csak az Elek Artúr-féle Ujabb magyar költők antológiája. És feltétlenül 
felveendő lenne az I. fejezetbe külön címszó alatt, esetleg szerkesztés 
rovatba elkülönítve A forradalmár Petőfi c. kötet, melyet Ady váloga-
tott, és ő írt hozzá előszót. Az ezzel polemizáló irodalom is szerepel 
a II. fejezetben (bár az Alkotmány, Az Újság, a Magyar Nemzet, a 
Pesti Hirlap támadó cikkei kimaradtak). 

Az átnézett sajtótermékek száma itt is imponálóan nagy, bár a 
szerzők utalnak rá, hogy nem mindent néztek át teljes terjedelmé-
ben. Egyébként ez majdnem lehetetlen feladat lett volna, hiszen 
több száz fővárosi és vidéki napilap 70 évfolyamát végignézni való-
ban emberfeletti munka lenne. Hogy mégis hiányt említek, annak nem 
kötözködés a célja, hanem az a remény, hogy a bibliográfia előre-
láthatóan megvalósuló nyomtatott megjelenéséig még lesz lehetőség 
a kiegészítésre. Mint a fent említett hiányokból is kiderül, feltétlenül 
szükséges lenne a nagy fővárosi és egy-két, Adyval életrajzi vonat-
kozásban levő vidéki napilap teljes átnézése (legalább 1908 és 1919 

* V i táiyos L A s z l ó - O r o s z LAszló: Ady bibliográfia 1896-1970. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtárának kiadványai. 67. sz. 1972. 
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között). Nemcsak a Borsszem Jankó, de a többi vicclapok is (Kakas 
Márton, Deres, Izé, Fidibusz stb.) gazdag Ady-anyagot rejtenek. Kí-
vánatos lenne továbbá olyan felekezeti lapok feldolgozása, mint a 
Szombat c. zsidó lap, melynek Bölöni is munkatársa volt vagy a Re-
formátus Jövő. Jó, hogy szerepel az átnézett lapok között több bécsi, 
moszkvai, párizsi és amerikai lap is, de a bécsiek közül kimaradt pl. 
Sinkó Ervin Testvér c. lapja, Az amerikaiak közül sok eredményt ígér 
az Amerikai Magyar Népszava vagy a Magyar Fórum átpásztázása, de 
jobban meg kellene nézni Göndör Ferenc Az Ember c. lapját is, mely-
nek tudomásom szerint már van teljes példánya a Széchenyi Könyv-
tárban. Ugyanez a helyzet a két háború közt megjelent kisebb erdélyi 
lapokkal is. Nagyon hiányos pl. a Tavasz és a Magyar Szó feldolgozása, 
ami a nemrég megjelent antológiából is pótolható némileg. 

Ami a bibliográfia szerkezetét illeti, elgondolásában logikus és át-
tekinthető. A gyakorlatban azonban nyilván a szerkesztők is rájöttek 
már, hogy egy-egy fejezetet szerencsésebben is megoldhattak volna. 
Igy pl. nagyon nehezen választhatók külön az Ady-kultusz cím alatt 
összefoglalt cikkek a Tanulmányok és cikkek cím alá soroltaktól. Az 
valóban derültséget keltene, ha az Ady-paródiákat az Ady-kultusz 
fejezetben tartanák számon, de a Tanulmányok, cikkek rovatba sem 
valók. Az lenne a javaslatom, hogy végleges formában úgy szer-
kesszék át ezt a rovatot, hogy az amúgy is lazán körvonalazható Ady-
kultusz fejezet helyett külön fejezetben tartsák számon az Adyról 
szóló szépirodalmat (versek, széppróza, paródia alcímekkel), az Ady-
kultusz fejezetben levő egyéb cikkeket pedig tegyék át a Tanulmányok 
és cikkek rovatba. Annál is inkább, mert a mostani beosztás mellett 
lényeges cikkek Függelékbe kerültek. Hegedűs Nándornak van, tudo-
másom szerint, kéziratban egy Ady-anekdota gyűjtése is. Ez is be-
sorolható lenne az Adyról szóló szépirodalom fejezetbe. 

Kissé önkényesnek tetszik a szerzőknek az az eljárása is, hogy egyes 
Adyról szóló önálló műveket nem a II/i. fejezetben tartanak számon, 
hanem átemelnek a Függelék Ady-kultusz fejezetébe. Igy nem szere-
pel az Ady-monográfiák, tanulmányok közt pl. Dutka Ákos A Holnap 
városa c. műve, vagy Krúdy Ady Endre éjszakái (az Ady-kultusz ro-
vatban sem az első kiadása), viszont pl. Dénes Zsófia könyvei vagy 
Hetey Zoltán Ady Bandi Ady Endre c. könyve, melyek legalább annyira 
kétes hitelű regényes emlékezések, nagyon helyesen a monográfiák, 
tanulmányok közt találhatók. A bibliográfiának, véleményem szerint, 
nem feladata az értékelés, és ott ahol a szerző maga nem teszi hozzá, 
hogy regényes feldolgozásról van szó, mint Nagy Andor vagy Miliők 
Éva könyve esetében, ott a bibliográfus ne minősítsen. 

Nagyon helyes, hogy külön fejezetben tartják számon a szerkesz-
tők az ikonográfiával és a megzenésítésekkel kapcsolatos cikkeket, 
csak itt is több következetesség lenne jó (pl. Bölöni cikke Ady utolsó 
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fényképéről nem ebben a rovatban szerepel). Ezek a fejezetek jó ki-
indulásai lehetnek egy valóban hiányzó Ady-ikonográfiának, és nagy 
segítséget adhatnak a megzenésítések teljes összegyűjtéséhez. Kezdet-
nek ugyancsak hasznos az Ady művei idegen nyelven stb. című feje-
zet is, melyben csak gyűjteményes köteteket sorolnak fel. De kár 
összemosni az Ady-műveket a róluk szóló híradásokkal. Ezért ezt is 
két részre bontanám. Az egyikbe csak az idegen nyelvű fordítás köte-
teket sorolnám. De legalább az ismertebb antológiákat itt is feltüntet-
ném, pl. a Seuil kiadásában megjelent Anthologie de la Poésie Hongroise 
du XII. siècle à nos jours, Paris 1962. címűt (a róla szóló recenzió egyéb-
ként szerepel a címszavak közt), vagy a Pogány Béla történelmi jelen-
tőségű francia antológiáját, mely Gara és Illyés közreműködésével 
készült. 

Az ismertetett két munka közül aránytalanul több kritikai meg-
jegyzést tettem a másodikra. Ez nem tükröz szükségképpen reális 
értékkülönbséget.I nkább két szubjektív okra vezethető vissza. Az 
egyik ok a recenzió szerzőjének jóval nagyobb szakmai kompetenciája 
az Ady-kérdésben. (Ezért helyeselhető irodalmi és újabban szakfolyó-
iratainknak is az az egyre erősödő gyakorlata, hogy óvakodnak a 
szakmai kritikától.) A második, sokkal komolyabban veendő ok 
pedig az, hogy a recenzió szerzője nem szeretné, ha az illetékes kiadói 
szervek ezzel a kötettel, melyben igazán sok és nagyon lelkiismeretes 
munka fekszik, elvetnék az Ady-bibliográfia gondját. Magyarán 
szólva a teljes és végleges Ady-bibliográfiát minél előbb meg kell 
jelentetni nyomtatásban, esetleg a kritikai kiadás utolsó köteteként 
és nyilvánvalóan a most áttekintett bibliográfia szerzőinek gondozásá-
ban vagy döntő közreműködésével. 
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