
SZEMLE 

AZ É L E T M Ű EGYSÉGE 

KOMLÓS ALADÄR: KÖLTÉSZET ÉS BÍRÁLAT 
(Gondolat, 1973.) 

„Félbemaradt költő"-nek nevezte magát Komlós Aladár legelső, 
még 1921-ben kiadott könyvének a címlapján. Úgy érezte, hogy 
egy gyakorlatiasabb foglalkozás kedvéért örökre el kell búcsúznia 
az irodalomtól. Sajnos, nem ez volt az egyetlen válság hosszú pálya-
futása során. Ismeretes, hogy a személyi kultusz időszakában mint 
kritikusnak kellett elhallgatnia, így lett belőle életének hatodik év-
tizedében irodalomtörténész. Most azonban, amikor a kezünkben 
tartjuk válogatott tanulmányainak 1973-ban megjelent kötetét, úgy 
érezzük, hogy a sorsfordulók és újrakezdések ellenére egységes, 
töretlen életművet sikerült alkotnia. 

Vajon mi ennek a ritka jelenségnek a magyarázata? 
Elsősorban talán az, hogy sokoldalú tehetsége szinte valamennyi 

írásában érvényesülni tud. A kritikát a költő érzékenységével és a 
tudós alaposságával műveli, az irodalomtörténeti tényekhez a kritikus 
friss látásmódjával és a szépíró igényességével közelít. „Voltaképp 
minden irodalomtörténésznek jót tenne, ha átmenne a versírás, majd 
a kritikaírás állomásain, hiszen aki mindjárt kutatással kezdi, az lelket-
len cédulázással folytatja" — figyelmeztet mindjárt az előszóban (9.). 
Az így megfogalmazott követelmény persze veszélyeket is rejt magá-
ban: a lírai művek elemzése egy költői ambíciójú literátor kezén 
könnyen a vers emelkedett hangú parafrázisává fajulhat. Komlós 
Aladárt meg sem környékezi a kísértés, lírai képességei főképp az 
alkotás rejtett folyamatainak a megértésében és feltárásában mutatkoz-
nak meg. Milyen tanulságos ebből a szempontból A líra műhelyében c. 
tanulmány egy-egy fejezete, főleg a vers zenéjéről szóló! És sajnos 
az is igaz, hogy — tisztelet az általa is említett kivételeknek — „a 
magyar kritika általában meglehetősen elnagyoltan bánik a költemény 
zenei részével, csak a szabályok követését ellenőrzi, a rejtett, f inomabb 
hatásokra nemigen figyel fe l" (32.). Szinte jelképes, hogy a kötet 
legrégebbi írása, A pongyolaság művészete (1922) egy látszólag felszíni 
jelenségnek, az akkortájt elterjedt enjambement-nak a vizsgálatából 
indul ki, hogy a próza hasonló jelenségeinek a megfigyelése után 
eljusson az anarchiába torkolló expresszionizmus elvi kérdéseiig. 
A költői gyakorlat konkrét elemzéséből a teória síkjára emelkedő 
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értekezés érdekes példája lehet még A líra im'íhelyébennek a költőiség-
ről írt fejezete, amely egy, az ötvenes években keletkezett, akkor 
időszerű kérdésekről szóló cikkből (A költőiség és a mai magyar líra) 
nőtt ki. Egy másik helyen (Természet, táj, lélek) ú t törő jelentőségű 
kísérletet tesz a költői táj tipologizálására. 

A fentiekben már utaltam arra, hogy Komlós Aladár az irodalom-
történeti múltat is a kritikus friss látásmódjával szemléli. Van bátor-
sága mérlegre tenni a nemzedékeken át elfogadott állításokat, például 
A vén cigány értelmezéséről. (Mivel ezt a verset általában még ma is 
tévesen magyarázzák, kár, hogy A félreértett „Vén cigány" c. tanulmány 
kimaradt a kötetből!) A történeti fejlődésnek ez az eleven érzékelése 
teszi oly sikeressé A magyar költészet Petőfitől Adyig című könyvét. 
Megjelenésének idején sok új adattal lepte meg az olvasót, például 
azzal, hogy a népnemzeti iskola Pest-ellenessége csak az 1890-es évek-
ben alakult ki, és hogy a kozmopolitizmus vádja is csak ettől az idő-
ponttól irányult kifejezetten a polgárság mint osztály ellen, Arany 
idejében az erről folyó vita (amellyel kapcsolatban egyébként Komlós 
ugyancsak különvéleményt jelentett be) az irodalom határain belül 
maradt. A monográfia szerencsés arányérzékkel egyezteti össze az 
egyes költőkről adott jellemzést a történeti folyamat rajzával, nem 
esik szét különálló portrék sorozatává. A századvégi magyar líra 
sajátosságainak, köztük az individualizmusnak, az ellentétek közt való 
vergődésnek, az idealizmusnak, az álom-kultusznak vagy éppen a 
jambikus forma meglazulásának az elemzésével jobban megérteti 
Ady költői forradalmának lényegét és előzményeit. 

Válogatott kötetének előszavában Komlós Aladár leszögezi: „. . . 
négy-öt évnyi belső bizonytalanságot leszámítva, voltaképp mindig 
hű maradtam a Nyugatban uralomra jutott esztétikai elvek, a művészi 
szabadság és türelem, lényegében egyet jelentő elveihez, s ugyanakkor 
bizonyos művészi hagyományokhoz is." (11.) Tegyük hozzá: . . .és a 
Nyugat legnemesebb erkölcsi hagyományaihoz. Életművének egy-
ségét a sokoldalú tehetség állandó jelenlétén kívül a szilárd morális 
felelősségérzet biztosítja. Őszintén vállalja a tévedéseit is, például azt, 
hogy annak idején nem látta tisztán József Attila jelentőségét (274.). 
A giccs fogalmát elemezve, rámutat arra, hogy annak „hibája egyálta-
lán nem esztétikai mértékkel jelölhető, hanem erkölcsivel" (65.). 
Azt hiszem, a morális aranyfedezet az oka annak, hogy különös módon 
nem berzenkedünk, amikor pozitív értelemben használ, sőt vállal 
olyan kifejezéseket, mint a l'art pour l'art (6—9.) vagy az individualiz-
mus (18., ill. 21.). A Nyugat humanista esztétájának a türelme nyilvánul 
meg abban is, hogy a közfelfogáshoz képest egy árnyalattal megértőbb 
Gyulai Pál (306. skk.), illetve más helyen az impresszionista kritika 
iránt (Az egyéniség zászlója alatt), sőt: értékeli Faludy Villon-fordí-
tásait is (A teremtő hamisítás). N e siessünk azonban pálcát törni 
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felette: éppen ez a nyitottság, a „Nihil humani a me al ienum" állás-
pontja tette lehetővé a marxizmus módszereinek és eredményeinek 
a hasznosítását munkásságában. Hogy ez milyen jelentős, arról bárki 
meggyőződhet, ha Komlós Aladár 1947-ben megjelent értekezését 
(Irodalmunk társadalmi háttere) egybeveti a tíz-tizenöt évvel később 
keletkezett műveivel. Ebben a minden emberi értékre fogékony 
szellemben sürgeti a szomszédos országok irodalmának a megismer-
tetését is az iskolában (303.). Amikor pedig arról esik szó, hogy a mai 
fiatalok nem lelkesednek úgy Adyért, mint az előző generációk, bölcs 
mérséklettel figyelmeztet: egy „Ady-klérus parancsuralma, amely 
kiátkozással fenyegetné az eretnekséget", nem használna a költőnek 
(220.). A halhatatlanság nem jelenthet múzeumi mozdulatlanságot, 
az utókornak újból és újból meg kell küzdenie a klasszikusokért. 
Ez is hozzátartozik az őszintén átélt irodalmi műveltség fogalmához. 

Ö t évtized termésének a legjava áll előttünk. Hosszú idő. Nem 
csoda, ha a tanulmányok egyikében-másikában előfordulnak kitételek, 
amelyeknek az érvényességén így utólag jobban elgondolkozunk. 
Az például, hogy „a szerkezet kereksége" tényleg a regény „művészi 
sikerültségének feltételei közé" tartozik-e (25.), attól függ , miképpen 
értelmezzük a „kerekség"-et. Indokoltnak tűnik Lengyel Balázs 
észrevétele (Élet és Irodalom 1973/36) : Az avantgarde estéje című, 
1928-ban írt cikk kimaradhatott volna a gyűjteményből, hiszen 
— mint azóta kiderült — az európai költészetnek nem egy jelentős 
alakja 1928 után is az avantgarde szellemében alkotott, mások pedig 
„megszüntetve őrizték meg" a for rongó évek vívmányait. Akkor 
viszont, amikor Komlós Aladár 1961-ben felemeli szavát a technikai 
fejlődést fetisizáló írói magatartás ellen (A kvantumelmélet és a Ura), 
joggal figyelmeztet a jelenség veszélyeire. (Nem hiszem, hogy a 
sci-fi jelentené az irodalom jövőjét, eddig még Verne Gyulát sem 
sikerült túlszárnyalnia. . .) Látszólag konzervatív az a megállapítása is, 
hogy „a gépek sohasem fogják pótolni vagy kiszorítani a lírából a 
természetet" (49.). Az idézett mondat ugyancsak 1961-ben jelent meg. 
Vajon Juhász Ferenc költészetének varázslatos kibontakozása a hat-
vanas években nem igazolta-e a jóslatot? 

A Költészet és bírálat kettős funkciót betöltő könyv. Szorgalmas 
olvasója száz év magyar irodalmának a történetében mélyedhet el, 
ugyanakkor megismeri és megszereti a kötet szerzőjét is. Vigyük 
tovább a párhuzamot! Ahogy Komlós Aladár tanulmányainak nagy 
szerepe van abban, hogy az 1849-től a Nyugat indulásáig tartó iro-
dalomtörténeti periódust ma már nem hiátusnak, hanem folyamatnak 
érezzük, ugyanúgy az ő egyénisége is egy folyamatot képvisel szá-
munkra. Első eszmélkedése, amikor nyolc-kilenc éves fővel kimásolt 
magának egy hazafias verset az iskolakönyvéből, még a századfordu-
lóra esik; íróként, költőként és kritikusként a Nyugat második nem-
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zedékéhez tartozik; irodalomtörténészi pályafutása már a mi vilá-
gunkban bontakozik ki. És e hosszú életpálya során mindig jut ener-
giája az újabb és újabb nemzedékek formálására is. Hozzászól az 
oktatás kérdéseihez (Irodalmi nevelés), bírálja a tankönyveket (Ma-
gyar irodalom a középiskolában ; a Tegnap és ma c. kötetben, 1956.), 
évtizedeken át figyelemmel kíséri az „ifjúsági lapok diákköltőinek 
fejlődését" (Levél a tehetségről, 289.). Boldogan írja le: „Sehol, 
semmiféle pályán nem gyűjt az ember annyi szeretetet, mint a tanári 
pályán." (Irodalmi nevelés, 304.) Büszkén sorol fel néhányat egykori 
tanítványai közül (u.ott). Mindehhez csak egy gondolatot fűznék. 
Ha a tanítvány szón nemcsak azokat ért jük, akiket Komlós Aladár 
órarendi keretek között oktatott, és jeggyel értékelt, hanem azokat is, 
akiket eszméitető könyveivel az irodalom mélyebb értésére és szere-
tetére nevelt, akkor sokkal több tanítványa van (és lesz!), mint 
amennyire a legmerészebb álmaiban gondolhatott. 

VÖRÖS IMRE 

N É Z N I É S L Á T N I 

H E R M A N N ISTVÁN: A SZEMÉLYISÉG NYOMÁBAN 
(Magvető, 1973.) 

Drámatörténet — paradigmatikus elemzésekből: ezt kapja kézhez 
az olvasó Hermann István új tanulmánykötetével. Az elemzéseken 
van a hangsúly, az esszészerű fejtegetéseken, melyek nem is annyira 
az egzakt, irodalomtörténet értelemben vett drámatörténetbe akarnak 
bevezetni, hanem a színházlátogatást akarják kiemelni az esetleges 
élmények szférájából, a gondolkodó, már már rejtvényfejtő maga-
tartásba. Természetesen Hermann esszéi n e m abszolút megfejtéseket 
adnak, hanem egy-egy jelentős dráma szerkezetének, belső proble-
matikájának egyik vetületét emelik ki, s erről indítanak el egy gondo-
latsort, melynek végigkövetésekor az olvasó a módszert lesheti el : 
hogyan kell megszabadulni a hagyományos kliséktől, hogyan kell 
levetni a nagyrészt polgári irodalomtörténettől kialakított, vagy a 
sematizmustól öröklött szemléleti elemeket, és egy új összefüggésben 
látni a görög vagy a modern francia drámát. Emellett Hermann a 
marxista esztétika kategóriáit szabadgondolkodóként kezeli: minden 
elemzése szellemi kalandként íródik, az olvasót olykor meghökkentő 
következtetéseivel provokálja, — máskor viszont konstrukcióival, — 
de invenciójával mindig lebilincseli. Mert a színházba járónak első-
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sorban erre a gondolati találékonyságra van szüksége: saját ítélet-
alkotásához a gondolkodás szabadsága és invencióképessége szükségel-
tetik. 

így aztán nem egészen „drámai kalauz" ez a kötet, ahogy a szerző 
szerényen besorolja tanulmányai műfaját. A kalauz közhelyek között 
vezérel, hogy tájékozódjunk arról, mit gondoltak mások. Hermann 
saját gondolatot követel, — s főleg szövegolvasói figyelmet. 

A könyv öt részre oszlik: az antik dráma elemzésével kezdődik és 
a szocialista dramaturgia kérdéseivel zárul. Ebből a részből kiemelnénk 
a kézikönyvekben ritkán említett vizsgált darabok és problémák 
összefüggését, az Euripidész elemzést (A kultúra barbársága címmel) 
és Plautus: Amphituruo c. darabjának találó cím alatt végigvitt vizsgá-
latát (Ne ismerj önmagadra). A második rész a kötet legsúlyosabb 
elemzéseit, a Shakespeare-tanulmányokat fogja össze. A harmadik 
rész a francia klasszicizmus dramaturgiájának problémái között tallóz, 
megint nem kézikönyv szemlélettel középpontba helyezve a Molière-
problémákat. Ezek közül hadd emeljük ki a Fösvény elemzését (A 
nevetséges Mefisztó) és az Embergyűlölőről szóló esszét (Prométeusz 
ellentéte), melyen érezni a mű pár évvel korábbi rendezése keltette 
viták teoretikus átfogásának szándékát. A negyedik rész a polgári 
dráma első virágkorát fogja át, Lessing, Schiller, Katona József, 
Osztrovszkij szerepel a témák között. A polgári illúziórombolás az 
ötödik rész témája (Ibsen, Shaw, Dürrenmatt, O'Neill, Albee), aholis 
igen találó módon fogja össze a történeti szemlélet révén szétválasz-
tott, ám drámai-eszmei jegyekben közös fejlődés termékeit. Helyesnek 
bizonyul az a felfogása, hogy Ibsen és O'Neil l világa nem két egy-
másra következő korszak, hiszen még Albee is szinte közvetlen foly-
tatója az ibseni dramaturgiának. Végül a befejező rész (Erények 
sorsa) a szocialista dráma kérdéseit vizsgálja, Gorkij és Brecht művei 
kapcsán. 

A tartalomjegyzéket csak azért tartottuk fontosnak átlapozni, hogy 
érzékeltessük a könyv laza problémakezelésének hangulatát, azt az 
absztrakciós szintet, melyről áttekinti a drámafejlődést: elsősorban 
a jelen színházi igényei és játékproblémái felől nyúlva vissza a történet 
jelentős állomásaihoz. De ezzel a rövid felsorolással azt is jelezni akar-
tuk, hogy Hermann nemcsak a közismert, és a közhelyek által el-
fedett drámamítoszokra építette könyvét, hanem azt is tudja, hogy 
a közhelyeket már a közkézen forgó darabválaszték is meghatározza. 
Ezért szerepel Euripidész, Plautusz, Lessing is az elemzett művek 
között, hogy ne csak a gondolatok dúsításával, hanem a horizont 
bővítésével is elősegítse a közhelyekből való szabadulást. 

A kötet legjelentősebb elemzés-sorozatát — mint említettük — 
a Shakespeare-tanulmányok alkotják. (Rómeó és Júlia, A windsori 
víg nők, Julius Caesar, Othello, Szentivánéji álom, Lear király, Hamlet, 
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A vihar.) N e m csoda, hiszen Hermann itt tudja megvalósítani leg-
jobban szándékát, a klisévé egyszerűsödött értelmezésének lehántását, 
de egy új Shakespeare-kép kialakításának kísérletét is. Igaz, nem filo-
lógiai kutatások eredményeiről számol be, — csak a szöveget olvassa, 
annak árnyalatait emeli ki a megszokottan értett közegből s teszi 
elemzése révén rejtvénnyé, majd fejti meg a szereplők egymáshoz 
való viszonyából, a drámai sors mozgásából. Nem statikus ez a kép, 
itt minden szereplő a drámai kifejlettben elért képeivel konfrontálódik, 
s veti le rejtvényálarcát. (Mint Caesar és Brutus viszonyának vizsgáz-
tatásánál, ahol a régi Caesar és az új helyzet, valamint Brutus önmaga 
elvesztése kerül egymással szembe, hogy felderengjen valóságos 
társadalmi-történelmi tartalmuk.) Olykor meghökkentő ez a fel-
fedező szenvedély, mint az Othello elemzésben, ahol bebizonyítja, 
hogy Othello eredetileg korántsem a féltékeny ember — a dráma 
indulásakor ennek a tulajdonságnak nyomát sem látni benne — inkább 
Jágó az, aki viszont Othello minden tulajdonságára, társai minden 
sikerére féltékeny, és ezt a gyengéjét tudja mesteri pszichológiával 
átültetni a mór lelkébe. Julius Caesarról leveszi a rossz zsarnok köpe-
nyét és Brutusszal egyenrangú félként elemzi, akinek erény-felfogása 
igen sokban érintkezik a caesari (bárelfelejtett) erény-ideállal. Hamletet 
cselekvő hősnek látjuk ebben a koncepcióban, akinek alakjára csak 
a romantikus utókor aggatta rá a „késlelkedő", tehát tehetetlen jelző-
ket, — pedig az egész darabon át rohanó üldözés egy racionalista 
megfontolt bosszú építménye, melyben Hamlet előbb álöltözékben 
(őrültségében) majd nyílt sisakkal szorítja sarokba Claudiuszt, a 
királyt — aki viszont ugyanígy az egész darabon át hajszolja a királyfit, 
akiben kezdettől fogva sejti ellenfelét. A mű tengelye e két üldözés, 
támadás és védekezés dialektikája. 

A főalakok, címszereplők arcát elfedő közhelyek lehántása termé-
szetesen nem Hermann könyvével kezdődött meg: a 19. század vége 
és főképp az elmúlt 10 — 15 esztendő rendezői gyakorlata jóval fel-
világosultabb Shakespeare-képet alakított ki magának, elég ha Jan 
Kott (joggal vitatott) Shakespeare könyvére, Brook rendezéseire, 
Zefirelli R ó m e ó és Júlia koncepciójára, vagy Kozincev Hamlet- és 
Lear-filmjére utalunk. Ennek az esszésorozatnak igazi érdeme a dráma 
teljességét átfogó elemzőkészség: nemcsak a főalakok mozgásirányát, 
társadalmi-történelmi karakterét, és a jelenhez szóló utalásait fejti fel, 
hanem azt a közeget is, melyből színpadi életüket kapják — a mellék-
figurák dramaturgiája talán itt kap először kielégítő áttekintést. Azt 
már tudja az esztétika, hogy Lear király tragikuma egy bonyolult 
szereplő-hálónak csak egyik mozzanata. Azonban háttér gyanánt 
csupán a Gloster párhuzamot szokás kiemelni, s legfeljebb Edmund és 
Edgár karakter-ellentétét. Hermann viszont végigmegy a figurák 
sajátos személyiségcseréjén, melyben szinte minden figurából más 
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lesz, mint aminek indult, eredeti egyénisége, rangja, célrendszere 
megsemmisül — még mielőtt fizikailag is elpusztulna. S ebben a meg-
semmisülő-átváltozó szerepcseréből nemcsak a király, valamint lányai 
veszik ki részüket, hanem Cordelia, Kent, a Bolond, Szegény Tamás 
álruháját öltő Edgar, sőt Gloster is. Amit a tragédia „világvége" 
hangulatának szokás nevezni, az éppen ebben az idő előtt bekövetkező 
megsemmisülésben keresendő: ahogy a kor minden normális szerep-
rendszere összeomlik, elveszti védettségét, és ahogy a szerepek hordo-
zóinak önmaguknak kell kiépíteniök új, egyelőre még nem kodifikált 
magatartásrendszerüket. A szerepeknek ezzel az összeomlásával 
teremti meg a dráma egy korszak végleges lezárását : nem egy tévedő 
öregember pusztul el benne, hanem a korszak minden lehetséges társa-
dalmi viselkedésformája roppan meg — s követel új életvitelt hőseitől. 
S itt derül ki, hogy a jelentős drámák olyan tükörrendszert alkotnak, 
melyben a főalakok tragikumát, emberi teljességét a mellékfigurák 
tükörreflexei árulják el: ez utóbbi rétegek elemzése nélkül egyszerűen 
hamis a kép, amit a drámai egész mondanivalóról és formai viszony-
rendjéről kialakítunk magunknak. Márpedig a tartalmi elemzések 
igen sokszor megmaradnak a főhős „példájának" magyarázatánál, 
vagy ami még rosszabb, semmibe vételénél. Hermann elemzéseinek 
példája ezzel a drámaelemző gyakorlattal is vitázik. 

A jelentéskutatás Hermann számára sohasem időtlen megfejtést, 
hanem a jelenre utaló tartalom megragadását jelenti. Csak egyetlen 
példát, Cordelia hallgatását, végzetes némaságát vizsgálva ezt írja: 
„Míg Regan és Goneril számára a szavak semmik, Cordelia számára 
a szavak szavak. Nem többek, mint amik. N e m akar velük játszani, 
nem utánozza nővércinek ömlengését . . . A realitáshoz tehát kétféle 
viszonya van a fiatalságnak. Az egyik lépést tart a valósággal, de 
cinikussá válik mindazzal kapcsolatban, ami meghunyászkodást, ami 
fejbólintást, ami csúszás-mászást jelent az egyelőre még hatalmon levő 
idősebb generáció előtt. Minden cinizmus, minden fiatalkori ciniz-
mus . . . alapja ez." (133. o.) Vagyis a drámai magatartás titkának fel-
kutatásához a jelenbeli tapasztalatok adhatnak kulcsot, mint ahogy 
fordítva, a dráma utalásrendszere „nem szólal meg" , ha nem ismerjük 
azt a közeget, melybe a színpadról elhangzó szavak lecsapódnak. 
S ez a kettős szemléletmód segíti elkerülni a durva aktualizálásban, 
— könyve ezzel is vitázik: a kor lényegéhez akar szólni, s nem napi 
politikai igényeihez. 

Különösen ott fontos ez Hermann számára, ahol a szocialista dráma 
tanulságait vallatja: könnyen nyílna lehetősége egyszerű és plauzibilis 
következtetésekre, ő mégis a levegősebb konzekvenciákat kutatja. 
Brecht Kurázsi mama c. drámájának kicsengéséről pl. így ír: „A tanul-
ság tehát az, hogy a történelem nem a hősök, nem az óriások és nem 
az erények életét befolyásolja elsősorban, és elhatározó módon, hanem 
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éppen az átlagemberét. A hősöknek még a rossz történelem is meg-
felel. Az átlagembernek jó történelemre van szüksége." (548. o.) 
így nemcsak a brechti tragédia nyilvánvaló üzenetét — háborúellenes-
ségét — fejti fel: célja épp az, hogy túllépjen a közhelyen. Eljut ahhoz 
a réteghez, ahol egy hosszabb távra érvényes igazság búvik meg, 
ahhoz az üzenethez, melyet a nálunk látható előadások sem tudtak 
feltárni: az átlagember és a történelem szomorú kapcsolatának jelzésé-
hez. S itt már nemcsak arról van szó, hogy az átlagembert lepontozzák, 
hanem annak a gondolati panelnek kritikájáról is szó esik, melyben 
nem derülhet fény a „rossz történelem", azaz egy elgáncsoló kor 
drámai következményeiről, és csupán hős-centrikus magatartásokban 
tudja áttekinteni a nagy drámát. Pedig a szocialista dráma eljut ehhez 
az átlagember problémához, ennek a típusnak történelmi tragédiájá-
hoz, — csak ritkán vesszük a bátorságot, hogy ennek az alakformálás-
nak következményeit levonjuk. 

A kötet vonzereje ötletgazdagságából árad felénk: de ez az ötlet-
tenger egyúttal a könyv gyenge pontja is. Elég gyakran fordul elő 
ugyanis, hogy kitűnő ötletek kifejtetlenül maradnak, hogy felvetőd-
nek ugyan, de valami fontosabb gondolatszál mellékösvényére szorul-
nak, vagy éppen felébe-harmadába hagyva elmúlnak. Hermann nem 
tud mit kezdeni olykor az ötletek pezsgésével, s túlnagy könnyedség-
gel bízza az olvasóra azok további kibontását, — olykor részletesebb 
bizonyítását is. Nyilván nem az ötletek elfojtása vagy mesterséges 
csökkentése lenne a kivezető út, hanem az ökonomikusabb kifejtés, 
mely néhány szóval elkalauzolná az olvasót egy-egy mellékösvényt 
jelző összefüggés ötletszerű jelzésén túl a megfejtés, továbbgondolás 
irányába is. 

A Személyiség nyomában — bármily furcsa is — elsősorban látni 
tanít : mert a színházi élményt, a kritikus gondolati reakció emeli túl 
a színháznézés elsődleges örömén, s emeli valóságos kulturális tevé-
kenységgé. S Hermann könyve éppen ezt a tevékeny részvételt kívánja 
szolgálni. Azt a részvételt, melyet a mai színházi kísérletek, különféle 
technikai trükkökkel igyekeznek elősegíteni, amit azonban a gondolati 
distancia nélkül, a darabban rejlő sokféle lehetőség tudatos áttekintése 
nélkül nem lehet megteremteni. Ehhez az újfajta, tudatos látásmódhoz, 
az aktív nézőtéri reakció kialakításához nyújt jelentős ösztönzést ez 
a szerényen „színházi kalauznak" nevezett esszégyűjtemény. 

ALMÁSI MIKLÓS 
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(Akadémiai, 1973. — Kortársaink- sorozat) 
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Hirtelen felívelések és váratlan megtorpanások, emésztő hallgatás 
és féktelen lobogás közt született meg Sarkadi Imre életműve. Már 
maga a pálya is tele van fordulatokkal. N e m szólva azokról az eleven 
legendákról, amelyeket rejtélyes halála mindmáig igazolni látszik. 

És mégis, épp e legendáktól kellene végre megszabadulnunk. 
Nemcsak azért, mert a legenda eltakarja és meghamisítja azt, amihez 
közel szeretnénk férkőzni. De azért is, mert Sarkadi élete és művészete 
éppen nem a mítoszok világában született. Az a társadalmat átalakító 
történelmi folyamat tette őt íróvá, amely a felszabadulással kezdődött , 
és amelynek minden egyes állomását személyes sorsaként élte át. 
Bár vidéki értelmiségi család sarja, a fényes szelek nemzedékéhez 
tartozik. 

„A vita félbemaradása csak a legendákat érlelte, a mítoszokat 
csigázta tovább" — írta Sarkadiról a nemzedéktárs B. Nagy László, 
akinek sorsában, ma tudjuk csak igazán, oly sok azonosság mutat-
kozik az író barátéval. De a vita még ezután sem folytatódott. Pedig 
Pándi Pál, Pomogáts Béla, Béládi Miklós és mások is egyre határo-
zottabban fogalmazták meg: a legendák helyett a tényekről kell 
beszélni. 

Hajdú Ráfis könyve most ígéretes kezdeményezés, mert a tudo-
mány legtárgyilagosabb eszközeivel igyekszik megfejteni a hányatott 
pálya titkait. Sarkadi élete kínálja a látványos fordulatokat, de Hajdú 
Ráfis szinte puritán következetességgel még a látszatát is kerüli annak, 
hogy másról beszéljen, mint az önmagukért beszélő művekről. Még 
a kritikákkal is csak akkor vitatkozik, az értékelő tanulmányokat is 
csak akkor építi az elemzésbe, ha részei a Sarkadi életmű történetének. 
A pályát szakaszokra bontva, higgadt történészként ismerteti és elemzi 
műveit, húzza meg a fejlődés ívét a polgári filozófiák hatásától a 
móriczi út vállalásán át az utolsó művekig. 

Szembeszáll azokkal az értékelésekkel, amelyek szerint a pálya 
elején és végén Sarkadi értelmiségi író, középső periódusában pedig 
parasztíró lett volna: „Sarkadi — és ebben véljük igazán szorosnak 
a móriczi hagyományhoz való kötődést — mindvégig probléma-író, 
alkotói attitűdjét, szemléletét tekintve pedig mindvégig értelmiségi." 
A könyv nagy érdeme, hogy a határozott világnézeti fejlődést nyomon 
követve egységes képet ad a felszabadulás utáni magyar irodalom 
egyik legösszetettebb jelenségéről. Arról a Sarkadiról, aki kételyei 
ellenére is mindvégig abban a szellemben dolgozott, amelyet 1953-ban 
ezekkel a szavakkal fogalmazott meg: „ N e m , a felszabadulás óta a 
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magyar irodalom megközelítően sem ábrázolta úgy a maga korát, 
mint a kapitalista korszakot a maga irodalma." 

Ez az önkritika voltaképpen programnyilatkozat volt. Persze 
Sarkadi Imre egymagában nem tudta ezt a feladatot magára vállalni. 
De ami tőle telt, megtette. Nem véletlen, hogy 1953 — 54-ben művek-
kel járult hozzá a tisztánlátáshoz. S amikor mások, épp e tisztító 
munka nyomán, ismét dolgozni tudtak, neki kellett elhallgatnia. 

Hajdú Ráfisnak tehát tökéletesen igaza van, amikor a szocializmus-
sal való azonosulásra helyezi a hangsúlyt. Az 1955-ös Viharbanról 
szólva, az egész életműre érvényesen fogalmazza meg : „Sír, panasz-
kodik az elbizonytalanodott, megrendült lélek. A történelemben, 
nemzetben gondolkodó, a fényes szellők hátán érkezett, s most dider-
gő, tétova Sarkadi Imre. Keserű számvetés ez, de nem az hallik ki 
belőle, hogy mást kellett volna tenni, hanem az, hogy ezt, de más-
ként . " 

Ebben a jellemzésben már benne rejlik a probléma-író arcéle is. 
Aki tudja, hogy a szocializmus az egyetlen lehetséges út, de ebből 
nem következik, hogy felelőtlenül cselekedhetünk. Hajdú Ráfisnak 
nem elég a szándék. De hogy a cselekedeteket, amelyek közé az írói 
művet is odasorolja, objektívan értékelhesse, megkeresi a társadalmi 
hátteret. Nem hisz a magától teremtődő esztétikumban. A minőség 
forrását, a teljesítmény hitelét a társadalomnak adott válaszra, a mű-
vészi távlatra vezeti vissza: „Ahol csak a tagadás, a kritika szólal meg. . . 
amelyik műből hiányzik a perspektíva, ott nem jön létre szintézis; 
ahol teljességben, távlattudattal ábrázol az író, ott — az Elveszett 
paradicsom, A gydva esetében — teremtődik teljes értékű, esztétikailag 
kiemelkedő alkotás." 

Ez a magyarázat ugyanakkor válasz is az öngyilkosság mítoszában 
kiteljesedő legendákra. Pándi Pál mutatot t rá arra, hogy az Elveszett 
paradicsom, amelyet Sarkadi tragikus halála után néhány héttel mutat-
tak be, ellentmond az öngyilkosságnak, mert ez a dráma művészi 
értelemben legyőzi az önpusztítás démonát. „Ez a művészi győzelem 
pedig azt jelenti, hogy Sarkadi Imre nem az öngyilkosság lehetőségét, 
hanem a valóság fősodrásának vonzását tekintette igazi meghatározó 
erőnek." 

Hajdú Ráfis könyve a valóság fősodrásának vonzását mutatja be 
Sarkadi életművének történetében. 

V A D A S JÓZSEF 
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AMBIVALENCIA ÉS S Z O R O N G Á S 

BENEY ZSUZSA: IKERTANULMÁNYOK 
(Szépirodalmi, 1973.) 

„Az a viszonylag rövid, kifelé forduló, érzelemteli időszak, mely-
ben Pilinszky nemcsak József Attila költészete, hanem emberi maga-
tartása iránt is fogékony volt, a Harmadnapon kötet után lezárult. 
A költészetnek azokra a tájaira, ahol most jár, előtte senki sem lépett." 
E szavakkal zárul Beney Zsuzsának a József Attila és Pilinszky János 
költészetében fellelhető érintkezési pontokkal foglalkozó tanulmánya, 
s ez a mondat nagyonis mértéktartó összefoglalása az írás lényegének, 
mégpedig annak, hogy Pilinszky József Attila költészetét folytatva, 
messze túljutott azon. Ha még hozzávesszük, hogy Beney Zsuzsa 
szerint ez a meghaladás a 20. századi irodalom fejlődésének főútvona-
lán történt, akkor máris láthatjuk, hogy a költőnő tanulmányköteté-
ből egységes irodalomtörténeti koncepció bontakozik ki: „Általában 
gomolygó erők felhőzik az ember tisztánlátását. Ebben a néhány 
tanulmányban ezeket az erőket próbáltam meglátni és megláttatni 
— elsősorban azt a kettőt, amelyek, véleményem szerint, századunk 
művészetének meghatározó tényezői: az ambivalenciát és a szoron-
gást." Ehhez társul, vagy inkább ebből következik az irodalom fejlő-
désének egy olyan felfogása, amely szerint például a „semmi" fel-
fedezése pozitívum: „az ember absztrakciós készsége most lett alkal-
mas, és talán most először olyan jelenségek kifejezésére, amelyek a 
közvetlenül érzékelhető, a valós vagy tapasztalatilag kontrollálható 
világból nem következnek." Ezen az alapon ünnepli szerzőnk József 
Attilánál „a semmi térszerű megélését", „az űr képi megelevenítését". 
A költő tehát nem a társadalmi valóságból, az emberi életből eredő 
élményeinek kifejezéséhez rendeli hozzá költői eszközként a tér-
szerűen ábrázolt semmit, az űr és a csillagok képeit, hanem absztrak-
ciós készsége fejlődése folytán fedezi fel azokat. 

A művészi megismerés antropomorf jellegének, emberközpontú-
ságának elvetése teszi lehetővé, hogy Pilinszky József Attila folytatójá-
nak, költészete továbbfejlesztőjének lássék. Beney Zsuzsa ugyanis 
pontosan látja kettejük különbségét — legalábbis a „semmi meg-
élésének" vonatkozásában: „József Attila híres-gyönyörű képe a 
'semmi ága' nagyonis reális fából nőt t ki. Ezért is marad mindig 
reális, és mert az, nem is tudjuk benne a 'semmit' valóban elfogadni. 
Pilinszky világképében a semmi élettől és haláltól idegen. József 
Attiláéban egyszerre nő ki életből és halálból." Pontosan érzékeli, 
hogy József Attilánál „az eltűnő élet köré odagyülekeznek a világ 
dolgai, akárcsak a csillagok a semmi ágán ülő szív köré". 
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A fenti koncepcióból következően elszakítva a művészet fejlődését 
az emberi, társadalmi küzdelmek alakulásától, azt egyszerűen az el-
idegenedés kifejezésében való előrehaladásban látva, ez az érzelmekkel 
kitapétázott, a Pilinszky világából nézve valóban otthonosnak tűnő 
szorongás-élmény legfeljebb előjátéka lehet az igazán nagy felfedezés-
nek: „a tartós diszharmóniának". 

A Csillaghálában című írás e rövid és korántsem elfogulatlan inter-
pretációja talán érzékeltet két dolgot: i . Beney Zsuzsa nézetei szem-
benállnak a marxista irodalomtudomány megállapításaival, 2. mégis 
örülnünk kell annak, hogy világos beszéddel találkozunk. (Pedig a 
költői nyelvi készség, a hangsúlyozott esszé-forma bőségesen nyújtana 
lehetőséget a nagyobb rejtőzködésre. Beney Zsuzsa azonban nyilván 
közlésre és nem eszmecsempészetre óhajtja felhasználni a rendelkezé-
sére álló papírt és nyomdafestéket.) Persze szerencsésebb volna, ha 
e nézetek rendszeresebb, teoretikusabb, kevésbé alkalomhoz, művek-
hez kötött kifejtésével is találkozhatnánk: könnyebb lenne a vita, 
nem kellene attól tartanunk, hogy a szerző egyes konkrét megállapí-
tásait túlságosan általánosan értelmezzük. Azokat a szellemi alapokat 
tekintve például, amelyekre Beney Zsuzsa vizsgálódásai épülnek, 
nyilvánvaló ugyan a freudizmus és az egzisztencializmus, pontosabban 
Jung, Kierkegaard és Heidegger gondolatainak hatása, nem világlik ki 
azonban a kötetből, hogy a szerző a néhány — egyébként közkeletű — 
fogalom (semmi, szorongás, archetípus) átvételén kívül milyen mély-
ségben és milyen összetételben teszi magáévá fentiek nézeteit. Úgy 
érezzük, hogy az a következetes irodalomtörténeti koncepció, amely-
nek az említett kötetnyitó tanulmány az alaptételeit illetve sarkpont-
jait ismerteti, inkább érzett, mint átgondolt világnézeten nyugszik. 

Ez az eléggé ösztönös világnézet azonban rendkívül mély „élmény-
szerű" idealizmust hordoz. Ezt legjobban akkor árulja el Beney Zsuzsa, 
amikor a filozófiai, világnézeti kérdésektől nagyonis távolinak látszó 
dolgokról beszél. íme egy hasonlata Pilinszky költészetéhez: „Mint 
a mértani pont : nincs kiterjedése csak valósága". Másutt Pap Károly-
ról ezt írja: „Azt mondhatnánk, hogy elszakadt mindattól, ami 
körülötte valóságos volt; mondhatnánk, ha az a valóság, amely körül-
vette, alkalmas lett volna arra, hogy valóságnak érezzék. De ez a 
valóság irracionális volt, mint a pokol ." Nyilvánvaló itt mind a 
természeti, mind a társadalmi valóság elrelativizálása, a szubjektum — 
objektum viszony elmosása: a pusztán absztrakció révén létrejövő 
mértani pont Beney Zsuzsa szemében teljesértékű valóság, míg a 
fasizmus tombolása nemcsak embertelen, de érthetetlen, értelmetlen is 
számára, azaz csökkent valóságtartalmú vagy nem is valóságos. (Kér-
dés persze, hogy akkor micsoda?) Megkockáztatjuk azt a gondolatot, 
hogy az érzelmi-ösztönös és így feltétlen individuális megismerés 
egyik tipikus hibájáról van szó: a megértés összemosódik az elsajátítás-
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sal, az élményszerű megragadással. Amit át tud érezni ez a szemlélet, 
például a mértani pont ideálisnak mondható absztrakciója, az nagyonis 
valóságos számára, míg amivel nem tud együttérezni, amit elutasít, 
annak létét is kétségbevonja, illetve zárójelbe teszi. A felfelé, az ideák 
tiszta kristályvilágába irányuló transzcendenciát ünnepli, a polgári 
átlagnívó alá süppedő valóságot (a még annak is alája ereszkedő natu-
ralizmussal együtt) elutasítja. 

Tulajdonképpen innen érthetjük meg Beney Zsuzsa koncepciójának 
egy másik lényeges vonását: ugyanis nemcsak a semmit, a szorongást 
éneklő költészetet ünnepli kötetében, hanem általában a társadalmi 
valóságtól való elszakadás, menekülés művészetét — de csak a felfelé, 
az esztétikai-pszichológiai mítoszba való menekülését. Nemcsak a 
társadalmi valóság művészi megragadásáról (József Attila) nem vesz 
tudomást, de a lefelé, a nyomor-naturalizmusban való elmerülést, 
a borzalom groteszk vízióit is elutasítja. Gellérinél például az elemzés 
során nagyon plasztikusan látja és láttatja olvasóival ,,a halott lány 
hajából hulló csillagok gyönyörű képét", míg a környező valóság 
rajzát csak előkészítésnek tekinti, az olyan képekről pedig, mint a 
magát és feleségét WC-húzóra felakasztó írnoké, mintha tudomást 
sem venne. Weöres Sándorral kapcsolatban pedig a kettős ellentét-
párnak „a négy" heideggeri misztikáját idéző szembeállításában tulaj-
donképpen szellemi princípiummá lényegit át minden vaskosságot. 
Pedig Gelléri novellisztikájának például aligha az a lényege, hogy 
„amit leír: lehetséges. A lehetségesnek azonban határesete, olyannyira, 
hogy érezhetően már nem a megtörtént, hanem az elképzelt tarto-
mányában történik; ennek az elképzelt világnak érzékeltetésére mint-
egy módszer a realizmus", hanem a menekülés két végpontjának, a 
tündéri magaslatoknak és a posványos mélységeknek állandó együtt-
léte írásaiban, miközben attól sem szakad el egészen, amitől menekül. 
Tulajdonképpen minden novellájában újra- és újrajárja a menekülés 
különböző útjait; innen táplálkozik „tündéri realizmusa". 

Még világosabbá és gazdagabbá is válik ez a felfelé irányuló transz-
cendálás, valóság fölé emelkedés a Weöres Sándorról szóló tanulmány-
ban, mégpedig azzal, hogy a mítoszalkotást, az egyéni menekülést 
közösségi tettnek óhajtja feltüntetni, mondván: „a mítosz általában 
közösségi élményből fakad." Ez persze igaz az eredeti mítoszokra, a 
mítoszok modern utánérzéseire azonban csak a „közösségi" fogalmá-
nak sajátos értelmezése révén alkalmazható: „Közösségi alatt a szemé-
lyesen túlnövő absztraktot, az 'én' vágyától-gyászától, önös érzelmei-
től elszakadt, személytelenül is érzelemteli egzisztenciális feszültséget 
értjük, mely tudva-tudatlanul létünk érzelmeknél mélyebb érzéseire 
keres választ." A közösség tehát elveszti objektív jelentését, mondhat-
nánk anyagi alapját: az emberek sokaságát, és lényegében a személyes 
absztrakciójává alakul, végső soron absztrakt egyénné válik. Valójá-
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ban tehát nem a személyes meghaladásáról, hanem istenítéséről, kitel-
jesítéséről van itt szó (és általában a modern költészet mítoszaibanis). 

Ezután nem meglepő, hogy szerzőnk e mítoszteremtésben, ,,a 
lélek szétosztásában", „az 'én' , a személyiség feláldoztatásában" meg-
látni véli a művészet totalitását, a teljesség megragadásának lehető-
ségét. Az Iskola a határon esetében például a regény „zárt és minden-
képpen a központ felé áradó sugárzásának" titkát a személyességben 
leli meg, s ez logikus is, hiszen Beney Zsuzsa nemcsak elfogadja 
Ottlik világképét, de még egy kicsit sarkítja is: „a közösség a magány-
ból, az élet és a szabadság képessége a szinte halálig mélyült elfojtott-
ságból" származik az ő interpretációja szerint. Ebből már nyilván-
valóan következik, hogy „a pokol és menny Ottlik világképében is 
összeér, akárcsak Weöres Sándor költészetében". 

Ezúttal nemcsak azzal kell vitatkoznunk, hogy vajon ez az össze-
érés, vagy akár — mint Beney Zsuzsa szerint Weöres költészetében — 
ég és föld, férfi és nő összemosása, megteremtheti-e a művészi teljes-
séget, hanem azzal is, hogy valóban összefonódnak-e itt a szélső pon-
tok. Ú g y véljük, hogy mind Weöres, mind Ott l ik művében a való-
ságos dialektikus viszony elvesztése teszi szükségessé az ellentétek 
erőszakolt egymás mellé rajzolását, egymásba való átjátszatását. Az 
intenzív totalitás elvesztése Weöresnél felfokozott extenzivitáshoz 
vezet, Ott l ik pedig egyfelől beéri a pszichológiai teljességgel, más-
felől azonban társadalmi modellnek is szánja regényét. 

Beney Zsuzsa helyesen veszi észre ezt a kettősséget, de hibásan 
értelmezi: „A regény akkor lenne modell, ha az iskola nem lenne 
valóságos — akkor lenne realista, ha az író az iskolát nem látná modell-
ként; csakhogy az író annak is látja és nem is látja annak." A realizmus-
nak a kötetben máshol is tapasztalható szűkös, stílusként való felfogá-
sával találkozunk itt, többek közt ezért is látszik innen ellentmondá-
sosnak a realizmus és a modellálás. Holott igazán realista mű elképzel-
hetetlen a társadalmi berendezkedés érzékeltetése, tehát bizonyos 
modell jelleg nélkül. Ahol ez hiányzik, ott inkább a naturalizmus felé 
csúszik a valóság visszaadására törekvő ábrázolás (mint például nem 
egyszer Gellérinél). Ottlik regényében tehát n e m a konkrétság és a 
modellszerűség együttléte okoz disszonanciát, hanem az, hogy ez az 
együttlét nem tud szerves egységgé válni: ahogyan a Merényiék 
terrorjának és a baráti idill képeinek váltakozása mintha két külön 
világ váltakozása lenne, ugyanúgy a konkrét leírás és a modell sem 
fonódik szorosan össze, mivel Ottlik gondosan elvágja azokat a kül-
világba vezető szálakat, amelyek révén az iskolába, a gyerekek vilá-
gába beszivárog a terror, a fasizmus szelleme (Schulze őrmester csak 
szolgálatban ábrázolt alakja ehhez kevés, hiszen szinten nem visz az 
iskolán kívülre), és amelyek révén onnan az a „neveléssel" meghatvá-
nyozva vissza is jut újra a társadalomba. 
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Az eddigiekben néhány feltűnő részlet kapcsán vitáztunk Beney 
Zsuzsával, befejezésül azonban hangsúlyoznunk kell, hogy talán 
minden sorával vitatkozhatnánk, hiszen írásaiból egy, a marxizmussal 
össze nem egyeztethető világ- és irodalomszemlélet igen határozott 
körvonalai bontakoznak ki. D e e határozottságnak van egy relatív 
előnye is — legalábbis a marxizmus és a különféle polgári ideológiák 
közötti egyeztetési kísérletekhez képest: Beney Zsuzsa nem követ el 
lényegbevágó torzítást az írói portrékon: nem csinál József Attilából 
egzisztencialistát, nem próbál szocialista vonásokat felfedezni Pilinszky-
nél vagy Weöresnél — nem próbálja a szocialista kultúra értékeit a 
polgáriba átcsempészni, és viszont. így főként az értékrend áll fejtetőre 
ebben a szemléletben, ugyanakkor nem sikkadnak el a kitűnő m e g -
figyelések, elemzések. 

S végül még egy megjegyzés: ha hasonló szemléletű nyugati 
tanulmányok jelennek meg nálunk, a kiadók általában előszóban 
vagy utószóban sietnek a tájékozatlan olvasót felvilágosítani, nehogy 
fenntartás nélkül követendőnek vélje a nem marxista nézeteket; 
folyóiratokban általános gyakorlat, hogy a szerkesztőség elhatárolja 
magát a közölt cikktől. A Szépirodalmi Könyvkiadó is megtehette 
volna ezúttal, hogy a fülszövegen nem arra hívja fel a figyelmet, hogy 
Beney Zsuzsa „távol tartja magát minden filológusi előítélettől", 
hanem arra, hogy távol tartja magát a marxizmustól. 

ZAPPE LÁSZLÓ 

A J U H Á S Z GYULA S Z Ó T Á R M A R G Ó J Á R A 

JUHÁSZ GYULA KÖLTŐI NYELVÉNEK SZÓTÁRA 

(Akadémiai, 1972.) 

Líránk előkelő helyet foglal el a világirodalomban — erre büszkék 
vagyunk. De megteszünk-e minden tőlünk telhetőt klasszikus költőink 
hagyatékának gondozása, közkinccsé tétele érdekében? A filológiai 
aprómunka, a stíluskutatás, a költői nyelv vizsgálata nem eléggé m e g -
becsült területe nálunk sem az irodalomtudománynak, sem a nyelv-
tudománynak. Túl sok szellemi befektetést igényel, és nem ígér gyors 
sikert, látványos eredményt, kevésbé alkalmas a nagyvonalú, felü-
letes szintetizálásra, „átfogó elméleti koncepciók" fitogtatására, és 
anyagilag sem túlságosan kifizetődő — nem csoda, ha egyre keve-
sebben művelik. Ezért köszöntjük a legnagyobb szeretettel az első 
magyar írói szótárt: Juhász Gyula költői nyelvének szótárát. 
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Nem hallgathatjuk el azonban, hogy örömünkbe némi üröm is 
keveredik, amikor a több mint kilencszáz oldalas kötetet a kezünkben 
tartjuk. A Juhász Gyula iránti szeretetet, tiszteletet a költő monográfu-
sának aligha kell bizonyítania, de önkénytelenül fölvetődik a kérdés: 
a költői szótárak közül valóban a Juhász Gyula szótár volt a legsürge-
tőbb? Nincs Ady, József Attila, Babits, Arany, Vörösmarty szótárunk, 
a Petőfi szótárnak még csak az első kötete készült el! Bizonyára baj 
van itt a tervszerűséggel, tudományterületünk, könyvkiadásunk 
irányítói túlságosan a véletlenre bízzák a kutatási témák kiválasztását. 

Megjegyzésünk természetesen nem a szótár k i tűnő és lelkes szer-
kesztőjét illeti. Benkő László másfél évtized kemény, kitartó munkájá-
nak eredményét tette le elénk, fáradtságot nem ismerve gyűjtötte, 
rendezte, értelmezte huszadik századi líránk egyik kiemelkedő alakjá-
nak teljes költői szókincsét. Tizenkétezer címszót tartalmazó szótárá-
val új utakra lép, amikor a címszó környezetének bemutatására hozott 
idézetek kapcsán a szóról szemantikai, grammatikai és stilisztikai 
minősítést is ad. Gondos munkájáról csak a köszönet és az őszinte 
elismerés hangján szólhatunk. 

Aligha szorul bizonyításra a költői-, írói szótárak felbecsülhetetlen 
jelentősége; hiányuk egyre inkább érezhető egész tudományterüle-
tünkön. Elmélyült irodalomtörténeti munka ma már nem képzelhető 
el az író nyelvének, szókincsének beható elemzése, az egyes nyelvi-, 
stílusrétegek feltárása, a kor rokonjelenségeivel, más korok nyelv-
használatával való egybevetése, és ezáltal a sajátosan egyéni stílus-
jegyek kimutatása nélkül. Az egész nyelvi anyagot feltáró, rendszerező 
szótár hiányában az írói életmű tanulmányozója csak saját impressziói-
ra, megsejtéseire támaszkodhat, és vagy elvész a részletproblémák 
kibogozhatatlan labirintusában — nem látja a fától az erdőt —, vagy 
nem eléggé megalapozott általánosításokra kényszerül. Pedig az 
irodalmi alkotások vizsgálatánál éppen a nyelvi jelenségek teszik 
lehetővé számunkra a számszerű méréseket, és ezáltal — legalábbis 
perspektivikusan — a modern technikai eszközök (számítógépek) 
hasznosítását is. 

Már a szókészlet lexikális számbavétele az egész életműre jellemző 
összefüggéseket tár fel. Az egyes szófajok, szavak előfordulásának 
gyakorisága számszerűen is megmutatja egy-egy író érdeklődési 
körén túl annak egész élmény- és gondolatvilágát, érzelmi irányult-
ságát, ízlését, világlátását. A Juhász Gyula szótár ebből a szempontból 
igen tanulságos. A költő szemlélődő, csöndes, szelíd egyéniségéről 
árulkodnak szókincsében az aktivitást, mozgást kifejező igékkel szem-
ben domináló, statikusságot, mozdulatlanságot sugalló névszók: fő -
nevek, melléknevek. Méginkább tanúsítják ezt leggyakrabban hasz-
nált igéi. Az érzelmileg telített, nyugtalanságot, belső feszültséget, 
de ugyanakkor mozdulatlanságot, passzivitást képviselő vár ige 421-
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szer szerepel verseiben, míg a tényleges aktivitást jelölő harcol ige 
mindössze 11-szer, akkor sem a költő „maga harcol", elődök, kor-
társak harcainak emlékét idézi. Legkedveltebb igéi a vár mellett a 
néz, él, lát, szeret, tud, dalol, érez, áll, sír, zeng, meghal, fáj stb., szemben 
az életerőt, vidámságot, tetterőt tanúsító küzd, csinál, örül, lángol, nevet, 
kacag igével. Jellemző, hogy míg a keserűséget, lemondást, elnézést, 
bocsánatkérést is magábasűrítő, és nála is gyakran ilyen értelemben 
használt mosolyog ige 96-szor fordul elő költeményeiben, addig a 
feloldódottságot, jókedvet jelölő nevet, kacag 11 —11 alkalommal. 

A névszók közül az érzelmi telítettségű, bizonyos fokú lemondást, 
dekadens életérzést is magukbafoglaló, szépségnosztalgiát sugárzó 
elvontabbakat kedveli s aránylag ritkán él a gondolatot, értelmet, 
tudatosságot kifejezőkkel. Leggyakoribb — zömükben jelzőként 
használt — melléknevei a nagy, szép, bús, örök, magyar, régi, szent, 
csöndes, jó, néma, szelíd, árva, szomorú, sötét stb.; ritka a rút, csúnya, 
ismerős, világos, harcos, egészséges. Gyakori főnév nála az ég, élet, szív, 
lélek, dal, világ, sír, szem, álom, csillag, éj, fény, vágy, szerelem, ember, 
bánat, virág, halál, remény, csönd, rózsa stb.; gyéren előforduló a tett, 
akarat, gondolat, ész, értelem. 

Figyelemreméltó, hogy a bús melléknév 1907 — 12 között a leg-
gyakoribb verseiben. Ide tartoznak a nagyváradi évek is, amikor a 
költő aktív részese, szervezője A Holnap-antológia körüli harcoknak, 
vitáknak. Nem valószínű tehát, hogy elsődlegesen személyes sérelem-
ből eredő „búsulásról" van szó, sokkal inkább egy állandósult élet-
érzésről, megszépített, művészetté nemesített bánatról, szomorúságról. 
Ezt igazolja a szép melléknév ugyancsak e korszakra eső leggyakoribb 
előfordulása is. Bús és szép — szomorúság és szépség : az élet para-
doxona; s ezzel ott vagyunk a Juhász-mítosz kellős közepében. 

Juhász Gyula szépségkultuszából következik, hogy legtöbbet 
használt jelzői a nagy (562-ször) és a szép (509-szer), és hogy egyik 
igen kedvelt szava az arany (169-szer). A szecessziós századelő szépség-
ideálja az arannyal túldíszített, pompás, elkápráztató lényegében nem 
más, mint menekülés az elgépiesedő, üzletelő hétköznapok szürke, 
nyomasztó sivársága elől. Az élet sivár hétköznapjainak szorongató 
érzése fokozott mértékben tudatosodik Juhász Gyulánál, erről tanús-
kodik, hogy költeményeiben a fehér (161-szer) és а fekete (119-szer) 
szín után legtöbbet szerepel a szürke (113-szor). Ezt követi a szecesszió 
kedvelt színe a kék (105-ször) s csak ezután jön az ünnepi hangulatot, 
melegséget kifejező piros (79-szer), majd a forradalmiságot idéző 
vörös (25-ször). 

Juhász Gyula lírájának érzelem- és gondolatvilágát felfokozott 
én-központúság jellemzi, legtöbb verse példája lehetne a szecesszió 
„légy tenmagad" elve megvalósításának. Beszédesen tanúskodik 
erről az én személyes névmás domináns jellege szóhasználatában. Az 
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én (engem) személyes névmás 1062-szer szerepel műveiben, vele 
szemben a közösséget kifejező mi (minket) mindössze 126-szor. A te 
(téged) 489-szer, az ő (őt) — ők (őket) együttesen 577-szer, az ugyan-
csak többesszámú ti (titeket) 129-szer fordul elő. 

Csak néhány példát ragadtunk ki érzékeltetésére, milyen rendkívüli 
segítséget jelent az írói- költői-szótár az életmű feldolgozásánál; túl 
a nyelvi jelenségeken támpontokat nyú j t az író világnézete, ízlés- és 
gondolatvilága megismeréséhez. De nemcsak szakemberek forgat-
hatják haszonnal, a magyar nyelv szépségének tisztaságának őrzői, 
a helyes magyar beszéd szerelmesei sem nélkülözhetik a jól szerkesztett 
írói szótárakat. Hiszen egy-egy életmű nyelvi anyagának feltérképe-
zése, értelmezése, az egyes szavak környezetükben való bemutatása 
kimeríthetetlen kincsesbánya nyelvművelőink, irodalom- és nyelv-
tanáraink számára. 

A Juhász Gyula szótár — szerkesztője szavaival élve — : „értelmező 
típusú írói szótár", s ez a törekvés a legmesszebbmenően megfelel 
a korszerű követelményeknek. A kettős alapelv azonban már terje-
delmi okokból sem valósítható meg következetesen, előfordul, hogy 
dönteni kell vagy az irodalmi anyag, vagy az értelmezés rovására. 
Benkő László — véleményünk szerint — ilyen esetekben nem mindig 
találta meg a helyes arányt, olykor szem elől tévesztette, hogy első-
sorban Mi- és csak másodsorban értelmező szótárt szerkeszt. Vagyis 
kényszerűen belenyugodott, hogy a példaanyag, a lelőhelyek meg-
jelölése hiányos lehet. Az értelmezésnél azonban ragaszkodott a 
nem egyszer formális, semmitmondó magyarázatokhoz is, így a 
takarékossági, racionális szempontok nem mindig ott kerülnek alkal-
mazásra, ahol megengedhető lett volna. 

A teljes példaanyag bemutatásának mellőzése természetes, a teljes-
ség nem is mindig szükséges; e téren néhány esetben a szerkesztő 
talán túl bőkezű is volt. Névelők, névmások, mutatószók, kötőszók 
stb. esetében felesleges példákat hozni, ha a költő azokat a köznyelv 
ismert szabályai szerint alkalmazza. Pl. minek leírni és példával illuszt-
rálni az a ~ az határozott névelő használatát Juhász Gyulánál, ha 
azok a köznyelvi használattól nem térnek el, és nem egyéni sajátsá-
gokat tükröznek. 

Benkő László törekvése, hogy az egyes szócikkeknél „egyéni, 
alkalmi jelentéseket" és „enciklopédikus értelmezést" is adjon, fel-
tétlenül helyes. Meggondolandó azonban, szükséges-e minden cím-
szót értelmezni az esetben is, amikor a szerkesztő a közismert jelentés-
nél nem tud többet adni. Pl. az a hangról elmondani, h o g y : „Beszéd-
hang, hátul képzett (sötét színezetű) magánhangzó." Ismert köznevek 
esetében az értelmezés igen gyakran formális, szükségtelen, csak ott 
helyénvaló, ahol a költő a mindennapitól eltérően használ egy szót, 
tehát az értelmezés stilisztikai funkciót tár fel. Mi szükség van pl. 
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az ilyen értelmezésekre: „ablak : Falnyílás világosság bebocsátására"; 
„agy : A koponya üregét betöltő velőszerű anyag"; bajusz : Férfiak 
felső ajka fölötti szőrzet" stb. Ezek a meghatározások értelmező 
szótárban helyénvalók, de jelen esetben, úgy érezzük, fontosabb köz-
lendőktől vették el a helyet. 

Hiányérzetet kelt, hogy a Juhász Gyulánál gyakran szereplő kulcs-
szavak lelőhelyeit csak válogatásban közli a szótár. (Természetesen 
nem a névelőkre, kötőszókra stb. gondolunk.) Zavaró az idézeteknél, 
lelőhelyek megjelölésénél a verscímek elhagyása, a kritikai kiadás 
számadatainak megadása alapján csak az tudja a szótárt használni, 
aki a kritikai kiadás köteteit is egyidejűleg kézben tartja. Hasznos 
lett volna, ha a szerkesztő az egyes címszavak különböző jelentés-
árnyalatainak értelmezésénél azok előfordulási indexszámait is meg-
adta volna. Pl. megtudjuk, hogy a testvér szó 69-szer fordul elő a költő 
verseiben, de azt nem, hogy hányszor mint „egyazon szülőktől szár-
mazó személyek", mint „a beszélővel vmely eszmei, érzelmi közösség-
ben levő v. ilyennek vélt személy", mint „szerzetes rend tagja" vagy 
mint „valamihez hasonló", holott ezek a megkülönböztetések rend-
kívül lényegesek. 

A szótár gondosan kidolgozott rendszere, mint kötelező séma, oly-
kor kissé merevnek tűnik. Pl. az a helyes elv, hogy a szerkesztő a cím-
szó után felsorolja a toldalékos alakokat, az ő ~ ők személyes névmá-
sok esetében félrevezető, hiszen itt nem csupán egyes és többes szám-
ról, hanem két önálló névmásról van szó. Sajnálatos, hogy a szótár 
külön-külön még az előfordulási indexszámukat sem adja meg. Akad 
néhány kisebb következetlenség is. Pl. az ács címszónál utalást találunk, 
hogy a példaidézetet a szeretet címszó alatt találjuk meg. A megadott 
versből itt valóban van idézet, de az a rész, amelyben az ács főnév 
szerepel nincs benne. Az abbé szónál elég lett volna utalni a mesterre, 
az idézet egy részét felesleges volt kétszer közölni. Egyébként az 
abbé ilyen értelmezése: „ (ma: elav.) Katolikus pap" — nem kielégítő. 
Utalni kellett volna a szó francia eredetére, ahol ma is használatos. 
Nem kielégítő az „aszú : Erős csemegebor" vagy a „Barabás : Bibliai 
alak, gonosztevő" magyarázat sem. Lehetne folytatni a példákat, 
de felesleges, hiszen a szótárra nem ezek az apró pontatlanságok a 
jellemzők, sokkal inkább a körültekintő, precíz szerkesztői mun-
ka. 

Növeli a szótár hasznosságát, hogy a fontosabb főnevek szócikké-
ben megtaláljuk azokat a jelzőket is, amelyekkel azok szerepelni 
szoktak, a jelzőknél pedig a leggyakrabban hozzájuk társuló főneve-
ket, velük létrejött alakzatokat, egész kifejezéseket. Ezt a tendenciát 
tovább lehetett volna fejleszteni az igéknél, az egyes fontosabb hatá-
rozós, ill. tárgyas szerkezetek kiemelésével, de belátjuk, ez terjedelmi 
okokból megvalósíthatatlan volt. 
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Gondolatmenetünket azzal a reménnyel zárjuk, hogy a Juhász 
Gyula szótár például fog szolgálni, és nyomában hamarosan újabb 
írói-költői szótárakat üdvözölhetünk. 

KISPÉTEH A N D R Á S 

VÉCSEI I R É N : HUNYADY SÂNDOR 
(Gondolat, 1973.) 

Szükséges volt-e megkísérelni Hunyady Sándor feltámasztását, 
terjedelmes írásban foglalkozni életművével, s az irodalomtudományra 
kevésbé tartozó életével? — töprengtem Vécsei Irén könyvének meg-
jelenésekor. Olvasva és újraolvasva Hunyady Sándor munkáit, gyor-
san megszabadultam kételyeimtől. Hiszen élete, szépírói és publicisz-
tikai tevékenysége izgalmas, megoldásra váró kérdések sorát hordozza, 
olyanokét, amelyeknek megválaszolása a két világháború közötti 
magyar irodalom teljesebb, jobb megértését is segíti. 

Egyik jellegzetes alakja Hunyady Sándor annak a polgári rétegnek, 
amelytől nem idegen a szociális lelkiismeretesség, amely érzelmi szin-
ten elutasítja a fennálló társadalmi rend néhány sajátosságát, figyel és 
figyelmeztet a kor magyar valóságában, az egyes ember sorsában 
nyíltan és durván jelentkező elembertelenítő tendenciákra. Ugyanez 
a polgári réteg azonban soha nem vált birtokosává, tudatos ismerőjévé 
az emocionálisan részben tagadott világnak, nem ismerte fel azt, hogy 
ennek a rendnek lényegi, belső sajátossága az, amit a jelenség síkján 
érzékel. Egyenes út vezetett innen a mítoszteremtéshez, az ontologizá-
láshoz; örök emberi problémákká, vagy személyes, egyéni tulajdon-
sággá szubjektivizálódtak a valóságos, létmeghatározó, emberi sorsot 
alakító társadalmi-gazdasági törvényszerűségek. S teljes perspektívát-
lanság, vagy individuális kiútkeresés társult ehhez. Tagadhatatlanul 
jelenlevő, pozitív — a művészetekben domináns módon értékterem-
tő — eleme ennek az attitűdnek az embertelenséggel perlő, feleselő, 
nyugtalan, érzékeny humanitás. De törvényszerű következménye 
végső fokon a kibékülés, a kompromisszum is a változtathatatlannak 
tudott valósággal; rosszabb esetben az apologetika, az igazolás. 

Feltárni ennek a magatartásnak, valóságviszonynak az életténybeli 
alapját, nyomon követni műalkotássá objektivizálódását, részben 
elvégzetlen munka még. Kosztolányit tekintve éppúgy, mint a nála 
összehasonlíthatatlanul kisebb Szomory, Molnár Ferenc, Lengyel 
Menyhért , Márai Sándor, mások esetében. Példaérvényűvé, újat 



Szemle 487 

adóvá lehetett volna itt Vécsei Irén munkája. Hunyady Sándor élete, 
életműve csaknem kikerülhetetlen kérdésekként hordozza a fentieket. 
Csaknem, írhatom, hiszen Vécsei Irénnek sikerült kitérni előlük. 
A hozzájuk szorosan kötődők elől is. Nyilvánvalóan szembe kellett 
volna nézni azzal: miért, hogy Hunyady Sándor éppúgy alkotott az 
„igazi i rodalom" körébe tartozó műveket, mint számos olyat, amely 
törés nélkül illeszkedhet a Földi Mihályok, Bókay Jánosok, Vaszary 
Gáborok nevével „fémjelezhető" munkák sorába? Hogyan segítik 
Hunyady Sándor ösztönös létszemléletének etikus, humánus elemei 
a realizmus részleges diadalát a Bakaruhában, a Téli sport ban, más 
elbeszéléseiben, miért a hazug illúzióteremtés, a kompromisszum a 
Don Jüantól az Aranyfüstig, a Feketeszárú cseresznyétől A három sár-
kányig művek hosszú sorában? 

Meghamisítanám Vécsei Irén munkáját, ha tagadnám, hogy érinti 
ezeket a kérdéseket. Hiszen választott, magyar polgár „hősének" 
életét emlékező írások, szóbeli közlések alapján igyekszik hitelesen, 
a maga ellentmondásosságában bemutatni, nem hallgat arról sem, 
hogy a publicista Hunyady szegények iránti szeretete jól „összefért" 
az urak megértésével, kedvelésével, Gömbös Gyula elfogadásával. 
Az életmű egészéről adott értékítélete — ha megszépítő és részben 
önállótlan is — az állítás szintjén jelzi a Hunyady-alkotások közötti 
színvonal eltéréseket. 

Adósunk csupán két dologgal marad : a magyarázattal és az elemző, 
bizonyító értékeléssel. S ha munkája sikerült részében, a biográfiaiban 
elfogadható is a családi, főként az apai, Bródy Sándortól kapott 
örökség és néhány alkati sajátosság hangsúlyozása, a magányos sorsot 
meghatározó elemekként, az életmű kiszakítása a korból, „magá-
nyossá tétele", s a szubjektív ízléskritika eszközeivel történő bemuta-
tása már elfogadhatatlan. 

Kiszakítja Vécsei Irén az életművet valós, meghatározó összefüggé-
seiből, a kronologikus tárgyalás elvetésével — ez önmagában még 
elfogadható — egyszerre veti el a műalkotás keletkezési idejének 
vizsgálatát, a novellák, regények, drámák teremtett világának és az 
objektív történelmi-társadalmi létnek a szembesítését. Úgy tudja 
Vécsei Irén, hogy az 1923 és 1942 között íródott alkotások között 
említésre méltó eltérés csupán a színvonal tekintetében van, az alkotói 
világkép, az egyes munkák jelentése, mondanivalója statikus, szemben 
a dinamikusan változó valósággal. S lévén, hogy a színvonal Vécsei 
Irénnél a technével esik egybe, olyannyira, hogy átveszi Örley István 
szellemes, csak éppen valótlan tartalmú állítását, amely szerint a szín-
vonal Hunyady Sándornál elhatározás kérdése, lehetetlenné válik a 
megalapozott, tudományos elemzés, értékelés. 

Átveszi ugyan a szerző a vonatkozó csekély mennyiségű szak-
irodalom néhány megállapítását, főként azt, amely szerint Hunyady 
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Sándor novellistaként jelentős (és ez igaz megállapítás), néhány el-
beszélése kimagasló értékű (és ez igazolható megállapítás), ezek 
azonban axiomatikus érvényűek számára. Kisebb gondot okozna 
ez a módszer, ha végig Bóka László, Illés Endre állításaihoz fűzné 
bővítő kommentárjait — néhány tartalmi, formai összetevő, elsősor-
ban a külső forma felszínes leírását —, hiszen ezek többnyire valóban 
helytálló vélekedések. Végképp lehetetlenné akkor válik, amikor már 
Indig O t t ó is szaktekintélyként kerül megidézésre. 

Ezzel a sajátos szemlélettel kétségtelenül megkönnyíti a maga mun-
káját Vécsei Irén. Jó drámának tarthatja például a Feketeszárú cseresz-
nyét, hiszen arra figyel, hogy mit akart mondani Hunyady Sándor, 
s kielégítő-e ebből az aspektusból a dráma megformáltsága. Arra 
már nem, hogy ez a dráma — Hunyady minden színpadi műve — 
felesel az objektív társadalmi valósággal, annak tárgyi esztétikai 
minőségével. Számára az a fontos, hogy apróbb dramaturgiai pontat-
lanságai ellenére kerek, jól szerkesztett munka ez. Kiemelkedőnek 
tartja Hunyady számos elbeszélését, a megokolás azonban hasonló 
az előbbihez. Holott n e m azért jelentősek ezek (a Bakaruhában, A 
vöröslámpás ház, a Lovagias ügy stb.), mert, egyébként helyesen, így 
véli például Illés Endre, hanem azért, mert ezekben a munkákban 
képes lényeges társadalmi-emberi tartalmakat, alkotói szemléletétől is 
meghatározott viszonylagos teljességgel, hitelesen tükröztetni az író. 
Illés Endre esszéjében ezért tartja kiemelkedő értékűnek az említett, 
s említetlen maradt elbeszéléseket. Ennek alapos elemző bemutatása 
lett volna az érdemi munka, nem a hivatkozás, az idézet kibővítése 
a tetszés —nem tetszés szintjén maradó kijelentésekkel, a külső forma 
j obbára felszínes leírásával. 

Elgondolkodtató, a megoldásra váró „Hunyady-kérdés" mellett az, 
hogy Vécsei Irén könyve miért siklott ennyire félre. Kitűnő, ennél 
teljesebb, mélyebb életrajzot tudott volna írni, ezt munkájának 
biográfiai része egyértelműen bizonyítja. Ehelyett könyve nagyobbik 
felét egy, a tudományosság látszatát is nélkülöző — még a filológiai 
feltárást, jegyzetelést is elhagyó — irodalomtörténeti szándékkal írt 
rész foglalja el. Recenzensként kerülni szeretném a moralizálást, 
mégsem tudom elhallgatni azt a véleményemet, hogy ebben nem 
csak Vécsei Irén hibás. Hanem a művet gondozó, kéziratát már is-
merő szakemberek is. Akik nem irányították a szerzőt arra a területre, 
ahol képességei, ismeretei eredményesebben kamatozhatnak. Egy 
teljesebb Hunyady-biográfia veszett el emiatt. 

H A J D Ú R Á F I S 
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K O Z M A D E Z S Ő : A VALÓSÁG IGÉZETE 

(Dacia, Bukarest, 1972.) 

Kozma Dezső kis kötete — amelynek anyagát, mint vallja, egy 
jóval terjedelmesebb munkájából szakította ki — a múlt század végi 
kolozsvári irodalmi életet és művelődési törekvéseket mutatja be. 
„Bizonyítani szeretném — írja — : itteni íróknak, hírlapszerkesztőknek 
és tudósoknak — a szerény lehetőségekhez mérten — sikerült-e vidéki 
városban szellemi központot teremteni." Irodalomtörténetírásunk 
örömmel üdvözölheti Kozma Dezső adatokban gazdag munkáját 
és a maga nemében figyelmeztetőnek is joggal tekintheti. 

Bizonyos, hogy a vidéki irodalmi mozgalmak alaposabb ismerete 
nélkül nem lehet teljes irodalmunk utóbbi száz esztendejének összképe. 
A századvég és századforduló magyar irodalmában kétségkívül az 
úgynevezett „irodalmi ellenzék" megerősödése, a modern magyar 
irodalmat megteremtő író-költő tábor kialakulása a legfigyelemre-
méltóbb jelenség. E folyamat során a konzervatizmus a kormányzat 
publicisztikájának védőszárnyai alá szorult. Vereségét, tekintélyének 
végzetes megcsorbulását, befolyásának fokozatos elerőtlenedését 
nem tudta kivédeni irodalmi társaságainak, folyóiratainak nagy 
száma sem. 

A harc eleinte a fővárosban folyt, a nyolcvanas-kilencvenes években 
azonban beleszólt a vitába a magyar vidék is. Jelszava és programja: 
irodalmi decentralizáció. „A gazdasági fejlődés egységesítő hatást 
gyakorol az egész országra és a fővárosnak perdöntő szerepet ad a 
gazdasági, társadalmi és politikai életben. A fővárosi és vidéki iroda-
lom és kultúra egymásmellettisége tehát ellentétben áll az objektív 
fejlődés szükségességével. Ha a főváros nem vívja ki magának a 
demokratikus hegemóniát a nemzeti élet minden kérdésében, úgy 
múlhatatlanul létrejön az elmaradott, reakciós ideológiáknak kiszol-
gáltatott vidék ellenséges szembenállása a fővárossal" — írta Lukács 
György. Azok a törekvések, amelyek ezt a fenyegető veszélyt meg-
érezve, nálunk a múlt század végén jelentkeztek és igyekeztek el-
kerülni, jórészt nem holmi korlátolt vidéki írói féltékenykedésből, 
szűklátókörű lokálpatriotizmusból táplálkoztak. És ez az a rész, ame-
lyikkel irodalomtörténetírásunknak, Kozma Dezső példájára, többet 
kellene foglalkoznia. Ezek a törekvések abból a belátásból eredtek, 
hogy a vidék—főváros irodalmi ellentét akadálya a modern magyar 
irodalom megszületésének az egészséges irodalmi fejlődésnek. Az 
ellentét leküzdése, a vidék fölszabadítása a konzervatív tendenciáknak 
való kiszolgáltatottságból, elsőrendű kötelessége volt a magyar iro-
dalom jövőjét szívükön viselőknek. A főváros arisztokratikus iro-
dalmi hegemóniáját mielőbb demokratikussá kellett tenni. És hogy e 

15 Irodalomtörténet 
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föladatok maradéktalan megoldása az egész magyar társadalmi fejlő-
dés demokratizálódása révén lehetséges, az irodalmi decentralizáció 
nem egy hive vallotta. Természetesen az irodalmi decentralizáció 
táborában nem csak ez a fölismerés játszott szerepet, a program és 
jelszó mögött , bonyolult összeszövődöttségben, sokáig együtt jelent-
kezett vaskos provincializmus és európai látókörű, korszerű szemlélet; 
előfordult, hogy az irodalmi decentralizációt fővárosi konzervatívok 
pártfogolták, s a modern irányzatok tagadták meg tőle a legcsekélyebb 
elismerést is. A korszerű törekvések képviselői — számos esetben 
joggal — a Kisfaludy Társaság „tartalékseregét" vélték látni a vidéki 
írókban. Pedig amíg ez az előítélet megszilárdult a vidékkel szemben 
(gyakran vidékiekben is) fokozatosan számottevő, egyre korszerű-
södő kulturális, irodalmi élet bontakozott ki néhány vidéki városunk-
ban. Előbb a nagyobb hagyományra támaszkodó Kassán, Kolozs-
várott, majd Debrecenben, Nagyváradon, Szegeden. 

A vidéki irodalmi szervezkedéseknek két adódó formája — irodalmi 
társaság illetve hírlap- vagy folyóirat-szerkesztőségi csoportosulás — 
magában rejtette az irodalmi decentralizáció kétféle értelmezésének 
lehetőségét. A társaságok — rákényszerülve a működés érdekében 
hivatalos szervek és pártfogók támogatására — könnyen áldozatul 
estek a konzervatív befolyásoknak. A vidéki napi- és hetilapok, 
folyóiratok körül alkalmanként csoportosuló írókat nagyobb mozgé-
konyság, kevesebb „intézményesség" jellemezte. A társaságok is, 
meg a szerkesztőségi írócsoportok is — noha egyaránt hadakoztak 
a fővárosi monopóliummal — igyekeztek budapesti kapcsolatokat 
teremteni. Mivel a főváros irodalmi életéből is hiányzott az az egység, 
mely vezetőszerepét egyértelműen elfogadhatóvá tehette volna, a 
vidéki csoportosulások is elképzeléseiknek, elveiknek megfelelő 
kapcsolatokat igyekeztek teremteni. 

Nagyon is igazolja ezt Kozma Dezső könyve is (alcíme: „írók 
kolozsvári szerkesztőségekben a századfordulón") : elsősorban ezekkel 
a szerkesztőségi csoportosulásokkal foglalkozik, amelyek mozgékony-
ságuk, viszonylagos szabadságuk révén új törekvések szószólói lehet-
tek. Amíg a vidéki irodalmi társaságok jórésze a „bűnös, erkölcstelen 
főváros" ellen kezdett hadakozni, a vidéki szerkesztőségek hosszabb-
rövidebb ideig befogadták, sőt számos esetben fölnevelték az „irodalmi 
ellenzék", az új magyar irodalom nem egy jelentős, vagy hamarosan 
jelentőssé váló alakját, igyekeztek különválasztani a főváros irodalmi 
életében az igazi értéket és a talmit, az ígéretes újat és az intézménye-
sített elavultat. Köztudott, hogy Nagyváradon, a „holnaposok" 
körében valósult meg végre az irodalmi decentralizáció legradikáli-
sabb elemeinek és a modern magyar irodalom megteremtése gondola-
tának összekapcsolódása, több évtizedes vidéki szervezkedések be-
tetőzéseként. Elég csak Ady cikkeire utalnunk: „A Los von Budapest 
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sokkal komolyabb az utolsó időkben, mint sokan hiszik. . . sokkal 
több vérünket szívta föl [ti. Budapest], és sokkal vértelenebbek va-
gyunk hogysem Budapesttel szakíthasson az ország bármely eleven 
tagrésze is. . . Néhány magyar város ígérete a jövendő magyar kultúrá-
nak. . ." — írta már 1902-ben Nagyváradon. Majd 1908-ban: „A 
Holnap. . . nem akar vidéki tüntetés lenni a fővárosi irodalom ellen, 
. . . az irodalmi, művészi egyéniségnek akar utat törni. . ., hogy min-
den értékes irodalmi egyéniség dolgozhasson az ország kultúréletének 
mélyítésén." 

Másutt nem jutott idáig az elvek tisztázásában az irodalmi decentra-
lizáció vidéki tábora, de az ide vezető folyamatot nem érthetjük meg 
igazán a kisebb-nagyobb vidéki irodalmi centrumok működésének 
ismerete nélkül. Ehhez nyújt többek között nagy segítséget Kozma 
Dezső könyve. 

Átfogó képet nyújt a kolozsvári szellemi élet összetevőiről, a tudo-
mányos- és irodalmi mozgalmakról. Különösen érdekes a kötet máso-
dik része, amelyben ennek a világnak a legjelentősebb alakjairól 
rajzol portrét. így kapjuk meg például Petelei szerkesztő-egyéniségé-
nek és publicisztikai tevékenységének minden korábbinál teljesebb, 
hiányokat pótló fölvázolását, s szinte külön kész fejezeteket írt meg 
Kozma egy-egy új Bródy- és Thúry-monográfiához. 

N A C S Á D Y JÓZSEF 

H O R V Á T H G E D E O N N É : IRODALMI SZAKKÖR AZ 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

(Tankönyvkiadó, 1972.) 

Az oktatási miliő, a módszerek és formák forradalmi átalakítása 
közügy, és természetesen szükséges az irodalmi oktatásban is. A teljes 
társadalom tudatformáló ügye, de legalább annyira a személyes tanári 
lelkiismereté; talán nem szükséges az iskolai magyartanítás céljait 
elmondani itt. A „tudásszint" normáit megfelelő tervek és utasítások 
írják elő, néhol még az érzelmi indítékokat is. De az eredményhez 
vezető módszert, a legmegfelelőbb didaktikát többnyire a pedagógus 
választja meg: ő ismeri a közösséget, amelyet tanít. Kellő humanitással 
és körültekintéssel mindenek előtt: úgy tűnik, egy teljesebb összhan-
got és nemesebb eredményt ígérő szabadság kezdetén vagyunk. 
Amelyben a képzési és nevelési formák helyességét az eredmény hiva-
tott igazolni tehát, nem túlbuzgó, naprabontott előírások, kiagyalt, 
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többnyire szürke és skolasztikus formulák kártékony tömkelege. 
De mindehhez a lelkiismeret és hivatástudat mellett sokféle tapasztalat 
szintézise kell, bizalom, derűlátó hangulat és kellő tájékozottság 
a feltétele. Nem pusztán szaktárgyi készültség, de módszertani ráter-
mettség is, kellő szuggesztivitás. 

A didaktikai tájékozást hivatott szolgálni sokféle tanári kézikönyv, 
így A tanítás problémái című, zsebbe simuló füzetsorozat is. A címben 
idézett mű ennek nemrégiben megjelent kötete volt. A korábbiak 
stíluselemzéssel (Harsányi Zoltán), az iskolán kívüli irodalmi nevelés-
sel vagy éppen a kortárs-irodalom kérdéseivel (Tüskés Tibor) foglal-
koztak. Az olvasóvá nevelés, a lírai mű megközelítésének (Tóth Béla, 
Kiss Tamás), az irodalomórák játékosságának lehetőségeivel (Magassy 
László), verselemzésekkel (Fried István, Seres József, Szappanos Balázs), 
a világnézeti nevelés feladataival az irodalomtanításban (Dancsó 
Klára) és néhány más, feltétlenül idő- és korszerű kérdéscsoporttal. 
A megidézett problémák mindegyike és együttese érdekes lehető-
ségeket jelent, megszívlelendő lehet az iskolákban. Abban az elsőd-
leges tudatformáló intézményben tehát, amelynek feltétlenül modern-
né kell lennie, az eredményeiben legkivált. Természetes, hogy mód-
szereiben is. 

A szakkör jórészt az irodalom iránt már eleve érdeklődő tanulók 
műhelye, alkalom az elmélyülésre, a készség tudatos és szervezett 
alakítására. Mondhatnánk úgy is, hogy a már meglevő olvasókat 
neveli és irányítja elmélyültségre és hozzáértésre talán. Olyau fiatal 
literátorokat alakít, akiknek egyre határozottabbak lehetnek az igényei, 
értőbben válogatnak: tudják mi érdekli őket, és néhány lap után 
el tudják dönteni, melyik mű érdemes huzamos együttlétekre is. 
A szakkör afféle munkaközösség, kismesterek szimpozionja, és csak 
ritka alkalmakkor látványos iskolai megmozdulások eszköze. 

Az író sok sikeres gyakorlóiskolai tanév tapasztalatait foglalja 
össze könyvecskéjében. A szakköri munka három típusát ismerteti: 
egy tematikus, egy írói művet elemző foglalkozást, végül egy szakköri 
kirándulás tervét és megvalósulását. Olykor elmondja a ki nem fejez-
hetőt : a leírt foglalkozásoknak még olvasva is „légköre" van. 

De hosszú út vezet idáig: a könyv elején alapos ismertetőt kapunk 
az Úttörő-mozgalom keretében működő általános iskolai szakkör 
szervezetéről és munkarendjéről, a szakköri tisztségekről és az ad-
minisztrációról, még a tagok jelentkezésének módjáról, a létszám 
optimumáról és a jegyzetfüzetek külalakjáról is. Minden bizonnyal 
egy jól funkcionáló szervezet és eleven munka leírása ez, de úgy 
tűnik, hogy a könyvsorozat funkciójával alig egyező ügyrendi rész-
letezés: nem gondolkodásra késztet, berzenkedésre inkább. Meg-
nyugvással olvastuk olykori engedményeit: „A szakköri füzet veze-
tését nem tesszük kötelezővé, de megvilágítjuk ennek hasznos voltát". 
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Figyelmet érdemel a könyv második fele: itt előbb egy ünnepi 
foglalkozás előkészítésének és lebonyolításának csínját-bínját olvas-
hatjuk, teljes tematikáját és idézeteit. Az édesanya irodalmi alakjával 
foglalkoznak a tanulók, az író gondol a helyiség dekorációjára és az 
ünnepi ülés rítusára is. U tóbb a sorra kerülő művek részletes, kellő 
idézetekkel kombinált, az irányító kérdéseket is felsorakoztató elem-
zése következik. Jónéhány külsőség és képlékeny formulák. Kitűnő 
szokás, hogy a szakkört vezető tanár az irodalmi művekkel párhuzam-
ban felmutat néhány képzőművészeti alkotást, a tárgyaltakkal stílus-
ban és témában egyaránt megegyezőt. Találó párhuzamokat olvas-
hatunk itt József Attila, Csoóri Sándor, Tamási Áron, Weöres művei 
között, „ülnek" a népköltészetből megidézett szemelvények is. 
Mellettük a biografikus és a művészeti képdokumentáció. 

A következő fejezet egy szakköri kirándulás alakulásával foglal-
kozik. A helyszínen (Visegrád) adható műsor tervét és anyagát olvas-
hatjuk itt. Az író végül egy évforduló — Gorkijé — megünneplésének 
programját beszéli el. Példák és jegyzőkönyvek ezek, aligha a köznapi 
műhelymunkából valók. Pedig a feladat nehezebb része az, idevágó 
tanácsokkal a füzetke adósunk marad. 

Az író tehát példákban idézi a szakköri munka csillogóbb formáit 
és teátrálisabb lehetőségeit. Érzékletes részletezésben: szinte magunk 
is a szakkörben ülünk, részéül a gondosan programozott színjátéknak. 
Tanulságokat szűrhetünk le és alkalmazhatunk a magunk hasonló 
feladataira. Akár lemásolhatjuk az itt megismerteket. A könyv „ízelí-
tőnek és kedvderítőnek" mondja magát, néhol valóban az. Kár, hogy 
az író stílusában szinte végletes pedantéria mutatkozik. N a g y o b b 
nyelvi színességgel meggyőzőbb lehetne még a szakkörön is, így kissé 
aktaszerű. 

A korábbiak és Horváth Gedeonné munkája bizonnyal a kartársi 
érdeklődés horizontjában áll. Szívesen forgatják a gondolatébresztő 
könyveket. Együtt borzonganak az olykori imperatívuszokon. 

Végül csak ismételjük a korábban említetteket: minden módszer, 
minden vélt vagy valóságos didaktikai modernség célja és mértéke 
az optimális eredmény lehet. Az utak egyike sem kényszer, mer t így 
bizony visszaüt: rombolja az egyéni leleménnyel talán könnyebben 
elérhetőt. Munkánk és eszközeink, átvett vagy egyéni módszerünk 
értékét egy művelt generáció igazolhatja csak. A szándékok nemes-
ségéből úgy látjuk: így teszi majd. 

B O D R I F E R E N C 


