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KÓTSI PATKÓ J Á N O S : A RÉGI ÉS ÚJ THEÁTRUM 
HISTÓRIÁJA ÉS EGYÉB ÍRASOK 

(Kritcrion, Bukarest, 1973.) 

Kótsi Patkó János az erdélyi magyar színjátszás legmarkánsabb 
alakja. A közhely veszélye nélkül, méltán nevezhetjük „gondviselés-
szerű" egyéniségnek. Az erdélyi magyar színészetet soká ketten tar-
tották Atlaszként vállukon „férfiul s emberül": Wesselényi Miklós, 
a mecénás és Kótsi Patkó János, a színész, ki az első szót a kolozsvári 
magyar színpadon 1792. november 11-én kimondta, a magyarnyelvű 
Hamlet első színrehozója és alakítója. Egymással rokon jellemükben 
két ellentétes tényezőé a vezérszólam: mindkettejükben együtt van a 
féktelen erő s a lázas művelődési szomj. Az autokrata főúr, kit annyit 
érnek hatalmaskodáson, „jussát tartja" a színésztársasághoz. Tagjai-
val nem bánik kesztyűs kézzel, olykor olyan udvari bolond félének 
tekinti őket : de ha törik-szakad, mindenáron fenntartja a társulatot. 
Kótsi Patkó, a birtokos nemes és keménykötésű katona kereken ki-
mondja, hogy „neki sem a gubernium, sem Cserei nem parancsol, 
fittyet hány rája", minduntalan összevész társulatának tagjaival, 
kikkel szemben a tettlegességtől sem riad vissza, a színház pártfogói-
val, mert kevesli bennük a szükséges „aestheticai culturát". Az ellene 
szóló panasziratok hatalmas halommá dagadnak, de a színészet nem 
tud meglenni nélküle. Szükség van szellemére, műveltségére, szer-
vező erejére és erős akaratára, mely ha féktelenségbe csap is, nem en-
gedi elveszni az ügyet. 

Ha Kótsi Patkó alakját csupán az egykorú iratok alapján próbálnók 
életre kelteni, csak a hatalmaskodó s a féktelen ember rajzolódnék 
elénk. A sajtó alá rendező és bevezető tanulmány-író Jordáky 
Lajos könyve, mely az iratok mellett Kótsi Pa tkó szellemi termé-
sét is hozzáférhetővé teszi, megmutatja, hogy ez az erőszakos és 
izgága lélek a múzsák barátját is magában rejti, s ebben van a tu-
dományos szempontból is mintaszerű kiadás fő jelentősége. 

Színészettörténeti irodalmunknak nagy hiánya, hogy régi színház-
vezetőink és színészeink elméleti művei egyáltalában nincsenek ki-
adva, pedig ezek közvetlenebbül vallanak róluk, mint az akták, kor-
társi emlékezések vagy színikritikák. Ellene lehet vetni, hogy ezek г 
művek igen kevéssé eredetiek és zömükben kompilációk, min' 
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ahogy kompilációk Kótsi Patkó történeti és elméleti művei is, de 
közvetlen fényt vetnek műveltségük gyökereire és művészetükről 
vallott felfogásukra. 

A művek élén álló színháztörténeti értekezésnek, a régi és ú j the-
átrom históriájának ez az első teljes és hiteles kiadása. Kótsi Patkó kéz-
irata tanítványához, Göde Istvánhoz került, aki 1846-ban Színfüzér 
mint nyugdíj címen saját műveként jelentette meg. Jordáky kiadása az 
eredeti kéziraton alapszik, csak az abból hiányzó lapokat pótolja Göde 
szövegéből, ezt azonban a kiadásban mindenkor jelzi. 

Kótsi Patkó terve a színészet történetének megírása volt a g ö r ö g és 
római színháztól kezdve a 19. század elejéig, de csak a 17. századig, 
a francia klasszikus tragédia fénykoráig, Comeille-ig jutott el. Műve l t -
ségének gyökerei a kolozsvári református kollégium humanisztikus 
képzéséig nyúlnak vissza, forrásai közt vannak Horatius Ars poeticája 
és Epistolái, Plinius, Valerius Maximus, Pausanias művei. De m ű v e -
lődését az iskolai tanulmányokkal nem tartotta befejezettnek. Az 
egyetemes művelődés kapujának a nyelvtudást érezte, megtanult 
németül, franciául, angolul. Erdélyi és európai volt, mint minden 
igazán nagy erdélyi. Benne is élt az a világszomj, mely Körösi Csornát 
és a Bolyaiakat hajtotta. Olvasmányai, Barthélémy abbé regényes 
útleírása, melyre gyakran hivatkozik, a Voyage du jeune Anacharsis en 
Grèce, amelyet épp a kolozsvári színháznál szorgoskodó Deáki Filep 
Sámuel fordított magyarra, Brumoynak a görög színházról írt műve , 
Rollin színészettörténete éppúgy megerősítették a klasszicizmus bá-
mulatában, mint Lessing vagy Sulzer. Mint forrásai, ő is értetlenül 
áll a francia középkori dráma népi gyökerű termékeivel s az akkor i 
színjáték realisztikus előadásmódjával szemben. A „sík szcénák, 
melyek ízléstelenséggel párosítvák", példájául Szent Borbála d r ama-
tizált életét idézi, melyben a szentet lábánál fogva akasztották fel, 
húsát vasgereblyével tépték le testéről. Az „ilyen Theátromi készület 
harmóniában volt a drámával, és a vad, nyers bárdolatlan fantázia 
nem tudta, miként viselje magát" , és „Jodelle azon szerencsés eszmére 
érkezett, hogy a szent moraliték, és sottisok helyét görög alakú drá-
mákkal cserélje fel". — De színpadi gyakorlatában mint Lessing h ű -
séges tanítványa, túljutott a francia klasszicizmuson, és fő becsvágya 
Shakespeare és Schiller drámáinak színrehozása s alakjainak m e g -
testesítése. 

A Beköszöntő Beszéd programadás. Felfogása a színház hivatásáról 
egyezik kora általános magyar felfogásával, mely Schillerrel az „er -
kölcs oskolájának" vallja azt, és szárnyaló szavakkal méltatja ebbeli 
jelentőségét: „A régen elhunyt gonosztevők, kik századjoknak ostorai 
és átkai valának, még a föld gyomrában sem nyughatnak a színjátszó 
hatalma előtt, elévarázsolja ez őket a sírból, s kényszeríti, hogy el-
hagyván penészes lakhelyeket, a következendő maradék szeme láttá-
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ra gyalázatos életjeket mégegyszer éljék el, hogy a nézőknek tanúságul 
s a vétek elrettentésére szolgáljanak." A régi hősöket ,,az ügyes szín-
játszó igazán természet szerént festi". De ez a „természet szerént" 
nem nyers naturalizmust jelent számára, hanem a goethei „schöne 
Natur"-t , mely emelkedetten természetes és nemesen emberi. A szín-
padban azonban mégsem szószéket lát, amelyről bizonyos eszméket 
terjeszteni, érzéseket fellobbantani, írók mondanivalóit közvetíteni 
lehet, hanem játékhelyet, amely az érzékeken át hat a lélekre. A súly 
nem a szón, hanem a játékon van nála, és ez különbözteti meg felfogá-
sát a magyarországitól, ahol írók vitték a vezérszerepet a színházban, 
s ezért a legfontosabb a szó. 

Kótsi Patkó épp ezért a szövegmondáson túl nagy követelményeket 
támaszt a színésszel szemben. Históriát kell tudnia, h o g y ábrázolhassa 
a „hajdani kor t " , a jó testmozgást sose érheti el, ha „festeni nem tud, 
rajzolást nem tanult, vagy a skulpturához nem ér t" . Deklamációja 
sohasem lehet helyes, ha nem ért a zenéhez. Az indulatokat nem tudja 
ábrázolni, ha nem tanult filozófiát. S mindehhez a sokoldalú tudáshoz 
csak egy úton, az idegen nyelvek tanulásának útján lehet eljutni. A 
műveltség minden színházvezetés és minden színészi munka alapja; 
mint Wesselényihez 1803-ban intézett s a kötetben közölt levelében 
írja: „belső érdememet tészem itten fontban a születéssel és a Rang-
gal". 

Érdekesen egészíti ki az elméleti és történeti m ű v e k és a hivatalos 
iratok szerzőjének arcképét A havasi juhászleány c. Nagyváradon, 
Kolozsvárott és Debrecenben többször előadott és Debrecenben 1799-
ben nyomtatásban is megjelent, de ma már nehezen hozzáférhető 
énekesjátekának szövege. Ennek megítélése az egyetlen pont, melyben 
perbeszállok Jordáky rendkívül magvas életrajzi bevezetésével. Mert 
bár igaz az a megállapítása, hogy nem éri el Bessenyei Philosophusít 
és elmarad Csokonai színpadi kísérletei mögött, de egy színpadi írót 
nem lehet ezekhez a csúcsokhoz mérni. Nemcsak h o g y — mint Jor-
dáky írja — nem marad az átlag alatt, hanem messzire felülmúlja 
kora magyar színpadi irodalmát. Metastasio operaszövegeinek keretei 
között mozog, prózában ír, de ezt a prózát sűrűn váltják a verses 
énekek. Túlmegy Metastasio pásztorjáték-sablonján, és sokféle elemet 
vegyít hozzá. Hogy szereplői nem pásztorok hanem valódi vagy ál-
ruhás „juhászok" és „juhászleányok", az, bár színhelyül az „Alpese-
ket" jelöli meg, erdélyi levegőt áraszt. Az öreg Filémon az iskolai 
klasszicizmus ovidiusi emléke, a megtalált gyermek motívum kora 
polgári drámájának sablonja, „Gróf Fonrosz" és „Lagloár márkézné" 
a lovagdrámák világát idézik, a szerelmes sírja, melyet Adelheid, 
a „márkézné" leánya juhászleányi álruhában ápol, kora szentimenta-
lizmusát leheli. De a sablonok mesealakjai a szerző egyéni gondolatai-
nak és a koreszméknek hordozói. Kótsi Patkó saját zenerajongásának 
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ad hangot Adelheid szavaiban: „A muzsika az cg ajándéka, melyet 
még az ártatlanságban adott volt az embernek, ezen adomány magá-
ban is gyönyörködik, legtisztább minden mulatságok között, és 
semmi sincs nála könnyebb." Természetszeretetének olykor költői 
hangot tud adni. Ez a gondolati tartalom és pásztorkettőseinek rokokó 
bája az egyik többlet kora színpadi irodalmával szemben. A másik 
plusz merőben formai. Kótsi Patkó prózája, mely tudományos mű-
veiben rendkívül tömör, kifejező, népies fordulatokban gazdag, 
szépírói megjelenésében feszes és fakó; de verseiben könnyed és zenei-
séggel teli. A legtöbb ének formája még a négyrímű nyolcas. De van 
egy dala, melyben áttöri ezt a merev formát s amely egész felépítésé-
nek, ritmusának és színeinek zenés játékosságában Csokonai Metasta-
sio-fordításainak ariettáit is eléri : 

Ldték egy fa árnyékában 
Egy szép Jánykát rózsa ágyban 

Szunnyadozva. 
Én reszketve közelgettem, 
Frissen egy csókot vetettem 

A szájába. 
Sikolta és felébrede, 
Rám néz, mosolyga, és inte, 

Még egy csókra. 
Tűzbe vala egész teste, 
Ámor mosolyogva leste, 

S szíve tája, — 
Elég. — A több történetet 
Tudom, hogy a ki szeretett, 

Kitalálja. 

A mű zenéje, sajnos, nem maradt meg, s így nem tudjuk, vajon 
iíótsi Patkó szerezte-e vagy csak adaptálta, mint a Tündérek című víg 
fnekes játékához Haydn Teremtésének zenéjét. 

Még inkább ellene kell mondanom Jordákynak a darabbal kapcso-
atos másik megállapításának, hogy „fel sem csillannak benne azok 
z eszmék, mel)ek a magyar jakobinusokat táplálják" és „A színész, 
ki Shakespeare, Lessing, Goethe és Schiller szavaival a feudális 
endet rombolja, mint színműíró alig jelent valamit a társadalmi hala-
lás szempontjából". Ezzel szemben két idézet A havasi juhászleánybó]: 
.a természet és a szerelem sokszor csupa játékból is jeles tulajdonságok-
éi ékesíti fel még az alacsonyabb sorsú embert is, és az általa azt mú-
ltja, hogy egy sors sincs, mely meg ne tudja az embert nemesíteni" 
a darabot végző dal : 
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Csak a juhász élet mutat 
A nagy boldogságra utat. 
Emlékeztet amazokra 
A zöldelő tavaszokra ; 
A melyben még a természet 
Szent jussa el nem enyészett. 
A rang még el volt felejtve, 
S a lélek sem volt megkötve. 
Itt szabad mind Dél, mind Észak, 
Mert itt alszik az erőszak. 

Ennél erősebben akkor nem lehetett a haladó gondolatoknak a 
színpadról hangot adni. A színházi cenzúra az 1793-i rendelet óta még 
a nyomtatványok cenzúrájánál is szigorúbb volt, ami természetes is, 
hisz a színpadról elhangzó eleven szó mindig nagyobb hatósugarú, 
mint a nyomtatott betű. Lehet, hogy a cenzúra törölt is a szövegből. 
Csokonainál egészen más a helyzet. Eredeti drámái közül életében 
egy sem jelent meg nyomtatásban és nem került előadásra nyilvános 
színpadon. Az iskolai színjáték nem tartozott a cenzúra hatáskörébe, 
azért az intézet vezetősége volt felelős. Ezért aggódik Festetics György 
egy levelében, hogy a Csokonai Culturájíbin elhangzott Rákóczi-
nóta miatt „széthányhatják" az iskolát. 

Jordáky kiadványa a szövegeken túlmenően a már említett élet-
rajzi bevezetésben a puszta adatokon felül Kótsi Patkó színházvezetői, 
rendezői, színészi és írói működését is elemzi és értékeli. A Függelék 
gazdag anyaga felöleli kéziratainak, nyomtatásban megjelent és szín-
padon előadott eredeti és fordított színműveinek és szerepeinek jegy-
zékét. A gazdag anyaggyűjteményt mindenesetre még használhatóbbá 
tette volna egy betűrendes névmutató. De enélkül is megbízható alapja 
ez a kiadvány egy megírandó Kótsi Patkó monográfiának, amivel 
az erdélyi magyar színjátszás új tudományos feldolgozása megindul-
hatna. Nagy nyereség lenne ez színészettörténeti irodalmunknak, 
melyből úgyszólván teljesen hiányoznak a komoly és megbízható 
színészéletrajzok. 

P U K Á N S Z K Y N É K Á D Á R J O L Á N 

BABITS MIHÁLY: KÖNYVRŐL KÖNYVRE 

(Magyar Helikon, 1973) 

A költő alakul, fejlődik: a változó létet érzékelteti személyisége 
tükrében. 

A kritikus szilárd módszert keres és törvényt szab: mértékén nem 
egyszer alul és fölül marad, ami eszményével nem egyezik. 
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Babits köl tő is, kritikus is, idővel szerkesztő, nem is említve próza-
írói arculatát. Kritikusként általánosan használható alapelvet választ, 
mely ugyanakkor az irodalom alakváltoztató szépségéhez alkalman-
ként idomul. A Nyugat 1917-es évfolyamában megjelent Arany-
tanulmánya fölfedi i rodalomtörténeti érdeklődésének irányát, vizs-
gálati módszerének lényegét. Babitsot elsősorban ,,a benső életírás" 
izgatja, minden írónál „a fantázia kvantitatív értékelésének" lehető-
ségét, a műben „implikált képzetek és hangulatok élményszerűségét" 
fürkészi. 

Babits, a műbíráló Taine kritikai módszerének egyik vonását, a 
„faculté maîtresse": az írói alkat egyénítő jegyének vizsgálatát nagyí t -
ja ki, f inomít ja tovább, teszi meg irodalomszemlélete alapjául, s 
mivel Bergson tanai is termőtalajra hulltak benne, legfontosabb k ö -
zelítő eszközének az intuíciót, a művészi beleélést tekinti. Babitsnak 
az Irodalmi problémák ban (1917) összegyűjtött, tehát még a tízes évek 
elején született esszéi, de különösen a Komjáthy- és Vörösmarty-arc-
képek igazolják módszerének fel táró erejét, úgyhogy éppen az u tóbbi-
ról jelenthette ki elmemozdító dicséretként Mátrai László a Babits-
Emlékkönyvben: „A lélektan mégis csak filozófiai Studium." 

Most egy kötetben kapjuk Babitsnak a Nyugatban megjelent 
„Könyvről könyvre" című rovata „kritikai portyázásai"-t. R ö v i d 
lélegzetű írások, 1923-tól adnak számot Babits olvasmányainak egy 
részéről, és talán a kevésbé égető témákról, hiszen a súlyosabbakról 
rendszeres önálló tanulmányt kerekített. Felfoghatjuk azonban úgy is, 
a rovat az i roda lom friss, élő izgalmaira visszhangzik, szükségszerűen 
gyors olvasói rezdületek foglalata. 1923 és 1933 közt a rovat tetsz-
halott, utolsó cikke pedig 1939-ből való, mégis egyrészt Babits szelle-
mi életéről hü keresztmetszetet ad, másrészt egy irodalomtörténeti 
kor éles pillanatfelvételcinek együttese. A módszer, a „pszicho-fizioló-
gia" szempont a cikkek tanúsága szerint végig megmarad, de ahogy 
Babits személyisége módosul, más-más tárgy vonzza és visszahatás-
ként alakul is. 

Ez a kritikai szempont szembetűnően a por t rékban érvényesül. 
Az Elégiák c ímű Nagy Zoltán-verseskötet költőjéről rajzolt kép alapja 
a debreceni kismester introvertált magatartásformája, mely táplál és 
korlátoz : N a g y Zoltán szinte csak belső forrásokból merít, ezért benne 
„a lírai anyag meggyűl és árad" , de épp mivel „ n e m függ a külső 
körülmények változásaitól", tulajdonképpen „statikus jellegű". 
Tó th Árpádról előbb műfordításai okán, majd összes verseinek meg-
jelenése alkalmából olvasunk. Az ő meghatározó magatartásformáját 
a haláltudat bölcsességével azonosítja Babits, és ebből érteti meg bele-
törődését, művészi tökéletességét, szépség-eszményét, átszűrt élményei 
nek melabúját, de már az Örök virágok versfordításainak szépségittas 
művészetét is a pályatárs egységesítő nosztalgiájából eredezteti. Csak 

16 



736 Szemle 

hogy amíg a korábbi portrén egy-két vonással megelevenített lényegi 
képe áll előttünk, a későbbin apró környezetrajzi elemek és kont -
rasztfigurák — pl. egy röpke összevetés Berzsenyivel — az életkép 
távlatát és mélységét sugallják. Babits még Horatiust, a költőt is az 
ezüstkori élvező ember magatartásából vezeti le: „Könyve egy emberi 
attitűd hiánytalan lírai monumentuma" — írja róla. De egy-egy mai 
verseskötetben is megleli a szóban forgó szerzőnek azt a tulajdonságát, 
amelynek ismeretében világát kifordíthatja a fényre. A Téli rapszódia 
Erdélyi Józsefének művészetét a kulcsárék naiv poéta fiának szerepé-
vel magyarázza akkor is, ha „primitív erejű, mitologikus látásmódját" 
dicséri, akkor is, ha „a legkisebb ellenállás irányában" ható ötleteit 
tűzi tollhegyre. Szabó Lőrinc alaptermészetét már pályakezdő köteté-
ben megvilágítja, amikor „ész és tapasztalás" költőjének nevezi, akit 
a forrongásnál is inkább a kiábrándultság jellemez! 

Az európai irodalom története készülődését kísérő egyik megjegyzésé-
ben tárja föl Babits, hogy az irodalomtörténetben is a jelen érdekli, 
s ú g y m o n d : „Én az irodalmat is úgy látom, mint a természetet." 
Valóban a Könyvről könyvre cikkei irodalomtörténeti és elméleti témá-
kat is úgy jellemeznek mint élőlényeket, természeti képződményeket, 
s a kritikus a műveknek és jelenségeknek is valami jelképes magatar-
tásformájára vagy legalábbis feltételezett gyújtópontjukra irányítja 
fényvetőjét. A rovat egyik első közleménye Horváth János Magyar 
ritmus — jövevény versidom című művével foglalkozik, de nem a szak-
terület fejlődésében betöltött szerepét taglalja, hanem mindenekelőtt 
a metrikus vers és magyar hangsúly együttélésének törvényeit mér-
legeli, — igaz, Horváth könyvének ez a központi kérdése, bár teljes 
tematikáját nem meríti ki. Dézsi Balassi-kiadását ugyan tudós szem-
mel, de nem mindenben a filológia mértékével latolja, és Belia György, 
a Könyvről könyvre gondozója jó érzékkel figyelmeztet utószavában, 
hogy Babits a lélektani valószínűségből kiindulva tévesen tulajdonít 
a reneszánsz költőnek egy későbbi verset, melyet Dézsi helyesen vá-
lasztott le az életműről. 

Elmondhatjuk, a kritikus Babits tekintete az irodalomtörténeti 
félhomályon is áthatol, legyen szó bár a jövőről vagy a befejezett 
jelenről. A Vajda János Társaság 1934-es antológiáját ismertetve a 
tömeg fölé emel egy még csak 21 esztendős köl tőt : „Weörestől még 
kiszámíthatatlan meglepetéseket várhatunk." Ez a látnoki ítélet nem-
csak valóra vált jóslat, hanem jellemképe a fiatal poéta költészettaná-
nak, aki azóta is egy szuverén természet törvényei szerint kiapadhatat-
lan a művészi leleményben. De Babits tekintete csak mélyre hat, a 
költő-kritikus mégsem előzi meg korát. Az említett Nagy Zoltán-
bírálatban hangsúlyozza, a költő „a nagy lelki vers felé fejlődik", s 
példaként a Jelenésekre és a Régi alóé-virdgra hivatkozik. (Pontosabban : 
Egy régi dloe-virdg.) Ha Babits figyelmeztetésére újraolvassuk a két 
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költeményt, csakugyan megejtő művészetet találunk bennük. Meg-
ejtőt, de korántsem egyenleteset. „Alig találjuk mintáját irodalmunk-
ban" — vallja róluk az ismertetés, és ezzel jelzi, de egyáltalán n e m tisz-
tázza irodalomtörténeti helyüket, jelentőségüket. Mindkét költe-
mény a szimbolizmussal meggyökeresedett belső epika egy-egy vál-
tozata, olyan versíüzérek, melyeknek leíró és elbeszélő mozzanatai 
a kettősjelentés laza asszociációival vibrálnak. Ugyanakkor a szecesszi-
ós motívum-rendszer és a dekadens képzetek csökkentik a művészi 
hatást, mely azért még így is figyelemreméltó. Babits a kritika nor-
matív szempontjait nem alkalmazza, a „faculté maîtresse" kidomborí-
tása pedig szomjat ébreszt, de nem csillapít. Azt sem lehet véka alá 
rejteni, hogy ha ez a kritikusi intuíció nem egészen pontos, az Ítélet 
nem is lehet igazságos. így fordulhat elő, hogy Babits épp ifjúsága 
nagy barátjának, Kosztolányinak jellemző magatartásformájára nem 
tud (talán nem is akar) ráérezni, ezért bírálatába mindig fenntartás, 
ebben a gyűjteményben nem szereplő nekrológjába pedig éppen-
séggel vállveregetés vegyül. 

Mégis, ahogy Babits vizsgálódásainak körét kiterjesztve a „faculté 
maîtresse" elvc't az egyes íróról az irodalmi életre alkalmazza, a jelen-
ségek mögött mozgató erőt mutat meg. Sárközivel és Szabó Lőrinc-
cel vitázva a nemzedékváltás általános jelenségét lélektani mozzanat-
ként értelmezi, amikor apagyilkosságnak festi, másrészt a magyar 
irodalomtörténet egyik sajátosságára világít, amikor kimondja, a 
Nyugat nagy nemzedékének forradalma után a következő generáció-
nak már csak a hagyományőrzés szerepe jut. Fűzzük hozzá, Babits, 
aki az avantgard jelentőségét teljes extenzitásában sohasem fogadta el, 
nem számol közvetlen utódainak új formakeresésével. Az utókor 
történeti szemmel látja, hogy a „második nemzedék" kijárta az avant-
garde iskoláját is, s noha valamennyien búcsút mondtak az izmusok-
nak, a maguk „újsütetű kenyerét" (Sárközi szava) a Nyugat lisztjéből, 
de az avantgard kovászával kelesztették. 

A naturalizmus időszerűtlenségét fejtegetve ugyancsak irodalom-
történeti jelenséget boncol Babits. Okfejtésének magva: a naturaliz-
mus a maga idején életjelenségekre döbbentette az olvasót, az irány 
követői már csak ráismertetni tudnak, hiszen már korábban kialakult 
a közönségben egy beidegzettség, s ezért a naturalizmus folytatása 
epigon cselekedet. De egy-egy irodalmi irányzat — bölcsőjétől térben 
és időben távol — olykor új értelmet kap, és eleven hatást kelt, mint 
pl. a naturalista vénájú észak-amerikai dráma és regény, amit Babits 
már nem ismerhetett. Vitathatatlanabb és fájóbb az a felismerése, hogy 
főként a két világháború közt új létre kelt nemzetállamok irodalmi 
életét nem az érték, hanem a cui prodest, a csoportérdek irányítja. 
Végül erre a kérdésre sarkítja a katolikus irodalomról kezdődött vitát 
;s még inkább a türelmetlen és akkortájt divatosan kendőzött nacio-
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nalizmus jegyeire általánosít Néme th László „mélymagyar-hígma-
gyar" elméletét vitatva. 

Az irodalomtörténeti „faculté maîtresse", a jelenségek alkati je-
gyeinek keresése a szellemtörténet hatásáról árulkodik. Babits ide-
genkedett a pedáns német szaktudományosságtól, és elméjének határ-
talan kíváncsisága sem ösztönözhette arra, hogy idős fejjel a Geistes-
geschichte művelőinek friss monográfiáit bújja, — a hatásból annyit 
szívott fel, amennyi a levegőben volt. Ha ez korjellemző fürkészésre 
késztette, ellene a történeti gondolkodás sem tiltakozhat. 

Miközben Babits érdeklődése egyre inkább az irodalom elvi kér-
dései felé fordul, az alkotó egyént már csak mint egy jelenség meg-
testesítőjét villantja föl egy pillanatra. Szép Ernőt azért örökíti meg 
a rovatban, mert kötete régi versek kijavításának kevéssé szerencsés 
példáival a költői alkotás ritka műhelytitkait szemléltetheti. Mégis 
ezek a rögtönzött kritikai ítélőszékek bátran kinyilvánítják, hogy az 
ünnepelt írófejedelem (Herczeg Ferenc), sőt maga az írogató Habs-
burg főherceg — meztelen. 

Az utolsó cikkekben fokozatosan tért hódít a naplószerű följegyzés, 
így a jó halálnak olvasmányokkal csak egy érintés erejéig bemuta-
tott témájával találkozunk, és az emlékezet felszínére vetődnek az 
öregdiákos csínyek, melyeknek csak porondja az irodalom, hiszen 
elkövetői Karinthy, Kosztolányi és Babits. 

Számadásnak indult kritikák, melyekben mind erősebb a vallomás, 
olykor már szinte nárcisztikus hang, mint pl. az Az európai irodalom 
történetéről Halász Gáborral folytatott vitában; hallottuk ezt a hangot 
Sárköziékhez intézve is, de talán nemzedéki jelenség, hiszen Ady 
már sokszor megzendítette a tanítómesteri szólam pátoszát. Ez a 
szubjektív elem idővel áthat egy kezdetben módszertaninak szánt 
elvet, s az évek során műfajjá izmosodik. Babits szemében az irodalom 
mindinkább élet, és estéjén a saját élete is irodalom. Már Kerecsényi 
Dezső rámutatott Babits elvi írásaiban az esszé-jelleg formateremtő 
szerepére, — „a gondolkodás, mely voltaképpen akció is", jellemzi a 
Könyvről könyvre írásaiban az ihletett elme mozgékonyságát. 

A kiadvány lelkiismeretes szöveggondozása Belia Györgynek 
köszönhető. Útrabocsátó soraiban pontosan közli, a rovat melyik 
három cikkét hagyta ki realitásnak tekinthető okok miatt. Tegyük 
hozzá, ha egy kifejezés erejéig ilyesmi a szövegben is előfordul, ki-
pontozással arra is figyelmeztet. 

R Á B A GYÖRGY 
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CSEHI GYULA: FELVILÁGOSODÁSTÓL 
FELVILÁGOSODÁSIG 

(Kriterion, Bukarest, 1972.) 

Csehi Gyula kötete a Romániai magyar írók sorozatban jelent meg, 
s jórészt publicisztikai írások gyűjteménye, „három évszázadról, négy 
évtizedből". E rangos sorozat megtiszteltetést, felelősséget, s egyben 
mértéket is jelent minden szerzője számára. 

Szólhatnánk itt az erdélyi publicista négy évtizedes közéleti tevé-
kenységéről — de ezt nálunk jobban összefoglalja a kötet előszava. 
Mestereihez és tanítványaihoz való viszonyát is jellemezhetnénk — 
de itt és most nem ez a feladat. Könyve elején közreadott, gondol-
kodva maga elé tekintő fényképét leírva is nekivághatnánk fejtege-
téseinknek — de nem a szép szavak, hanem a lényeg kimondásának 
híveként, azzal véljük őt leginkább megtisztelni, hogy tanulmány-
kötetét tesszük mérlegre, az utókor olvasatát kísérelvén meg „pre-
konstruálni". 

A Felvilágosodástól felvilágosodásig — Baróti Pál előszavát idézzük 
- egy „hihetetlen erudíciójú" professzor „lényegében homogén 

életművének" eddigi foglalata, szintézise. 
Olyan vállalkozás, melynek célja és funkciója is sok szállal kötődik 

irodalomszemléletünk központi kérdéseihez: amely arra törekszik, 
hogy a marxista irodalomkritika népszerűsítésének és a szintézisre 
való törekvésnek kérdéseit közvetítse olvasója számára, s amely 
egyben e kérdések igényes és átgondolt megválaszolására is ösztönöz. 
Csehi Gyula kötetének névmutatója betűrendben Abdul-Medzsid 
szultántól Stefan Zweigig, időben pedig Homérosztól Roman Jacob-
sonig terjed. Montesquieu, Diderot, Marx, Börne, Heine, Cserni-
sevszkij, Zola, Lenin, Malraux, Jules Romains, Martin du Gard, 
Gorkij, Lunacsarszkij, Tucholsky, Piscator, Cocteau, Breton, Lukács, 
Auerbach, a Nouvelle Critique, a New Criticism, Kayser, az orosz for-
malisták, Lucien Goldmann, Lévi-Strauss, Butor, Proust, John Reed 
és a „Dortmunder Gruppe 61" írásainak cím- vagy főszereplői. E 
tiszteletreméltó olvasmánymennyiség dimenziói eleve olyan vára-
kozást keltenek az olvasóban, melynek csak e dimenziók elmélyült 
és színvonalas meghatározása, a heterogén anyag súlypontjainak be-
mérése s ezeknek egy közös fókuszpontból való szemlélete tehet eleget. 

A szerző „túlságosan változatos, de mégis összefüggő" írásokról 
tesz említést a kötet végén: a változatosság szempontjából kétségkívül 
igaza is van, hiszen pl. a könyv utolsó részében „Filológusok a husza-
dik században" fejezetcím alá gyűjti Lukács Györgyöt és Proustot, 
Lévi-Strausst és John Reedet, akik az igen tágan értelmezett filológiá-
nak valóban különböző változatait képviselték. S e változatosság 
műfaji szempontból is sajátja a kötetnek, melyben újságcikkek és be-
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vezetők, esszék és nekrológok, önéletrajz-részletek és recenziók, vita-
iratok és karcolatok követik egymást. 

Mi hát a közös mozzanat, az összefüggéseket biztosító rendező 
elv, mely egy mederbe tereli e sokfelé kanyargó heterogén anyag-
áradatot? Kézenfekvő a válasz: a szerző személye itt a „lényegében 
homogén é le tmű" szintézisének, egységének egyetlen biztosítéka. 
Az ő sokirányú érdeklődésének, negyven év olvasmányélményeinek 
lenyomata a kötet : szinte saját életrajzát írta meg benne Csehi Gyula 
— publicisztikájának tükrében. 

Címe alapján „Felvilágosodástól felvilágosodásig" halad, s a cím 
is a szintézist van hivatva biztosítani. Az első felvilágosodást „abszo-
lút igazság erejével bíró tudományos, illetve történeti, még pontosab-
ban eszmetörténeti tényként" kell felfognunk; a másodikat pedig az 
első megtagadójaként és mégis folytatójaként: tulajdonképpen a 
munkásmozgalom erejét kifejező „szellemi törekvésről" van itten 
szó — írja Csehi Gyula. 

E jelentésbővülés mellett van még egy közös jegye az egybegyűj-
tött írásoknak: szinte valamennyin rajta van az alkalom bélyege: 
évforduló, halálozás, körkérdés, vagy — leggyakrabban egy újon-
nan megjelent könyv. Ezzel összefügg a kötet legfőbb erdeme is: 
a népszerűsítő jelleg. Népszerűsítő: korántsem pejoratív, hanem olyan 
értelemben, amelyet a francia „vulgarisation" szó jelent, tehát tájé-
koztató, ismertető szinten. S ha az itt újraközölt írások lelőhelyét, első 
megjelenésük idejét szemügyre vesszük, akkor ismerjük föl igazán 
azok valódi jelentőségét: 1930-tól kezdve jelentek meg, nagyrészt 
erdélyi lapokban és folyóiratokban, főképpen az Igaz Szó, a Korunk 
és az Utunk számaiban. Az az időszerűség viszont, mely akkor és ott 
sajátjuk lehetett, dokumentum-jelleget ölt a most megjelent kötetben. 
Hiszen a Cocteau halálakor írt kétoldalas portré után tíz évvel már 
részletesebb pályakép is készült róla, pl. a Világirodalmi Lexikonban 
(Gyergyai Albert tollából); hiszen az 1936-ban figyelemreméltó tett-
nek számító, Bőméről szóló írás tanulságainál többet mond már az 
azóta megjelent szakirodalom; hiszen Az ötvenéves Germinal (1935) 
ma már újabb évtizedekkel mondható idősebbnek. Támasztható-e 
hát ma az időszerűség követelménye ezelőtt negyven évvel megjelent 
írásokkal szemben? 

„ . . . Van-e és hol van az a cezúra, mely elválasztaná a még zsur-
nalisztikának tekinthető ismertetést attól, amelyik már az alkalmazott 
tudományok rangjára emelkedik ( . . . )?" — teszi föl a kérdést azt 
Előszó írója. — , , . . . Az egyszerű jegyzetet vagy napihírt csak foko-
zati különbségek határolják el a tartalmasabb beszámolótól, a többé-
kevésbé irodalmi riporttól és az immár becsbe került publicisztikától, 
az ügyetlenül magyarított közírástól. (Mintha a lapokban és folyó-
iratokban megjelenő írások nem volnának mind együttesen a korhoz 
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szóló, közérdekű közlemények, azaz publicisztikai munkák.)" 
válaszol rá Csehi Gyula. 

Az így értelmezett publicisztika kategóriájába tehát immár a tanul-
mánykötetek is besorolhatók. Ennek a következtetésnek már ellent 
kell mondanunk. A napi újságírásnak és a tudományos igényű érte-
kezésnek a mi véleményünk szerint különböző funkciója, módszere, 
jelentősége és színvonala van. A publicisztikát „mindennemű közön-
séghez szólás" jelentésűvé tágító etimológia egybemossa a kettő 
között igenis meghúzható és feltétlenül meghúzandó határt, mely 
határt éppen az alkalmi érdekű szempontok és módszerek előtt szüksé-
ges megjelölnünk. 

A kötet anyagának sokszínűsége gondolkodóba ejt — főként, ha 
a „Felvilágosításul" közölt záradék mentegetőző hangvételének szük-
ségességét is fontolóra vesszük. A válogatásban alig szereplő „igénye-
sebb cikkek százairól" esik itt szó, és néhány, a kötetbe - „nem szerzői 
hiúságból" — „becsempészett" újságcikkről, melyeknek az a külde-
tése, hogy „képviseljék itten lomposabb és boldogtalanabb társai-
kat". Mindez „annak érzékeltetésére elégséges, hogy ebben a műfaj-
ban is dolgoztam" — írja a szerző, majd így folytatja: „Bár a váloga-
tásban igyekeztem elfogadható minőségi mércét felállítani, időnként 
mégis engedek belőle. Megint csak nem szerzői hiúságból, hanem 
annak bemutatására, milyen kitartóan érdekeltek korszakok, írók, 
eszmék, jelenségek." 

A könyv tematikája 18. századi anyagát tekintve a leginkább egy-
séges : főképp Diderot és 1789 körül mozog. Műfajilag változatos azon-
ban itt is: szövegmontázs, bevezetés, elbeszélés, könyvismertetések 
váltogatják egymást a kötet első részében. A 19. századból elsősorban 
a német tárgyú írások jellemzőek, a 20-ban pedig orosz, német, 
francia, angolszász szépirodalmi és irodalomelméleti jelenségekről 
tudósít a szerző kalauzaként a még tájékozatlanoknak. A szépiro-
dalomban Michel Butor, az elméletben a strukturalizmus jelzi vizs-
gálódásainak végpontját, melyek tehát — s ez elismerésre szólít 
napjaink aktuális kérdéseinél fejeződnek be. 

Csehi Gyula kötetét elsősorban sajtótörténeti kiadványok fogják 
majd emlegetni. Ez logikusan következik tudósító, olvasó-napló-jelle-
géből, s fő céljából: a közvetítés igényéből. De épp e szempontból 
kelt hiányérzetet is az olvasóban : nem érezni, hogy kihez is szól volta-
képpen. Nincs rajta a couleur locale, az itt és most bélyege; nem nyer 
kellő hangsúlyt az a viszonyítási alap, mely minden irodalmi közvetí-
tésnek, minden új befogadásának feltétele. 

Állásfoglalásairól, megállapításainak maradandóságáról az idő fog 
dönteni — éppúgy, mint azon írásainak esetében, melyekkel immár 
történeti távlatokból nézhetünk szembe. 

K O R O M P A Y H . JÁNOS 
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ВАТА I M R E : KÉPEK ÉS VONULATOK 
(Magvető, 1973.) 

Kitűnően rendszerezett könyvet ad olvasói kezébe Bata Imre. 
Nem rejtőzik, az első pillanattól kezdve kiadja, elárulja kritikusi mód-
szerét és meggyőződését. Erre szolgál már a legelső tanulmány is, 
amely líránk átfogó képét kívánja megrajzolni a már irodalomtör-
téneti korszaknak tekinthető elmúlt húsz évben. Ebben az írásban elő-
tűnik Bata rendszerező képessége és igénye: bár csak képekről és 
vonulatokról szól, szándéka összetettebb és általánosabb, irodalom-
történeti helyet kijelölő. Mindehhez nem a megfellebbezhetetlen 
ítészi szigort hívja segítségül, sokkal inkább a beleérzést és a meg-
értést. Ennek az indíttatásnak és módszernek azonban messzemenő 
következményei is vannak, ezek előjele ugyanakkor nem befolyásolja 
esszéinek a hatását. Nem, mert módszere — minden általam vélt 
fogyatékossága ellenére, vagy épp azért — nagyon szuggesztív, az 
olvasóban az eredeti műhöz közel álló képzeteket kelt. Épp ez is leg-
főbb érdeme és célja: a fogalmi beleérzés egy-egy adott mű világába, 
s ennek pontos, képszerű visszaadása. 

Képek és vonulatok — a cím nemcsak Bata Imre módszeréről beszél, 
kritikusának is segítséget nyújt, lehetőséget az eligazodásra, az ő 
kritikusi módszerének feltérképezésére. Talán furcsa, hogy egy iro-
dalomtörténeti, s hozzá gyakran összefoglaló jellegű kötet esetében 
ennyire az azt létrehozó metódusra koncentrálunk, s nem elsősorban 
a bemutatott irodalomra. Két oka is van ennek: egyrészt ezzel többet 
érzek elmondhatónak a kötet alapjául szolgáló irodalmi anyagról is, 
másrészt Bata Imre kritikai módszere nem csupán erre az egy könyvre, 
s nem is csak az övére jellemző. Tehát : nem általánosításokba akarok 
bocsátkozni, csupán egy lehetséges kritikusi magatartás előnyeire és 
hátrányaira szeretném felhívni a figyelmet néhány megjegyzésemmel. 

Nézzük először a képek világát. A címadó tanulmány legfőbb érté-
ke a rendszerezés mellett, hogy megvilágítja azokat az utakat és lehe-
tőségeket is, melyek a magyar lírában 1965-ben, a tanulmány írásakor 
valósnak látszottak. Hogy mennyire nem egyszerűsített ez a kép 
Bata Imrénél, azt az azóta eltelt időszak is bizonyítja. Mindig az alkotó 
képvilágából indul el elemzéseiben Bata Imre: nemcsak fogalmilag, 
nyelvileg is igyekszik azonosulni — és többnyire sikerrel — a bemuta-
tott költő vagy író élményanyagával. Behelyettesíti most egy másik 
világba, ezért érezzük mindig autentikusnak, akárhányszor egy-egy 
költőhöz fordul : mivel nem kívülről közelíti meg bírálatának tárgyát 
és alanyát, minden alkalommal eljut az azonosulás olyan fokára, ami 
egységet biztosít különböző időben keletkezett azonos tárgyú írásai-
nak. Ez kétségtelenül előnye ennek a behelyettesítő módszernek, 
hiszen így a költői mű szubjektív része fogalmi objektiválódásban 
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jelenhet meg. Az viszont már kérdéses, mennyire képes valóban ob-
jektív lenni, mennyire képes valóban kritika is lenni ez a megjelenítés. 
El kell ugyanis határolnunk ezt a megoldást akár a teljesen szubjektív 
alapú impresszionista kritikától, akár az adott művet csak ürügynek 
tekintő, s ily módon prekoncepcionált esszétől. N e m erről van itt szó: 
Bata Imrénél ez az azonosulás, behelyettesítődés mindig az objektív 
igazsághoz való eljutás igényével történik — s ha ehhez gyakran el is 
jut, kritikai tájékozódásra csak ritkán képes. 

Az objektív igazságokig Bata az elemzett művész világát, tehát a 
művekben tükröztetett világot meghódítva akar eljutni. Esszéiben 
szinte azt az utat követi végig, amelyet a mű alkotója bejárt alkotás, 
írás közben. Ez páratlan eredményeket szül: az alkotás belső lélek-
tanáról, egy-egy írói —költői világ építőkockáiról, struktúráló erőiről, 
a művészeket inspiráló végső kérdésekről imigyen sokkal többet tud-
hatunk meg, mint hagyományosabbaknak érzett módszerekkel. 
Mindez kivételes képességeket is igényel. Egy lépcsőfokot azonban 
mindenképpen kihagy: azt az objektív és történelmi-társadalmi ér-
telemben sokszorosan meghatározott valóság-szférát, mely a művészi 
tükrözésnek is tárgya végső fokon. Persze ez a kihagyás nem jelenti 
azt, hogy nem vesz róla tudomást — csupán azt, hogy elemzéseiben 
épp a behelyettesítődés miatt ez az elem a háttérbe szorul, nem kapja 
meg kellő fogalmi kifejtését. N e m a problémák elől menekül Bata 
Imre: elfogadja inkább a bemutatott írók megoldását, épp ezt inter-
pretálva igyekszik ő maga is túljutni a nehéz kérdéseken. Még azt 
sem mondhatjuk, hogy sikertelenül, hiszen a legtöbb esetben ez a 
végső kérdés, ahová az azonosulás útján eljut. 

Ez a metódus — mely a képeket képi struktúrákkal szándékszik 
megragadni — további következményekkel is jár, egyéb jellemző 
sajátságokat is mutat . Az egyik legszembetűnőbb: Bata Imre minden 
egyes írása a teljes életművet fogja vallatóra. A kötet számos írásában, 
ahol valóban pályakép rajzolása a szándék, ez természetes és nyilván-
való. Nem így az egy-egy versről vagy kötetről írott kritikái esetében. 
Az ok az eddig elmondottakból következik: mivel önmaga behelyet-
tesítése révén mindig az elsődleges okokig igyekszik visszaásni, ezért 
minden írás esetében a teljes életmű egységét idézi meg. Ez az egység-
ben látás talán legfőbb vonzereje és legnagyobb erénye is mívesre 
munkált nyelvi ötletekben is oly gazdag esszéinek, tanulmányainak. 
Legfőbb hitele bizonyosan ebben rejlik. 

Ugyanakkor azonban azt a veszélyt is felveti Bata Imre kritikai 
módszere, hogy képeiből éppen az ítélet marad ki, hiszen az adott 
művészek világába való beleélés mindig azt az egyet tünteti fel ab-
szolútnak és egyedül érvényesnek, tehát sohasem vagy csak igen ritkán 
viszonyít. Mégsem lehet azt mondani, hogy a megértés és megérte-
tés az ítélet, vagyis a kritika végső céljának rovására menne. Erre 
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utaltam már azzal, amikor a könyv kitűnő rendszerezettségéről, az 
összeállításról beszéltem. Értékítéletet ugyanis nem az írásokon belül 
ad Bata Imre: hanem válogatásával. Már a címadó és átfogó igényű 
tanulmányból kitetszik ez. Csak azok világát elemzi, annak mélyeit 
kutatja, ahol értéket, s hozzá maradandót vél fölfedezni. És akiket 
már ebben az írásban kiemelt, azokról olvashatnak a kötet további 
tanulmányaiban. Nem bizonyos, hogy igazságos ez a módszer, az 
sem, hogy üdvözítő. De nem hamis, és mindenképp következetes, 
így azután — ha az egyes írások nem is — az egész kötet mégiscsak 
nyújt lehetőséget a kritikai tájékozódásra, az irodalomtörténeti ér-
tékelésre. S ez biztosan nem esetleges választás következménye. 

Ezzel eljutottunk a kötet címében és több tanulmányában is jelzett 
második, az elsővel szorosan összefüggő problémához: a képek után 
a vonulatok kérdéséhez. A kötet írásainak legjava — legalábbis meny-
nyiségileg — a népi írók csoportosulásába több-kevesebb joggal be-
sorolt írókhoz kapcsolódik : Juhász Ferenc, Illyés Gyula, Nagy László, 
Sánta Ferenc, Kodolányi János, Németh László és Veres Péter neve 
ha nem is egységes tábort, de sok közösséget tartó eszmei-irodalmi 
és irodalomtörténeti vonulatra utal. Mindez nem jelent újdonságot, 
hisz eddig is tudtuk, most csak még bizonyosabbá vált, hogy Bata 
Imre sok szállal kapcsolódik ehhez az irányhoz. Nem marad meg 
azonban csak ennél : szélesebb tájékozódását Weöres Sándor, Pilinszky 
János, Bányai Kornél, Benedek Marcell nevével fémjelezhetnénk. 
Hangsúlyozom: önmagában semmi meglepő nincs sem az erős kötő-
désben egyfelől, sem a kitekintésben másfelől. 

Ami a meglepő: Bata Imre elmélyült írásai sokkal többet képesek 
elmondani azokról a költőktől, írókról, akik pedig nem állanak ér-
deklődésének látszólagos homlokterében, akikhez nem fűzi i rodaiorr-
szemléletének, felfogásának megannyi szála. Másképpen fogalmazva: 
míg a kötetnek azok az írásai, melyek a fentiekben egységesen és 
némileg önkényesen népi íróknak aposztrofált művészekhez kap-
csolódnak, csupán részértékeket mutatnak, a másik oldalt jelző és fel-
térképező tanulmányai a teljességnek nemcsak igényét, hanem el-
érését is jelzik. Mindez — s erről szólnék még pár szót — logikusan 
következik abból a módszerből, amiről az eddigiekben is próbáltunk 
beszélni. 

Az objektív kritikusi ítélethez mindenképp szükség van bizonyos 
távolságra az elemző és az elemzett mű avagy művész között. Ha ez 
a kelleténél kisebb vagy alig is van meg, az elemzés aligha kerülheti 
ki az apologetika látszatát és veszélyét. Különösen igaznak tűnik ez 
olyan esetben — s most ilyennel van dolgunk —, amikor a kritikus 
módszere egyébként is a talán meglevő distancia felszámolását célozza, 
tehát az azonosulás és a behelyettesítődés technikáját alkalmazza. De 
a kettő — tehát distancia és azonosulás — nem zárja ki egymást, sőt. 
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szerencsés esetekben még egymás segítőivé is válhatnak. Pontosabban: 
ha már eleve adott volt bizonyos távolság, már az írás kezdetekor, 
akkor az azonosulás csak látszólag tünteti ezt el, valójában épp így 
juthat az elemző a szubjektíven túlmutató, igazán hasznosítható ered-
ményekhez. Ilyenkor ugyanis a módszer valóban csak módszer ma-
rad, s a végén ismét átengedi helyét az objektiválódott eredménynek, 
a sajátosan értelmezett ítéletnek. Ha azonban már eleve nem volt 
meg a megfelelő távolság az értelmező és az értelmezett között, akkor 
a módszer céllá, eredménnyé növi magát, s a végső ítélet, a summázó 
kép szubjektívvé válik; a részigazságok közül nem sejlik föl a tény-
leges megoldás, az általánosított vagy általánosítható tanulság. 

Mindkét lehetőségre találunk példát Bata Imre kötetében — s éppen 
ez a kettősség válik döntővé tanulmányainak értékét illetően is. Bata 
nem tud megfelelő távolságot tartani a hozzá közel álló művek és 
alkotók esetében, s ezért az azonosulás megakadályozza a végső 
objektiválódást: részigazságai vannak ugyan, felfogását mégis leg-
több helyütt kritikátlannak kell minősítenünk. A „már eleve elfoga-
dás" kiindulása találkozván Bata sajátos módszerével nem is hozhat 
létre más eredményt. Más a helyzet azon írók esetében, akik távolabb 
állnak Batától : itt módszere meghozza a kívánt eredményt, valóban 
módszerként funkcionál, és segítőjévé válik a konklúziók levonásá-
nak. így lesz a kötet két legjobb írása a Pilinszkyről és a Weöresről 
szóló — minden előzetes és logikus várakozásunk ellenére. 

Egy kritikusi-irodalomtörténészi módszer viszonylagosságának be-
mutatása sem fölösleges. Éppígy nem az maga a módszer sem. Erre 
Bata Imre kötete kitűnő példa. Hiszen következetesen vállalt koncep-
ciója nemcsak az elemzett hibákat eredményezi — éppen ezáltal hor-
doz maradandó értékeket is majd minden írása. Hogy ezekről keve-
sebb szó esett, annak az az oka, hogy egy jelenség vizsgálata volt e 
kritika elsőrendű célja. És nem Bata Imre igazságainak, eredményei-
nek az elkendőzése. Kötete a tanú: ezt nem is lehetne. 

BÁNYAI G Á B O R 

K Ö L T Ő VAGY KRITIKUS? 
F O D O R A N D R Á S : A NEMZEDÉK HANGJÁN 

(Szépirodalmi, 1973.) 

„Ha ez az élmény magára az életre vonatkozik, akkor az író lírát, 
drámát, elbeszélést ír. Ha valamely olvasmányra vonatkozik, akkor 
kritikát ír." — mondta Schöpflin Aladár 1927-ben a Nyugat jubileumi 
estjén. (Sch. A.: Válogatott tanulmányok, 145.) Ha egy költő kritikáit, 
kritikai esszéit olvassuk, önkéntelenül is eszünkbe juthatnak e sorok. 
Fodor András esszékötetével kapcsolatban azonban külön okunk is 
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van e beszéd felidézésére: a Nyugat nagy kritikusa szerint ugyanis az 
író „egyformán örül a napsugárban fürdő porszemnek és a legszebb 
emberi szenvedélynek. ítélete róluk csak abban nyilvánul, hogy 
mindegyiket a maga súlyának és az életben lakó szimbolikus jelentő-
ségének aránya szerint szövi bele alkotásába. A kritikus ellenben az 
irodalomból szerzett élményeit ítéletének szempontjai szerint értékeli." 

Ezúttal nem feladatunk arról elmélkedni, hogy Schöpflin miért 
iktatja ki az írói tevékenység köréből az ítéletet, az állásfoglalást, 
annál izgalmasabbnak érezzük viszont, hogy Fodor András miért 
iktatja ki saját kritikusi tevékenységéből az értékelés szempontját. 
Igaz, közvetlenül, direkt módon nem veti el a véleményalkotást, sőt, 
első pillantásra szinte minden szava értéknyilvánítás: „sziklából életet 
fakasztó odaadás", „a lélek belső megrendülésétől áthatott vallomás, 
az elveszett tájjal, szerelemmel, a halállal való zord szembenézés", 
„áttört ragyogású sorok" stb. Bárhol üssük fel e kötetet, hasonló 
ünnepi csengés-bongás fogad. Márpedig az ünneplésnek ez az inflá-
ciója természetesen lehetetlenné teszi az igazi értékelést. így kerül 
lényegében egy szintre, azaz a művészet legmagasabb szintjére csak-
nem valamennyi író, költő és zenész, akiről a kötetben szó van, Takács 
Gyulától Petőfiig és József Attiláig, Paszternáktól, Zabolockijtól 
Puskinig stb. 

Fodor András ugyanis — Schöpflin szavainak megfelelően — kriti-
káiban ugyanúgy az élményeit fogalmazza meg, mint verseiben, csak 
az előbbiekben főként művészeti, míg az utóbbiakban főként az élet-
ből való élményeit. (Azért csak „főként" , mert míg az Anglia, ír-
ország — költészet zene című írás például bővelkedik az életélmények-
ben is, addig az Egy párizsi hangverseny című vers zenei élményt dol-
goz fel.) Anélkül, hogy el kívánnánk mélyedni az impresszionista 
kritika bírálatában, meg kell jegyeznünk, hogy az élmény általában 
sokkal jellemzőbb az átélőjére, mint a kiváltójára. A művészet szen-
vedélyes szerelmesei, érzékeny hívei számára általában a jó átlag, a 
részletszépségekben bővelkedő második vonal is erős élményeket 
nyújthat (főleg, ha egyúttal kortársaik, földijeik műveiről van szó, 
amelyeknek már a puszta tárgya is emlékeket, érzelmeket kavar fel 
a megformálás minőségétől függetlenül). Hiszen mit olvasnánk, ha 
csak a remekműveket tudnánk élvezni? 

A kritikusra éppen az a kettős feladat hárul, hogy a szakmai mér-
cét megütő, tehát jó, élvezhető műveket alkotó írók, költők mondan-
dóját igyekezzék feltárni, egyéni vonásaikat igyekezzék megragadni, 
és másrészt válogassa szét közülük a kisebbeket és a nagyobbakat. 
A két feladat összefüggését aligha kell hangsúlyoznunk. 

S itt jutunk el Fodor András kötetének az élménycentrikusságból 
következő második hibájához. Nemcsak az érték tekintetében mo-
sódnak el a különbségek, hanem az egyéni vonások, egyéni mondani-
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valók is feloldódnak az esszéíró élményében. De ez már nem kizáró-
lagosan a kritikusi impresszionizmus következménye, bár ez a jelenség 
is főleg abból ered. Fodor ugyanis csaknem valamennyi költőtársánál 
azonos élményeket fedez fel: nehéz falusi gyermekkor a háborúval 
(esetleg árvasággal) súlyosbítva, a faluról városba kerülés lelki konf-
liktusai, a vidéki táj (leginkább a dunántúli) nem szűnő hatása. (A fel-
sorolás végére még egy stb. sem kívánkozik.) Tulajdonképpen rész-
ben ezek a sztereotip élmények, amelyekre szerzőnk elsődlegesen 
reagál, akadályozzák meg a mérlegelő ítéletalkotásban és az egyéni 
vonások plasztikusabb kidomborításában egyaránt. 

De csak részben. Fodor András szemléletében ugyanis a minőségek 
összemosásának — úgy hisszük — van egy mélyebb oka, egy fonto-
sabb összetevője is: a dogmatikus irodalompolitikára való utólagos 
és egyoldalú reagálás. Szándékosan hagytuk e helyre az iménti fel-
sorolásból Fodor András író-költő hőseinek még egy, szinte mind-
egyiknél fellelhető, közös vonását: valamilyen formában mindegyikük 
megszenvedte (és csak szenvedte) az ötvenes évek elejét, sőt — Fodor 
szerint — Hernádi Gyulát az ötvenes évek végén is méltatlan kritikák 
érték. 

Fodor Andrásnak általában igen rossz véleménye van a kritikusok-
ról : úgy beszél „a hivatásos ítészekről", mintha bizony a kritikus és 
az író szava úgy viszonyulna egymáshoz, mint bíróé és vádlotté. 
Lényegében ez sem más, mint művészet és elmélet hamis szembe-
állítása. Ahogyan Schöpflin idézett beszédében kora hivatalos irodal-
mának jobboldali konzervatív doktrinerségével az újra érzékeny, 
művekre figyelő kritikát állítja szembe, úgy Fodor Andrásból az 
ötvenes évek elejének baloldali dogmatizmusa szemlátomást minden-
féle esztétikai elv, norma elvetését váltja ki. 

S az elméletnek ez a mellőzése nemcsak a kötetben található portrék 
és kritikák fentiekben vázolt vonásaira vezetnek, hanem a verselem-
zések laposságára is, noha bizonyos formai megoldások észrevétele 
a szerző érdemének mutatkozik. (Igaz, ma már a forma szétszedése 
inkább szaktudást, mintsem érzékenységet igényel.) Ebben az inter-
pretációban A puszta télen és a Külvárosi éj is elsősorban tájfestő kvali-
tásaival tűnik ki, a táj által felidézett társadalmi mondanivaló vagy el-
tűnik, vagy egészen lapossá válik. Fodor András egyébként is kitün-
tetett helyet biztosít esszéiben, kritikáiban a költészet mesterségbeli 
oldalának, és ezen belül is kiemelten foglalkozik a tájfestő képességek-
kel. (Ez még műfordításelemzéseit is áthatja; az /Ínyeim-fordítások 
összevetésekor például a számtalan részletmegoldás vizsgálata során 
nem jut tér az egyes fordítások szellemének, „lelkének" összehason-
lítására.) A mélyebb tartalmi elemzés hiánya itt is lényegbevágó té-
vedést von maga után. Audennel kapcsolatban írja: „Válaszaiban 
:ehát nem a látvány megragadása a fontos, mint a tájlíra művelőinél 
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általában, inkább a kcpckkel közvetített szimbolikus tartalmak eviden-
ciája." Aligha szorul bizonyításra, hogy ez nem Auden költészetének 
specialitása, hanem minden költészet lényegi vonása „a képekkel köz-
vetített szimbolikus tartalmak evidenciája", s így „a tájlíra művelői-
nél általában" sem „a látvány megragadása a fontos", hanem amit a 
látvány jelent, s amit Fodor András mind A puszta télen, mind a Kül-
városi éj esetében (de többi elemzéseiben is) elhanyagol. 

Végül még egy elvi kérdést érzünk fontosnak. Fodor András első-
sorban költő, és így bizonyos mértékig érthető az elmélettől, a nor-
máktól való viszolygása, a költészet mesterségbeli problémáira irá-
nyuló szemlélete: esszéiben is az élményeket spontánul fogalmazó 
költő szólal meg, akit szenvedélyes művészetszeretete és kultúrszomja 
(a kötet legrokonszenvesebb vonása ez) ítéleteiben túlzásokra ragad. 
Mégis úgy véljük, hogy aki kritikusként szólal meg, annak — abban 
a pillanatban legalábbis — kritikusnak kell lennie, s ha abban az elő-
nyös helyzetben is van, hogy belülről ismeri azt, amiről szól, ez nem 
vezetheti a kritikai szempontok elvetéséhez. 

Összefoglalva, Fodor András ez írásainak fő érdeme az, hogy 
dokumentálják a költő élményeit, gondolatait. Igazi súlyt, jelentőséget 
a versektől kaphatnak. 

Z A P P E LÁSZLÓ 

H U B A Y MIKLÓS: ARANYKOR 
(Szépirodalmi, 1972) 

Izgalmas cím. Egyszerű. Váratlan. Az első olvasói ötlet a klasszikus 
múl t valamelyik messzetűnt korszakának elemzését illesztené a szó 
mögé, szinte gondolkodás nélkül, azonnal. Csakhogy a szerzőről 
köztudott , hogy érdeklődésterületei közöt t bármennyire fontos is a 
görög — latin műveltség szellemi öröksége, annyira mégsem központi, 
hogy mindjárt egy kötetnyi esszévé bontakozzék. Ezért így izgalmas 
a cím, együtt a szerző nevével. Mert mindjárt sejteni lehet, hogy a 
fogalom szimbolikus, a tartalmak pedig, melyeket ennyire kiválasz-
tott értékű jelképpel honosít össze, semmiképpen sem lehetnek egy-
szeriek, esetlegesek. Rápillantunk a fülszövegre, és a homály máris 
oszlani kezd, ismerős, „mai" nevek sorakoznak. A József Attiláé, 
Gulyás Pálé, Radnóti Miklósé, Illyés Gyuláé, Schaár Erzsébeté, Som-
lay Artúré, Vilt Tiboré. Az előbbi meglepetés most majdhogynem 
megrökönyödésbe csap át; ők, éppen ők, a nagyrészt meg-nem-ér-
tettek, agyonkínzottak, halálra gyötörtek asszociálnának Hubayban 
valami aranykorra, mond juk arra, amit Claude Lorrain Acis és Galateá-
ja után Dosztojevszkij olyan mámorosan megértett, de eljövetelében 
igazán hinni akarva sem tudott? Vagy — és ez már intrikus értetlenség 
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nem bosszantó széplelkűség valamint azzal ölelkező beképzeltség 
is tőle, hogy éppen a saját nemzedékét tornássza föl ebbe a nagy har-
móniába, persze úgy egyensúlyozva, hogy abból a magasból azért 
közülük ki ne essen?! 

Bölcs intelem, hogy az előszavakat nem szabad átlépni, sőt, ha 
lehet, az olvasmányt illik velük kezdeni. Mert a jogos dilemmát ez-
úttal éppen az előszó számolja föl, mindjárt címével is, mely azonos 
a kötetével, a különbség csak annyi, hogy most kérdőjel áll utána. 
Igazolásaként az Acis és Galateát számonkérő értetlenségnek, intri-
kává süllyesztve az öntetszelgést leleplezni iparkodó vádat. Míg cso-
dálom a feszítőerőt, ami két szó között egy kérdőjelé lehet, megkap az 
a hajlékonyan komoly lelki fegyelem, mely bátor annak kimondá-
sára, hogy, ha „oly korban" adatott „élni", amit az emlékezet leg-
szívesebben kiiktatna az átélt múltból, akkor a benne felülkerekedő 
erőnek kell, hogy kapcsolata nyíljon az emberi teljesség legszebb táv-
lata felé is. Antitetikusan, de ott van abban az aranykor. Mint a Leg-
főbb Hadúr béna bálványában a karcsú sellő. S az a cinkosán derűs, 
fölénye tudatában könnyedén játszadozó művészi gazdagság, mellyel 
Borsos Miklós a szépre annyira merev tömbből az örömöt kibontja, 
vajon nem magának az aranykornak önfeledtsége, teremtéssel ünnep-
lő emberi békéje? Mindez végtelenül drámai és lenyűgözően költői 
egyszerre. Olyannyira egyszerre, hogy sem egyfelvonásossal, sem 
ragyogó szonettel nem lehet visszaadni. Csak novellával ! Igaz, annak 
megírásához egy Tolsztoj, Csehov, Thomas Mann kezdhetne csak 
( Sellő a Legfőbb Hadúrban). 

A kötet különben három nagyobb egységre oszlik, Irodalom, Kép-
zőművészet, Színház az alcímek, s még az is logikus, hogy a két szélső 
tartomány a középsőn át kapcsolódik. Portrégyűjtemény ez, nem 
irodalmi, hanem nemzedéki arcképcsarnok, melynek színáradásában 
olyasvalaki a tárlatvezető, aki a képek alanyait nemcsak megörökí-
tette, hanem szellemi örökségének is látta, amikor ecsetvonásaival 
láttatni próbálta. így válik ketté az, ami ezekben a vallomásokban 
tárgviasan tényszerű és személyes. Az előbbiről a tárlatvezető tudósít, 
az utóbbi maga a tárlat, s az nagyon szerencsés ezek után, hogy a 
estő és tárlatvezető személye azonos. 

Az egybeesés persze formai, műfaji következményekkel jár, mind-
iz, amit olvashatunk, sokszor szaggatott, aforizmatikus fogalmazású, 
ilykor vázlatos, másutt feljegyzésszerű, néha lakonikus, időnként 
jedig szenvedélyesen indulatos, önvallomásba csapóan őszinte és 
zigorú. Ha villanásszerűen végigtekintünk azoknak során, akik ebben 
l naplószerű szellemi emlékkönyvben helyet kaptak, mindjárt föl-
űnik a kiválasztott sorspéldák két legfőbb, egymást kiegészítő vonása. 
\ z erkölcsi státusz, az etikai nagyságrend, s abba mintegy beleötvö-
ődően, kicsit a kor válaszaként is, ezeknek az annyira hasonló külde-
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téseknek vívódása a hamvakkal, amiket a mellőzöttség, az értetlenség, 
a vak korönzés hitük, akarásuk parazsára zúdított . Ez a két dolog 
együtt jelent csak valamit, ez az, ami a megjelenített művészi léteket 
szituálta az időben. Ezért közös a sorsa József Attilának, Gulyás Pál-
nak, Radnót i Miklósnak, Sarkadi Imrének, Csontvárynak, Ferenczy 
Béninek, Soós Imrének, Somlay Artúrnak, Uray Tivadarnak vagy 
a sehogy sem értett, s az ahhoz, ami lenni akart, mégcsak hipotetikusan 
sem fölmért Szomory Dezsőnek. Ötletszerűnek is tűnhet némely 
vonása miatt ez a panoptikum, de bizonyítható, hogy mégsem az. 

József Attila, Radnóti , Csontváry, Ferenczy Béni „részvétele" 
aligha jogosulatlan. Az ellenvetések éppen belőlük, miattuk fakadnak, 
hogy jön össze egy József Attila Szomoryval, de még Gulyás Pállal is, 
hát még Szomory Csontváryval, Heltai Jenő Sarkadival és így to-
vább. Hubay nem a nemzeti panteonba hívot t bennünket elmélkedő 
sétára, pontosabban oda, de nem azért, hogy olyan rendben mutassa 
meg a sírokat, amilyenben azt az értékek követelnék, hanem úgy, 
ahogyan ezt az értékrendet írói világa legsajátosabb jegyeivel, él-
ményköreivel egyeztetni képes. Azokhoz vezet el bennünket csak, 
akik számára valamikor, valamiért mindenkinél fontosabbak voltak, 
s azokhoz se mindhez — kötete alig középméretű. Az így nyert össz-
kép semmiképpen sem adja a jelképes, új „aranykor" értékgerincét, 
legalábbis objektíven nem adhatja azt. De illusztrálja azokat az érté-
keket, melyek Hubay előtt a legjelesebbek, példázza a lehetőségeket, 
melyek megint csak őelőtte mindennél mérvadóbbak ennek az idő-
szaknak a megítélésében. 

József Attila teljesebb megfejtéséhez igazán fontos újdonságokat 
nem szolgáltat, de nem mellékes az, hogy örökségét minden fölé 
helyezi, s az ő útjában tudja látni az emberi fölmagasodás legszebb 
képletét az elemzett korban. Gulyás Pál robusztusán torzó lírai egyé-
nisége tolla nyomán olyannak tűnik, mintha a Toldi-trilógia csak a Told, 
estéje volna, s ezzel sikerült róla a legfontosabbat elmondania. Radnóti-
elemzése azért csúcsteljesítmény, mert teljesen más oldalról közelít 
meg ezt a sokat vizsgált életművet, mint bárki eddig s ez mái 
önmagában is komoly eredmény —, az pedig kiemelkedő kísérleté-
ben, hogy legújszerűbb, legváratlanabb állításait is igaznak tudjuk 
elfogadni. így, ennyire modernnek még senki sem mutatta Radnót 
költészetét, melynek mélyén az indulatok szembenállása olyan hevessi 
fajul, hogy a kései versek világát már az abszurdhoz viszi közel. Di 
nem a kitalált, az előmorfondírozott, tehát dekadensnek bélyegezheti 
abszurdhoz, hanem a let valódi történéseit másképp sem látni, sen 
elviselni nem tudó életérzéshez. Empedoklész és Ézsaiás alakja ké 
végletet jelképez, s a lélek, mely azokat egymással ötvözni kénytelen 
az abszurd senkiföldjére taszítódik. De mindennek semmi kapcsolat 
sincs a közönnyel, a senkiföldje itt egészen mást jelent, hiszen éppen a 
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I tragikus, hogy a gyilkos idő elől csak ide, ebbe a magateremtette 
,semmi"-be menekülhet az, akiben a szeretet mégsem mond le a 
álágról. így a szituáció abszurd csak, amint az erkölcsiség szemszögé-
ü l minden háború az is, de nem abszurd a magatartás — bár rend-
:ívül drámai, hogy éppen az látszik annak —, mely a szeretetet a 
:isebbség törvényeként is hordozni tudja. 

Hogy Hubay Miklós a magyar dráma ügyéért mindig, mindenkor 
ettrekész, s bárkivel hadba száll — néha nyitott kapukat is meg-
önget, mint kicsit a Szomory-ébresztésben —, az közismert. Ezért, 
ár nem meglepetés, hogy valakiért ismét viaskodik, kísérlete ezúttal 
érdekfeszítő. Talán az is közrejátszik ebben, hogy most egy politikust 

íutat be új, ismeretlen oldaláról: a drámaíró Károlyi Mihályt. Igaz, 
lég a gondos, olykor túlfűtött érvelés dacára sem hisszük azért, hogy 
helyrepofozott Ravelszkinek mindjárt legjobb drámáink között 

itna hely, mégis van ebben a lelkesedésben valami megnyerő diákos-
g, ami az önképzőköri évek Németh Lászlóját idézi. Legalábbis 
>ban, ami a vállalkozásban az életrekeltés, oltó nemesítés írói 
fönyörének adózik. A hasonlat ironikusnak tűnhet, pedig nem 
:, csak utalni próbál egy alkatvonásra, melyet a fiatal évek érlelnek 
eg többnyire, s manapság kihalófélben volna, vagy ki is halt talán, 
szándék fontos itt, nem az eredmény. 
A Sarkadi-esszé szinte egyedülálló, eddig csak B. Nagy László 
yetlen lélegzetre előfakadó, a fájdalom lázas önkívületéből kihasadt 
isa tűnik teljesebbnek. De az is csak annyiban, hogy szertelenségei 
enére kivallottabb, végigírottabb az övénél, mely tűnődőén vissza-
gott, balladásan szaggatott és kifejezetten novellisztikusra élezett 
zénaplója egy nagy barátságnak. József Attila volt az első memento, 
inek Radnót i annyiban társa, hogy mutatja, mi lehetett volna sorsá-
k várható végállomása Szárszó nélkül; Sarkadi a másik memento, 
lágyított, totemszerűen fölénk állított felkiáltójel. S a művelet, 
agy Hubay ezt a dermedt-merev felkiáltójelet kérdőjellé próbálja 
lítani, nemcsak „síri áldozat", hanem hitvallás is, egy nemzedék 
ci szavazólapja a semmi mindig nyitott urnája fölött. 
A képzőművész- és színészportrék között is csak egy-két alkalmi 
egű írást találunk — mármint úgy alkalmit, hogy nem is több annál 
s a nagyobb hányadot azok jelentik, melyekben a már említett 
ölcsi nagyságrend mindújra kivési magát a zord korszak ellenálló 
'agtömbjéből. S mutatja a drámaírót az is, hogy mindig olyan al-
okat sikerül kiválasztania, akiknek sorsában vagy feloldódik, vagy 
eljesül, de végig ott kisért a tragédia. (Erről annyit még: azért 
an sokszor nem érhette sértés drámaírói becsületében, hogy szám-
n helyen ismételgetve érvként hozza elő — „drámaíró vagyok" 
) Ferenczy Béni, az i t thon jóformán elfelejtett Farkas István 
gyen-gyalázat, de nevét most ismertem csak meg), Csontváry, 

16 
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Uray vagy Soós Imre életútjában egyformán ott a tragédia árnyéka, 
mely alól nem is mindegyiküknek sikerült kilépni valami világosabb 
távlat vonzásának engedelmesen. Azt talán említeni is fölösleges, 
mennyi hangulatkeltő színesség, műér tő avatottság és befogadói 
alázat a mondatok építőmestere ezekben a lírai élményrajzokban. 

Ilyen hát ez a rendhagyó, ez az emberileg jó és rossz értelemben 
egyaránt mindenre képes „aranykor", melyben végülis győzni tudott 
a szépet mindenből kimentő, mindenen áthordozó erkölcsiség. A gon-
dolat és a tett fegyelme, melynek a művészet nemcsak iskolája, pél-
dája is. Köznapi szinten és magasabb értelemben ugyanúgy. Ferenczy 
Bénivel a mindennapok szintjén „csak" annyi történt, hogy szívós el-
szánással, konok vasakarattal lelket préselt a bénaságba. Mert neír 
orvosi csoda, csupán akaratos életszeretete volt tettének hátországa 
Megtanult balkézzel rajzolni, a kézzel, mely, szemben a másikkal 
béna volt eddig a szépre. Az így mozduló bénaság egy magasabb ér-
telemben az emberlét megfejtése is. N e m meghirdetése, hanem foly-
tonossága egy aranykornak. Nem az idillikus vergiliusinak s nem ; 
Claude Lorrainé-nek. Annak a másiknak. Melyben az idillt nem te 
remteni, hanem őrizni nehezebb. És Hubay az őrzők közül könyvé 
vei azoknak tiszteleg, akik tudták művükben a törvényt, melyre fi 
gyelmeztet a pompeji katona. 

B E I O H O R S Z K Y PA 

V A R G H A K Á L M Á N : ÁLOM, SZECESSZIÓ, VALÓSÁG 
(Magvető, 1973.) 

Huszadik századi prózaírókról írt tanulmányokat Vargha Kálmái 
A kiválasztott írók zöme sajátságos valóságlátással rendelkezik. A v; 
lóságot élesen figyelő szemeik mögöt t bensejük álom- és fantázi; 
képei kavarognak, és talán ez utóbbi a fontos számukra, nem az, am 
éles szemük meglát. Szomory Dezső, Szini Gyula, Cholnoky Lászl 
Nagy Zoltán és Pap Károly talán éppen ezért helyezkednek el a m 
értékskálán ott, ahol az írói „értékpiramis" szélesedni kezd. Külöl 
leges értéket az talál bennük, akit — mert az élvonalbeli írók munk 
már teljesen felszívódtak idegrendszerébe — a részletek csillogása 
megragad. Az az olvasó ízlelgetheti nagy élvezettel a miniatűr szé 
ségeket, aki a nagy írók műveit és azok világát teljességükben mag 
ban hordozza. 

Vargha Kálmán is így éli át az irodalmat: a nagyon művelt emb 
ismeretanyagának, irodalomértésének hátterével veszi szemügy 
azokat, akik részeredményeket értek el. írásai a magyar elméi 
irodalom esszé-hagyományainak útját járják. Ennek egyik jellemző 
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hogy a tanulmányíró a magasízlésű és elsősorban a hangulatok vonzó-
körében élő olvasó szerepét veszi magára. A művek valóságábrázolása, 
elvi és elméleti kérdései sajátos ízekké és jellegekké oldódnak fel ebben 
az olvasói magatartásban. De a létrejött hangulatok összetevőinek 
csak egyik részét adják azok, amelyek a művekből szivárognak — a 
másik részt az esszéíró saját világának épp az adott mű olvastán moz-
gósította ízei, jellegei és hangulatai. A tanulmányok ezután e kettős-
ség szép vegyületét adják, s azt árasztják magukból, hogy szerzőjük 
élvezi az irodalmat, egyéni életének színesítésére használja, hogy saját 
életét és valóságos körülményeit az irodalom szűrőjén át látja. 

Ha van az olvasóban hajlandóság az irodalom és élet efféle szem-
léletére és átélésére, akkor e tanulmányok révén rányílik a szeme az 
eddig nem látott szépségekre. De ha nincs, akkor inkább a szerző vi-
lága tárul fel. 

Ebben közrejátszik az esszéíró stílusa is. Az esszéíró ui. nagyon 
gyakran metaforákban adja a maga benyomásait, Ítéletét és 
élményét. Ezért ilyen esetben mindig felvethető a kérdés: mennyire 
egyértelműek állításai? „Szomory stílusa — olvashatjuk — egy szün-
telenül élő organizmus benyomását kelti, romantikus és nosztalgikus 
itílus, amely nem ismeri a beteljesülés klasszikus nyugalmát, mert az 
íróban élő, elérhetetlennek látszó stíluseszmény megvalósításáért folyó 
űrök nyugtalanság hatja át ." „Teljesen egyéni, sejtelmes, meseszerű 
íangulat szövi át a kötet elbeszéléseit [Szini Gyula Trilibi és egyéb 
örténetek c. kötetéről van szó], amelyeket szoros kapcsolat fűz össze, 
nint egy nagyon egységes és zárt hangulatú versciklus darabjai." 
,A magyar prózairodalomban Cholnoky előtt [Cholnoky Lászlóról 
rja] senki sem ábrázolta ilyen hitelesen, magával ragadó módon, 
drámaian' és totálisan a felbomló személyiség közérzetét, félelmeit, 
zorongásait, düheit, tétovaságait, nekirugaszkodásait, tudatzavarait, 
éveszméit, bűntudatát, istent cibáló perlekedéseit, ellágyulásait, belső 
nonológjait, alkoholmámorát, mániákus tisztaságvágyát, látomásait, 
gymásba folyó és összemosódó érzel mi-tudati állapotait." Nagy 
,ajos viszont „A szürke színek és hangulatok változataival és árnya-
ltaival dolgozik mindvégig." Nagy Zoltán „Menekülő lélek, aki a 
netaforák és jelképek többszörös és áthatolhatatlan szövedékével védi 
ienső világát. ( . . . ) N e m epigonja senkinek, de az individuális kü-
anállást hangsúlyozó korszak paradox jelenségeként hű rokona és 
estvére a század eleji hazai líra rokontalan magányosainak." Mándy 
ván Fától fáig c. novellájáról ezt olvashatjuk: „Ebben a novellában 
rezhető meg először, hogy mindaz, ami az elbeszélés szereplőinek 
épzeletében jelenik meg, az önálló organizmusként elevenedik meg 
novellában. A felidézett képsorok, az elképzelt párbeszédek nemcsak 
novella öregasszonyának a karakterét értelmezik és motiválják, 

anem egy önálló és öntörvényű lírai-epikai struktúrát hoznak létre." 

16* 
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(Kiemelés a szerzőtől.) Ezeknek a megállapításoknak a rendszeres 
bizonyítására azonban nem kerül sor a tanulmányokban. 

Az a kérdés, hogy ezek az idézett állítások egyértelműek-e, nem 
azért tehető fel, mert valaki túlértékelést érezhet bennük. (Pl. Chol-
noky Lászlóról.) Sokkal inkább azért, mert Vargha Kálmán a maga 
sajátos irodalomhoz való viszonyából, és az írók és művek reá tett 
benyomásai alapján fogalmaz. Ha Szomory stílusa organizmus, ha 
Mándy novellájában a szereplők képzeletében megjelenők organiz-
musként elevenednek meg, bizonytalan mindkét ítélet egyértelmű-
sége. A leírt mondatok szubjektív tartalmait mindig érezhetni, soh; 
nem kételkedünk abban, hogy írójuk ezt át is élte, s biztos is állításá-
nak pontosságában. A kérdés tehát így tehető fel: állításai milyer 
mértékben hordoznak objektív egyértelműséget, a szubjektív pontos-
ság mellett és azon túl? Ha valaki metaforákban ír az irodalomról — 
ahogy az esszéista majdnem mindig — akkor a metafora nem az eg-
zaktabb, mindenki számára egyértelmű fogalmakra utal, de élet-
jelenségekre, hangulatokra, az olvasó benyomásain keresztül az ér-
zelmileg átélhető és legfeljebb szubjektíve pontossá tehető jelenségekri 
Az pl., hogy Nagy Lajos „a szürke színek és hangulatok változataiva 
és árnyalataival dolgozik" csak akkor lehet pontos állítás, ha mindenk 
behelyettesíti — nyilván sokkal részletezettebben — a szürke színt 
változatait és árnyalatait. Az esszéíró így szükségképpen viszi az iro 
dalomtudományt a szépirodalom határai felé, de míg a szépirodaion 
— igazi csúcsain — így vagy úgy de az egész életet tükrözi, — : 
tanulmány egy már megkonstruált, mesterséges alkotás magját akarj 
felderíteni. Mert végül is — véleményünk szerint — az irodalomrc 
szóló írásoknak az az eredendő céljuk, hogy a művek világát derítsél 
fel a jobb megértés, a teljesebb befogadás érdekében. S itt bukkan eb 
a kérdés: szubjektív tartalmú metaforrákkal fel lehet-e egy másil 
ember számára tárni egyértelműen a műveket? — vagy csak a magún! 
képét, a műről való hangulatainkat, benyomásainkat közölhetjük 
Adhat-e az esszéíró többet, mint amit maga megérzékelt, hiszen ami 
megérzékelt azt az ő olvasóival is elsősorban megérzékeltetni akarj; 

Vargha Kálmán esszéi ott adnak egyértelmű képet, ahol a műve 
mögött az írói alkotásmód kérdéseiről ír. Itt, ezen a területen hasz 
nosítható legjobban ez a látásmód és az irodalomhoz való ezen vi 
szony. Legjobb tanulmányának talán A levélíró Móricz Zsigmon 
címűt tarthatjuk. A művek mögött kavargó élet és írói lélekállapo 
valamint a kész művek közötti összefüggés felderítésére nagyo 
gyümölcsöző ez a látásmód. Talán azért, mert az alkotáslélektan < 
a kész mű viszonya még objektíve is nagymértékben felderítetlei 
Az író és mű viszonyában, az alkotáslélektan szemszögéből közeled\ 
hozzá, az egyedi embert kell megérteni, és nem megkonstruált a 
kotását. Ezt csak körvonalazni lehet, megérzékeltetni, s ezért a mej 
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érzékeltetett igazságok itt nem a pontosabban is megfogalmazhatók 
helyett állnak, itt a látásmód és a stílus alkalmazkodik a tárgyhoz. 

Az esszé mindig élvezetes olvasmány, mert az író — itt talán helyén-
való a divatos szó — vall az olvasmányok és a saját maga viszonyáról. 
Vargha Kálmán tanulmányai is élvezetes olvasmányok, s feltehetően 
több olvasóját indítják arra, hogy vegye kézbe, vagy forgassa újra 
az e kötetben tárgyalt írók műveit. 

BÉCS Y TAMÁS 

Szívből és örömmel köszöntjük KERESZTURY DEZSŐÍ, a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság alelnökét 70. születésnapja alkalmából. 
Nincs itt helyünk arra, hogy irodalomtörténészi, irodalompropagá-
tori és írói szerepét kellőképpen méltassuk. Elég, ha megemlítjük, 
hogy számos irodalmár nemzedéknek volt mestere és maradt példa-
képe. 

Kívánjuk neki, hogy továbbra is ugyanolyan fiatalos lendülettel, 
forró művészetszeretettel és elmélyült odaadással alkothasson, mint 
eddig. 

Az Irodalomtörténet szerkesztő bizottsága 
és a M a g y a r I roda lomtör téne t i Társaság 

vezetősége 


