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many, élő irodalom с. kötetét mégis érdemes egyszerre elolvasni, két 
okból is. Az egyik: a hagyomány és az irodalom valóban éló' benne; a 
második: az olvasó egy nagyon okos és a tudós-politikus egységét magas 
szinten megvalósítani képes emberhez kerül közel. (Magvető', 1977.) 

BÉCSY TAMÁS 

Barta János: KLASSZIKUSOK NYOMÁBAN 

Barta János tanulmányainak e kötete, esztétikai és szorosab-
ban irodalmi jellegű írásait gyűjti egybe. Ismertetésük és értékelésük 
egyként nehéz feladat. Ismertetésük azért, mert a szakma szűkebb 
köreiben a tanulmányok nagyobbik része igen jól ismert és különböző 
lábjegyzetekben gyakran idézett mű. Értékelésük pedig a szerte-
ágazó témák következtében aligha lehetséges egy recenzió keretei 
között. 

Annyit elöljáróban el kell mondani, hogy Barta János tudományos 
érdeklődése — bármennyire sokféle téma foglalkoztatja - , bizonyos 
értelemben mégis körülhatárolható. Azok közé az irodalomtörténészek 
közé tartozik, akik e tudományágat művelve sohasem maradnak meg a 
leírás és a tényekhez tapadó elemzés körében, hanem tárgyukat mintegy 
elméleti szemszögből is vizsgálják. Ezért szorosabban esztétikai jellegű 
írásai műfajilag nem különíthetők el teljesen az irodalomtörténetiektől. 
Ami esztétikai írásait illeti, Barta János fő törekvése nem annyira 
bizonyos problémák feltárása s nézeteinek rendszeres és összefüggő 
kifejtése, hanem inkább a vita. Az elfogadott vagy a szakmai köztudat-
banélő felfogások gyenge pontjait keresi, s ezekből kiindulva fejti ki a 
maga polemizáló véleményét. Vitázó kedve azonban nem sodorja abba 
az ismert végletbe, amikor a polemizáló szakember mindenképpen cá-
folni igyekszik a célbavett hiányosnak vagy helyt nem állónak vélt 
nézeteket, koncepciókat, hanem ezzel egyidejűleg tanulmányszerűen 
vizsgálja azokat az összefüggéseket, amelyeket a megfelelő témákban 
kifejteni szükségesnek tart. Foglalkozik e témakörban az érték problé-
májával csakúgy, mint líraelméleti alapfogalmakkal, s tanulmányt tesz 
közzé az összehasonlító irodalomtudomány fogalmi alapvetésének 
témaköréből. Barta János abban az értelemben is vitázó alkatú tudós, 
hogy másokból is vitát provokál ki. A szakma szűkebb köreiben isme-
retesek irodalmi kérdésekben vívott emlékezetes nagy „csatái". 

Barta János alkotó egyénisége részben az említett vonatkozásban, 
részben harcosságának és igényességének mindenre kiterjedő voltában 
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nem kisrészt pedig esszéstilusának patináját, hangulati elemeit tekintve 
Gyulai Páléra emlékeztet. Ami megkülönbözteti tőle, az nemcsak az 
azóta eltelt idő, és a gyökeresen más történelmi helyzet, hanem az 
erőteljes elméleti érdeklődés és alapos teoretikus műveltség. Az egyik fő 
célja az értékek megőrzése és védelme, s e téren rendkívül hajlékony 
magatartást tanúsít, hogy aztán rendkívüli élességgel küzdjön minden 
olyan jelenség ellen, ami értékalapozottságú felfogását veszélyeztetni 
látszik. 

Irodalmi tárgyú tanulmányai széles körben ismeretesek, gondolok 
elsősorban Berzsenyi- és Madách-kutatásaira, amelyeket a szaktudomány 
az alapmunkák sorában tart számon. Ebben a kötetben főképp Arany 
Jánossal foglalkozik, s olyan kiemelkedő írásaival találkozhatunk ismét, 
mint az Arany János és az epikus perspektíva, valamint Arany János és 
a 18. század c. tanulmányaival. De felbukkan a kötetben közzétett 
tanulmányok sorában Csokonai, Petőfi, Jókai, Vajda és Tolnai Lajos 
neve is. Mindez azt látszik bizonyítani, hogy az utóbbi évtizedekben a 
legerőteljesebben a 19. század második felének magyar irodalma foglal-
koztatja. Ebben a témakörben Barta János munkássága valóban alap-
vető jelentőségű, s számos vonatkozásban újra rajzolta, pontosabbá 
tette e korszak irodalmának történetét. 

E tanulmányok is igazolják Barta Jánosnak azt a véleményét, misze-
rint nem tartja a szó szorosabb értelemben filológiai jellegűnek a maga 
tudományos munkásságát. E körülmény nemcsak abban mutatkozik 
meg, hogy tanulmányai elméleti elemekkel átszőtt, stilárisan is igényes 
esszéhagyományt folytatnak, hanem abban a tényben is, hogy látszólag 
epizodikus jelentőségű írásaiban is átfogó kérdések vizsgálatára törek-
szik. Ebből a körülményből az a furcsa, de rendkívül termékeny ellent-
mondás adódik, hogy Barta János a legapróbb részletekig menően 
ismeri a tőle vizsgált témákat, s hatalmas terjedelmű, a szó legszorosabb 
értelmében vett filológiai tudásanyag van a birtokában, ennek nagy 
részét azonban nem használja fel, inkább megállapításainak körülte-
kintő biztonságában mutatkozik meg tudományos ítéleteinek ismeret-
beli fedezete. 

Nem múlt el nyom nélkül az az idő, amelyet Barta János tanítással 
töltött el, előbb fiatal korában középiskolában, majd évtizedeken át a 
budapesti és a debreceni egyetemen. Többször is hangsúlyozták és 
leírták mái különböző alkalmakkor pedagógusi tevékenységének erköl-
csi és szakmai értékeit. Az a fajta ismeretközlő és magyarázó hajlam, 
amely a tanári pályára oly jellemző, mint stílusárnyalat, tudományos 
munkáiban is felfedezhető. De felfedezhető az a következetes igényes-
ség is, amellyel úgy tetszik nemcsak tanítványai irányában, hanem a 
magyar irodalom nagyjai irodalomtudományunk múlt- és jelenbeli kép-
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viselői irányában is viseltetett. Természetes, hogy ez a típusú követke-
zetesség, amely erkölcsileg mindenképpen tiszteletre méltó, nem mentes 
olykor az egyoldalúságtól, és a nem egészen méltányos megítélésektől 
sem. Erre vonatkozólag ehelyütt nem kívánunk példákat felsorolni, 
ezek szakmai körökben közismertek, de nem csökkentik, csak jellemzik 
Barta János tudományos tevékenységét. 

Barta János még az ötvenes években egy kis Arany-monográfiát 
publikált, amelyet természetesen újabb kutatásaival minden vonatkozás-
ban átértékelt és kibővített. Úgy tetszik, hogy e kötetben közölt tanul-
mányaiból egy új monográfia körvonalai rajzolódnak ki, bár nagyon 
valószínű, hogy ez a monográfia inkább csak virtuális mint valóságos. 
Barta János ellentétben sok pályatársával, nem szívesen vállalkozik 
összefüggő könyvek írására az utóbbi évtizedekben. S tulajdonképpen 
igaza van, amikor tudományos munkásságát érdeklődése és hajlama 
szerinti módon szabta meg. Tanulmányai ugyanis mindenkor nagyobb 
kérdéskört ölelnek fel, és éppen azért érdekesek és izgalmasak, mert 
mindig az őt foglalkoztató kérdésekről szólnak. Tanulmányainak sorá-
ban így is létrejönt az a korántsem formális egység, amelynek gondolati 
összefüggésrendszerében a tőle vizsgált kérdésekre vonatkozó nézetei 
teljes világossággal, pontosan és szabatosan kirajzolódnak. 

Tanulmánykötete utolsó részében Hangok a múltból címen régebbi 
írásaiból tesz közzé válogatást. Ezekben az írásokban Katonáról és 
Berzsenyiről csakúgy szó esik, mint Molnár Ferencről, Kosztolányiról és 
Adyról. Ezek az írásai nemcsak azt bizonyítják, hogy Barta János 
érdeklődése már korábban is sokrétű volt, és a magyar irodalom egészé-
nek megismerésére és vizsgálatára törekedett, hanem azt az egyébként 
közismert tényt is, hogy Barta János már fiatal korában is jelentékeny 
irodalomtudósaink sorába tartozott. (Akadémiai, 1976.) 

WÉBER ANTAL 

Hegedűs Géza: A MAGYAR IRODALOM 
ARCKÉPCSARNOKA 

Új keletkezésű, de máris igen élesen jelentkező hiány irodalomtudo-
mányunkban: a népszerűsítő igénynek megfelelő, tudományos szintű, 
érthető és értékelhető irodalomtörténeti „útikönyv", amely nemcsak a 
jelenben, hanem a múltban is megkönnyíti a tájékozódást az olvasó 
számára. 

Ez fogalmazódik meg célként Hegedűs Géza könyvének előszavában. 
Vállalkozását nemcsak ez a hiánytudat inspirálta, hanem egy igen dicsé-
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