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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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retes pedagógiai szándék is: „hogy a művek ismeretére lelkesítsen. Mert 
helyes és gyönyörűséges írókról, költó'kró'l olvasni, de még helyesebb és 
gyönyörűségesebb íróktól, költőktől olvasni." (5.) 

Az arcképcsarnok, mint irodalomtörténeti műfaj, ezidáig meglehető-
sen ritka. Éppúgy, mint az egy szerző által írt összefoglaló irodalomtör-
ténetek. Hegedűs ezúttal az előbbi műfajt választotta, s ezáltal több 
irányban is megszabja a kritika határait. Nem kérhető rajta számon a 
különböző tendenciák, irányzatok átfogó elemzése, sőt még csak ezek 
jelzése sem - ahol van, ott örülnünk kell, ahol nincs: ilyen az „arckép-
csarnok". A képzeletbeli képtár festményeinek, vázlatainak összeválo-
gatása szintén egyéni ízlés dolga, s mint ilyen - magánügy. De Hegedűs 
nyilván nem saját irodalmi ízlésének könyvbeöntött lenyomatát tárja a 
közönség elé, hanem irányítani, formálni, befolyásolni akarja a „köz-
művelhető" olvasót. S éppen ezért nem magánügy a válogatás sem. 
Az előszóból kiderül, hogy a meghatározó szempontok többnyire „ne-
gatívak", azaz: a terjedelemmel nem lehet súlyozni, hiszen a képtár 
képei is egyformák, s ,,a kiadó úgy találta, hogy száznál több ilyen arc-
kép nem fér egy kötetbe." (6.). ,,A szerző némi írói gyakorlattal úgy 
találta, hogy körülbelül négy, írógéppel írt oldal lesz elegendő egy-egy 
arckép megrajzolására." (5-6.). Az ilyen - látszólag objektív - aka-
dályok azonban semmiképpen nem segítik a szerzőnek azt a törekvését, 
hogy szándéka szerint az egész irodalmat érzékeltesse. (Visszamenőleg 
adunk hangot afeletti örömünknek, hogy annak idején Szerb Antal vagy 
Babits Mihály ilyen „prózai" szempontokat nem volt kénytelen figye-
lembe venni.) 

Az arcképcsarnok Hegedűs által világosan jellemzett műfajából az is 
következik, hogy „nem a terjedelemből, hanem a jellemzésből derül ki, 
melyik volt a főalak, melyik tiszteletre méltó, egyért-másért nagyem-
lékű mellékalak." (5.) Igen széles és árnyalt esztétikai szakszókincs 
segítségével lehet tehát egyértelműen és meggyőzően elvégezni a kény-
szerű, de szükséges hierarchizálást. Gondos olvasás és jegyzetelés után 
ez a „tárlat" a magyar irodalomnak valamiféle „egyszínű közegét" 
mutatja az olvasónak, amelyen a szerzők nagy részét csak homályos 
ecsetvonások különböztetik meg. 

Minden alkotó — rendszerint a portré vége felé - rendelkezik egy 
minősítő jelzővel; legnagyobb részük három csoportba osztható. A 
„klasszikusok" sorát csak néhány példával illusztráljuk: Janus Panno-
nius, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós, Fazekas Mihály, jóval későbbről 
Nagy Lajos, Tóth Árpád, Füst Milán, Tersánszky Józsi Jenő, Szabó Pál, 
Barta Sándor, Tamási Áron, Veres Péter, Kodolányi János, József 
Attila. A másik két alapvető minősítés között nem tudtunk teljes 
biztonsággal sorrendiséget megállapítani; a .jelentékeny" alkotók közé 
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tartozik többek között Ungvárnémeti Tóth László, Rimay János, Dayka 
Gábor, Zempléni Árpád, Heltai Jenó', Balázs Béla, a regényíró Kodolá-
nyi, Batsányi, Szabó Ló'rinc és Virág Benedek. „Jó" költó'k Szemere 
Pál, Ábrányi Emil, Szép Ernő, Vas Gereben, Faludi Ferenc, Gyöngyösi 
és Czóbel Minka. Nem feladatunk, hogy egyes alkotók „besorolásával" 
vitatkozzunk; ezzel a rövid és nem teljes statisztikával a minősítések 
egyhangúságára, egybemosó, nivelláló tendenciájára kívántuk felhívni a 
figyelmet. Ez a jelenség kritikusi gyakorlatként mindenképpen káros 
lenne, s időnkénti megjelenésére nemcsak Hegedűs könyve példa. S bár 
a terjedelem kényszerű szűkre szabottsága önmagában is ellene dolgozik 
az árnyalt, specifikumokra irányuló jellemzésnek, esztétikai szakszó-
kincsünk - melyet a népszerűsítő munkákból sem szabad száműzni - a 
fentinél mégiscsak szélesebb. 

Szimpatikus szerzői törekvés viszont az „antropomorfizáló" meg-
közelítés. Egy lexikon szócikkében valóban nincs rá lehetőség, de port-
rékban már igen. Hegedűs láthatólag élvezettel merül el az írók, költők 
emberi tulajdonságainak boncolgatásában, ezzel akarván karnyújtás-
nyira hozni őket. Néhány esetben ez valóban könnyedebbé, élvezete-
sebbé teszi a képet, s még a művészi teljesítményt is aláhúzza. Máshol 
azonban az ellenkezőjére fordul, az emberi tulajdonságok alapvetően 
módosítanak az életmű értékén, s a szerző szerint az alkotó tehetségén 
is. A Szabó Dezsőről írott négy oldal minden bizonnyal az egyik 
legnehezebb feladat lehetett, és Hegedűs nem tudta megoldani a művé-
szeti vagy politikai minősítés dilemmáját. Befejezésül ezt írja: „Majd-
nem nagy író volt. De mégsem az lett belőle. Kár érte. Néhány novellá-
ját okvetlenül meg kell őriznünk." (310.) Hegedűs „szépírói vénája" itt 
az értékelést szaggatott, felzaklatott, érzelgős mondatokba rejtegette -
túlságosan is. S a végső kicsengés Szabó Dezső irodalomtörténeti helyé-
vel kapcsolatban nem közöl semmit - Hegedűs lelkiállapotáról annál 
többet. 

Ugyancsak értetlenül állunk a minősítések információs értékével 
szemben még számos alkotóval kapcsolatban. Barcsayról megtudjuk, 
hogy „életműve nem nagy, de rokonszenves", és „elegáns poéta" (58.); 
Rádayról megtudunk sokmindent, többek között azt is, hogy élete 
végén elégette munkáit, így aztán hiába is próbálnánk követni a fentebb 
idézett előszóbeli tanácsot. A szójátékokra való hajlam is a szépíró 
Hegedüst erősíti, az irodalomtörténésznek azonban kifejezetten kárára 
van. A szójátékok az esetek nagy többségében csak a szerző számára 
jelzik a gondolatot, a közönségnek frappáns és üres megfogalma-
zást adnak - s az álműveltség elleni harc során erre is figyelnünk kell. 
Lehet, hogy lényegében igaza van Hegedűsnek abban, hogy Madách 
„lírikusnak túl filozófus, de filozófusnak költő" (179.), s talán abban is, 
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hogy Vajda „a legmodernebb a klasszikusok között, a legklasszikusabb 
a modernek között" (196.). Differentia specificá-nak azonban ezek már 
csak azért sem fogadhatók el, mert nem lehet hasonlókkal mindenkit 
ellátni, holott a fenti jeggyel a legtöbb alkotó kétségtelenül rendelkezik. 

Hegedűs az előszóban szinte teljes hiánylistát közöl mindazokról, 
akikről arcképet a későbbiekben nem ad. A hiányérzetet még ez sem 
csökkenti, sőt növeli akkor, amikor egy-egy képet fölöslegesnek talá-
lunk. Zempléni Árpád vagy Szilágyi Géza jelenléte nem önmagában 
bántó (bár nem biztos, hogy a „bűvös százba" beletartoznak), csak 
Csáth Géza vagy Gelléri Andor Endre távolmaradása miatt. Maga 
Hegedűs is elismeri, hogy két ember között sokszor az ő szimpátiája 
döntött, s bár a döntés nehézségét illetően megértjük gondjait, az ilyen 
típusú mérce „mérce-jellegét", azaz objektivitását mégis megkérdőjelez-
zük. Ebből is következik, hogy ebben a százban olyanok is helyet 
kaptak, akiknek írói teljesítménye még Hegedűs (némi irodalomtörté-
nészi eufemizmust nem nélkülöző) értékítélete szerint is legfeljebb egy 
másodvonalbeli százra jogosítja őket (pl. Garay). Ilyenkor speciális 
mentségek lépnek be: ezek lehetnek a már említett emberi tulajdonsá-
gok, vagy esetleg más téren nyújtott nagy teljesítmények. Ez végképp 
eklektikussá teszi a válogatást, hiszen a „dramaturgia klasszikusaként" 
(147.) Garaynak ebben a százban nincs helye akkor, ha „mindenestül 
kimaradt a filozófiai írók Apáczai Csere Jánostól Lukács Györgyig 
terjedő vonulata" (6.), vagy a kritikusok, köztük Szerb Antal. 

A különböző szempontú példák további szaporítására - szintén 
terjedelmi okok miatt - nincs lehetőségünk. S valószínűleg fontosabb is 
ennél az, hogy egy általánosabb jelenségre irányítsuk a figyelmet. 
Hegedűs Gézáról köztudott, hogy irodalmi munkássága igen széles ská-
lájú. Azon szerzőink közé tartozik, akik elsősorban nem a szűk szak-
mának, hanem alapvetően közművelődési célzattal a fiataloknak, vagy 
általában az olvasók széles tömegeinek írnak. A sokoldalú tájékoztatás 
igénye azonban mindig új és új területek feltérképezésére hajtja, amely 
esetleg a következő téma azonnali felbukkanása miatt nemcsak alapos, 
hanem gyors munkára is serkenti. Nagyfokú nyitottsága, amely a 
továbbadáson keresztül megszűnik pusztán szubjektív tulajdonság lenni 
(s mint ilyen, magánügy), alkotó kíváncsisággá válik. Monográfiák 
hosszú sora mellett (melyek önmagukban is tág érdeklődésre utalnak: 
Budai Nagy Antaltól Mátyáson és Vergiliuson keresztül Shaw-ig) átfogó 
igényű munkák kezdeti lépésein is túl van már (köztük egy társadalom-
történetről, illetve a magyar romantikáról írotton is). Nyilvánvaló, hogy 
ezek az alkotások egy valóban meglevő igény kielégítésére, illetve egy 
valóban hiányjelekből álló területre irányítják a figyelmet. Kérdés azon-
ban, hogy az „űrök betöltésére" egyetlen embernek kell-e, lehet-e 
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vállalkozni. A magyar irodalom arcképcsarnokát tekintve a válasz több 
szempontból is egyértelmű nem; eló'ször: a hiánypótlás ebben az eset-
ben tulajdonképpen virtuális - hiszen közkeletű irodalomtörténet nem 
adatott az olvasók kezébe. Másodszor: a könyv elvégez egy olyan típusú 
szelekciót (a válogatással és az értékeléssel egyaránt), amely korrekcióra 
szorul. Harmadszor: ez a bizonyos korrekció még sürgó'sebbé is vált, 
hiszen ezt a könyvet is sokan olvassák majd, és sokan ugyanazok, akik 
például a Száz hires regényt (amely hasonlóan körültekintő' előszóval 
jelent ugyan meg, hatása mégis legalábbis ellenmondásos). Irodalomtör-
ténészeink előtt a feladat tehát sokszorosan is adott. A munkára ser-
kentésnek, valamint a helyes irány kijelölésének ez a módja valószínűleg 
nem a legszerencsésebb. (Móra, 1976.) 

CSÁKI JUDIT 

IMPRESSZIONIZMUS VAGY SZECESSZIÓ? 

TANULMÁNYOK A MAGYAR IMPRESSZIONISTA STÍLUSRÓL 

A stíluselemzés, stílusvizsgálat egyik legelhanyagoltabb területe a 
művészettel, irodalommal foglalkozó kutatásoknak. A művészettörté-
nészek tettek e téren a legtöbbet, de korántsem eleget; kérdések egész 
sora vár még tisztázásra. Az irodalomtudomány pedig a stíluskutatá-
sokban még a kezdő lépéseknél tart. Az irodalomtörténészek - mind a 
hagyományos, mind a formalista-strukturalista módszerek követői — 
legjobb esetben egy-egy mű, esetleg író egyedi stílusát vizsgálják anél-
kül, hogy a kor uralkodó stílusjegyeit is szem előtt tartanák. Sokan, a 
szellemtörténet kísértetétől félve, óvakodnak még az átfogó stíluskate-
góriák használatától is. Nem jobb a helyzet e téren a nyelvtudományban 
sem. A stilisztikával foglalkozó nyelvészek többsége megelégszik a 
nyelvi eszközök hagyományos vizsgálatával, a jelenségek, alakzatok 
számbavételével, osztályozásával, kísérlet is alig történik a szépirodalmi 
stílus tágabb horizontú, szintetizáló megközelítésére. Ezért figyelemre 
méltók, sok tekintetben úttörő jellegűek a kolozsvári egyetemen folyó 
stílusvizsgálatok, melyek eredményeiről a jelen — Szabó Zoltán szer-
kesztette - kötet tanulmányai is tanúskodnak. 

Korunk mindjobban specializálódó, a gépi eszközöket egyre széle-
sebb körben igénybe vevő tudománya nem kedvez az egy tudós körül 
kialakuló iskoláknak, műhelyeknek. Az Erdélyben kibontakozó stílus-
kutatások mégis valami ilyenféléről vallanak. Szabó Zoltán nemcsak 
szerkesztője, tanulmányírója a Kriterion által közreadott kötetnek, 


