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k i s p i n t é r i m r e : h e l y z e t j e l e n t é s 

A szerző mai irodalomkritikánk ,.középnemzedékének" ismert tagja; 
recenzióinak és kritikai tanulmányainak önálló kötetben való megjelen-
tetésével nemzedéki-szakmai működésének reprezentatív „ars cri-
tica"-ját bocsátotta közre. 

Napilapban, folyóiratban éppen megjelenvén nyilván más akusztikai 
feltételek közt hat minden kritikai írás, mint post festa, összegyűjtve, 
amikor már nem a bírált mű megméretésének izgalma hat, sokkal 
inkább a lehetséges „ítélet a kritikus felett". S ez sem csupán annyiban, 
hogy „igaza volt-e" (a válogatás ezt a kompetencia-képet előnyösen 
alakíthatja), hanem inkább aszerint, hogy miként, mennyiben érvé-
nyesített összefüggő és következetes értékrendszert. A kötet felépítése 
egyébként is e szempont jogosultságát nyomatékosítja: az 1967-77 
között keletkezett kritikák sora egy nem napi-kritikai műhely-
tanulmányhoz vezet el - a szerző Füst Milán munkásságával kap-
csolatos elemzései zárják a könyvet. Mindez igényt jelent be az írások 
kritikaszemléleti és irodalomszemléleti dokumentummá minősítteté-
sére. 

A két szemléleti vonatkozás nyilván összefügg. Ha a kritikai gyakor-
lat általánosítható jegyei nem(csak) az irodalom természetéből követ-
kező szempontok érvényesülésével magyarázhatók is, a huzamos kriti-
kusi gyakorlatban mindenképp kidolgozódik „ideológiájuk". Legfeljebb 
megeshet, hogy az egyes kritikákból kevésbé kiemelkedő, mégis azok 
mindenkori fedezetét képviselő „látens" irodalomszemlélet sem érvé-
nyesít egészen adekvát szempontokat. Épp ezért nem redukálható 
technikai kérdéssé a kritika ügye. Mindenkor irodalomszemlélet kérdése 
is; „műfaji", technikai jegyei ennek alapján épülnek ki. így viszont a 
„mögöttük" ható irodalomszemlélet jellemzői kitapinthatók bennük, 
általuk. 

Kis Pintér Imre kritikáiban alapvető közlő értéke van a kezdések és 
zárások jellegének. A zárás (igen gyakran csülag után, az elvárt véle-
mény érkezését bejelentő mondattal nyitott rövid bekezdésként) az 
ítélet-megformulázás, a látszólag konklúzív minősítés „helye". A ki-
indulás (gyakran szintén csillaggal elválasztott bevezetőként) tartalom, 
hangvétel és pozíció szerint is formásán előrevetíti mintegy „előítélet-
mondásként" a zárlatot. Nincs helyünk, csupán felvetni lehet, hogy e 
formai sajátságból felsejlik a kritika mint írásmű egy olyan eszménye (a 
gondolatmenet benső törvényénél erősebb stiláris lekerekítettségen, 
frappáns szerkesztettségen nyugvó „statikus" artikuláltság), mely a kri-
tikusi „ars" szemléletét a kifejezés-funkció szerint jellemzi, s összefügg 
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a műfaji ítéletmondásként, a szerző ítészként való fölfogásával, az ebből 
fakadó „pozicionális fensőbbséggel". 

Előbbiekhez kapcsolódik más vonatkozásban jellemzően az a saját-
ság, hogy a kezdések lényegében nem a közvetlen tárgyként adott 
könyvre, műre (az aktuális érték-eseményre) hivatkoznak, hanem a mű, 
könyv szerzőjére. Ezen belül két alaptípusra vezethetők vissza. Az 
egyiket a már időhatározói módosítószó minőséghatározói értelmű 
- nyílt, vagy odaérthető - jelenléte jellemzi (Juhász Ferencről, Nagy 
Lászlóról, Illyés Gyuláról, Németh Lászlóról, Déry Tiborról stb.). A 
másikat a még módosítószóval jellemezhetjük hasonlóan; itt a szerző 
személye mintegy a szerző nemzedéki személytelenségeként, „térbeli" 
kiterjedtségeként lesz kiindulási alap (Sánta Györgyről, Csaplár Vilmos-
ról, Csörsz Istvánról, Császár Istvánról stb.). - „Még" és „már" határán 
olykor felvillanhatnak a kritikus nagy pillanatai - amikor is az író 
személye „éppen most", és a kritika révén válik a kritikai értékelés 
pozitív kiindulásává. („S vegyük már észre, hogy hosszas és feszült-
ségekkel terhes írói fejlődés után: Galgóczi ma [1975-ben. B. Á.] az 
egyik legjelentősebb novellistánk." - 192.) - Az ilyen heurisztikus 
kijelentésformáktól eltekintve a kiinduló tétel még a megfogalmazás 
módja szerint sem egyszerűen a kritikus állítása, hanem a közvélemény 
konszenzusaként állított és elfogadva megerősített, „közismert" eviden-
cia. Formailag a szerzőnek az irodalomtörténeti folyamatban való „táv-
latos elhelyezését" képviseli - gyakorlatilag ennek teljes hiányával. 

A kiindulást persze a fenti elvi alapsémán belül más szempontok is 
árnyalják, ha például a kiindulás az értékeltségbeli többértelműség 
maga. „Mi sem egyszerűbb, mint nálunk egy művet, egy írót proble-
matikusnak mondani. Hozzá is szoktunk. . . mert tulajdonképpen 
dodonai értelmű: fenntartást jelent, de elismerést is, . . . különvéle-
ményt, . . . reverenciát. Valójában persze a magunk bizonytalanságát 
bújtatja legtöbbször, s még jó, ha csak a z t . . . " - így a kezdés a 110. 
oldalon. S a 116. oldalon így a zárás: „Most látom csak . . . mennyi 
mindent kellene még . . . Mert: többsíkú mű - fogyatékosságait vagy 
erényeit egyaránt hosszasan lehetne . . . Nagyon szeretjük a sommás 
ítéleteket: Szentkuthy műve erre semmiképpen sem alkalmas . . . nem 
hibátlan, de különc, ellentmondásos voltával is nagy jelentőségű. Vitára 
késztet, de termékenyítőre . . . " 

Azt mondhatjuk tehát, hogy a kritikák deklaratív kezdése többnyire 
nem a vizsgált műre hivatkozik, hanem a szerzőjére; következésképp 
konklúziója sem (sosem csak) a műre, hanem a szerzőre általában vetül, 
s ekként fogalmazódik meg; tartalmában így érték-állításnak tetsző 
értékeltség-rögzítés lesz (felhalmozható személyi birtokká minősítve az 
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irodalmi értéket). Az ítéló'i tevékenység objektivitását „formába öntve" 
a kritika többnyire a szerzó'i értékeltséget hosszabbítja meg az adott mű 
alkalmából a következő' műig, ahelyett, hogy a mű valóságos érték-
aktusának organikus gondolatmenetben való kifejtésével járulna hozzá 
(nem közvetlenül, csak lehetséges következményképp) az írói értékelt-
ség változható valóságához, az irodalomtörténeti tudatosság tényleges 
továbbépüléséhez. 

Ez a kötet kritikaszemléletének egyik - bár döntő - vetülete. 
Működik ugyanis emellett egy ellenkező előjelű tendencia: az értékelt-
ség-rögzítés hivatalosságával formálisan szemben álló személyes, be-
fogadói-élményi vallomásos értékelő hang is. A kritikus „objektív" 
minősége mellett előveszi „közolvasói" spontaneitását is, s az ennek 
nevében fogalmazott minősítő jelzőket is elhelyezi a kritikában. A 
minősítésnek ez a fajtája stilisztikailag is szembetűnően elkülönülhet -
tüntethet egyes szám első személyű „részleges" érvényével (pl. Juhász 
Ferencről írva, 198.); de máskor öltheti a kérlelhetetlen objektivitás 
formáját - a konszenzus mellett egy emelkedettebb jóslatot is biz-
tosítva (pl. Nádas Péterről: regénye „értékelését elvégzi majd az idő" -
nyüvan az olvasói megérzést igazolva, 149.). A hangváltás rendszerint 
hatásos retorikai fordulattal avatkozik be az értékelés megfelelő 
pontján, kivált olyan alkalmakkor, ha a kezdés az ambivalens értékelt-
séget vetítette előre. (Pl. Mészöly Miklósról, aki mindenekelőtt „magá-
nyos" és „rejtélyes"; írói világának szinte gyanútlanul megsemmisítő 
leírása tehát a zárásban értékelő kiegészítést követel: „Persze az írói 
prekoncepciók végső próbája mégiscsak az olvasók élménye. S innen 
nézve Mészöly Miklós pozíciója az én olvasatom szerint is egyértelmű: 
régóta prózánk legjobbjai közé tartozik." - 142.) Úgy hihetnénk, netán 
az értékeltség-rögzítéstől elváló, azzal jóvátételként szembeállítható 
vallomásos értékelés az író személyével szemben inkább a műre hivat-
kozik. Bár a látszat ezt néha támogatja, egyértelmű ellenpélda több van. 
Adott esetben épp a vallomásos hang lesz a mű problematikusságával 
szemben a szerzői személyiség értékhitelesítője. (Pl. Kiss Annáról zavaró 
momentumok mellett és ellenére megtudjuk, hogy „mégis költő", 
amennyiben a kritikusi-befogadói empátia közvetlen tudomása szerint 
„végtelenre látó nagy lélekkel rendelkezik" - 262.) - Érthetően: az 
ítéletmondói attitűd paradoxona, hogy a kritikus szubjektív vallomása 
is csak (engedményes) ítélethirdetésként szólhat, legföljebb rejtel-
mesebb indoklású szerzőre vonatkoztatott értékeltség-rögzítést biztosít. 

Kritika- és irodalomszemléleti alapvonásként az irodalomhoz való 
ítélkezői, „eredményhirdetői" viszonyt érezzük a kötet valamennyi írá-
sát (a Füst Milán tanulmányt is) legáltalánosabban jellemző jegynek. 
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Szembetűnő az értékelés-megformulázó attitűd engedményes kettőssége 
(az „objektív", „tudósi" és az „élményi", „befogadói" indoklásformák 
egyensúlyozó működtetése); de hasonlóképp szembetűnő az egységes 
megközelítés, mely ennek mélyén hat: a személyre mint megítélendő 
értékobjektivációra vonatkoztatottság. 

A Helyzetjelentés írásaiban a magyar irodalmi hagyományban te-
kintélyes múltra tekintő, s figyelemreméltóan modernizálódni képes 
morális alapú irodalomszemlélet jelentkezését látjuk. Ennek értelmében 
az írás aktusa morális tett, sui generis érték. Például Tóth Bálint 
költészetében „a szándék még messze a megvalósulástól" (a megfogal-
mazásból következően viszont egyszer „már" nem lesz messze, s ígv a 
szándék máris megvalósulás-értékű!), „mégis vegyük észre, hogy ez a 
könyörtelen szubjektív etikára törekvés munkál. . . minden vala-
mirevaló sorában" - 236.0. Az általam kiemelt mutató névmás azonban 
sajátságosan mindig az alaptagra vonatkozik vissza - ez nem más, mint 
a törekvés moralitása maga, mely tartalmában sem konkretizálható 
másként, mint a szándék (megvalósulás-értékű!) átéltségeként, s így 
fölfogni is csak közvetlen azonosuló átéltségként, „morálisan" lehet. Ha 
pedig az irodalom értéke az irodalmat hitben szülő személy szándék-
átéltségével mint morál-értékkel azonos, akkor véleményezője a morális 
végrehajtó személyi - és nem „műfaji", szakmai - helyzetében létezik. 

- Ebből az irodalomszemléletből logikusan következik az ítészi szerep-
körben az értékelésbeli kettősség egyensúlyozó működtetése: morális 
igazolás vagy morális jóvátétel (a szerzőt ületően), morális absolutio (a 
kritikust illetően). 

„. . . jó okom van rá, hogy ne erőltessek objektív ítéleteket. Hiszen 
továbbra is a művészi értékre figyelek elsősorban" - vallja némileg 
különös logikával a kritikus (egy fiatal költőkről szóló, összefoglaló-
visszatekintő tanulmányban - 253.) - Az immár kívánatos lekerekítés 
és jóvátétel kedvéért hadd idézzük ezt most egyetértéssel. Mert valóban: 
hogyan is lehetne a szándék „hites" átélése (idővel feltartóztathatat-
lanul a személy reprezentatív értékeltségévé tárgyiasulva) - mint érték 
— objektív? (Legyen bár „művészi" vagy „morális"!) - Tett, melynek 
nincs következménye (nincs-e? ); tettekért menlevél idővel (az-e? ) -
helyzetjelentéseinkben. (Szépirodalmi, 1979.) 
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