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ségét illetően, lírai értékhierarchiáját messze jobbnak és igazságosabb-
nak érezzük más összefoglalásokénál. Csak azt az egyet nem hisszük, 
hogy e nagy lírai művek erényei és értékei e magyarázatra szorulnának 
rá, s hogy kizárólag egy - néha bizony erőszakolt - szocialista ideo-
lógiai meghosszabbítás révén nyernék el létjogosultságukat. 

Mégegyszer hangsúlyozzuk: Somlyó értékválasztásaival nagymérték-
ben egyetértünk. Esztétikai ízlése biztos, ítéletei, mikor ízlésítéletek, 
szinte tévedhetetlenek. Ezzel könyve létjogosultságát és szépségét -
minden kritikai fenntartásunk ellenére is - tökéletesen elismerjük, sőt 
szükségességét és fontosságát külön is hangsúlyozzuk: manapság, mikor 
egyre ritkább az olyan irodalmár, aki ízlését és minőségérzékét tudná 
gondolatmenetének alapjául vetni (anélkül, hogy érdektelenségbe 
süllyedne), a Somlyói út feltétlenül üdvözlendő. Természetes az is, 
hogy ez az ízlésre alapozó esztétizálás további problémákat is rejt 
magában: úgy véljük pl., hogy Somlyó némileg alábecsüli az ideo-
logikum szerepét a modernségben (holott, számunkra úgy tűnik, a 
romantika utáni művészeteknek az ideológia minden szinten döntő 
mozzanatává vált); továbbá igen nehezen lehet e tiszta ízlésen alapuló 
értékválasztások igazságát mások számára, a belátás szintjén túl is, 
bizonyítani (e probléma megkerülését fedezhetjük fel abban, ahogy 
Somlyó a modernségben oly nagy szerepet játszó blöffnek sem jelentő-
ségét, sem jelentéktelenségét nem kívánja érinteni) - de mindezen 
nehézségek mellett is a pozitívumok túlsúlya döntő: az állásfoglalás 
személyessége és biztonsága imponáló fölénnyel érvényesül. 

Befejezésként, s visszatérve a bevezetőben már leszögezett 
generációs különbségre is, felmerül bennünk, s korántsem csupán 
Somlyó könyve kapcsán - s reméljük, az is kiderült, nem konzervatív, 
nem modernség-ellenes alapon, hanem épp a modernség teljes el-
fogadásának nevében - a kérdés: ha, kívülről nézve, a „modern" kate-
góriája ennyire ingatag és csillámló, ha a modernség első ideológusai 
ennyire az adott pillanathoz képest adták ki a jelszót: „modernnek kell 
lenni mindenestül", vajon tényleg mindenestül modernnek kell-e lenni 
ahhoz, hogy korunknak oly ellentmondásos irodaimisága érthetővé 
'.áljék? (Szépirodalmi, 1980.) 

MARGÓCSY ISTVÁN 

SÓTÉR ISTVÁN: GYÜRÜK 

Előző két tanulmánykötetében Sőtér István irodalomtörténeti és 
elméleti írásait bocsátotta közre, így a Werthertől Szilveszterigben 
(1976) a 1 8 - 1 9 . század fordulójától Petőfiig időszak jelenségeiről 
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szólókat, a Félkör (1979) címűben a 19. század második felét tárgyaló 
munkáit, jelenlegi gyűjteménye pedig lényegében a 20. századi iro-
dalommal foglalkozó írásait tartalmazza. A megeló'zó' két kötettó'l a 
Gyűrűk némileg műfajában is eltér, miként ezt a szerző' maga is meg-
fogalmazza: „Az első két kötet szerzője inkább az irodalomtörténész, a 
harmadiké, a Gyűrűké elsősorban az irodalomkritikus." 

Sőtér István természetesen nem választja el egymástól az irodalom-
történetet és a kritikát, e két tevékenység ugyanis szükségképpen érint-
kezik, mi több: valamilyen módon feltételezi egymást. Az irodalom-
tudomány művelői általában igyekeznek egyesíteni az irodalmi jelen-
ségek megközelítésének e két egymást feltételező módszerét. Az már 
ritkább eset - némiképp a munkamegosztás és a fokozódó szakosodás-
nak eredményeként - , hogy a szakember mintegy „tárgyának" is, jelen 
esetben a szépirodalomnak aktív művelője legyen. Az a természetes 
egység , amely a szépíró-esszéista-tudós alkotó munkájában jut ki-
fejezésre, nem ismeretlen sem a világirodalom, sem a mi irodalmunk tör-
ténetében. Kár, hogy az idő egyre kevésbé látszik kedvezni ennek az 
alkotó-típusnak. E körülmény bizonyosan hozzájárul ahhoz, hogy nap-
jainkban az irodalommal foglalkozó szaktudomány és az élő irodalom 
kapcsolata elveszítette régebbi közvetlenségét. 

Szépírónak s egyidejűleg kritikusnak és irodalomtörténésznek lenni 
nem annyit jelent pusztán, hogy bizonyos stiláris elegancia szüremlik át 
az értekező prózába, a hozadék több ennél: az irodalmi alkotással való 
bensőséges kapcsolat, a „tárgy" oldaláról is átélt személyes tapasztalás. 
Mindez olyan árnyalatok meglátására és kifejezésére tehet alkalmassá, 
aminőt esetenként hiába várnánk egy más típusú kutatótól, bármily 
erényekkel rendelkezzék is egyébként. Sőtér István mint irodalom-
történész azonban többször is hangsúlyozza, hogy semmi biztosítékot 
nem nyújt az írói teljesítmény arra, hogy az elméleti nézetek és érték-
ítéletek az irodalmi művel azonos szintűek legyenek, mint ahogy nincs 
ilyen biztosíték fordítva sem: a regény szakértője vajmi könnyen 
kudarcot vallhatna regényíróként. Ahol azonban a tevékenységi körök 
harmonikusan illeszkednek, mégpedig a tudatosság magas fokán, ott az 
eredmény többnyire nem marad el. 

E kötet, elsősorban éppen a kritikák, e tömör, szubjektivitást sem 
nélkülöző, ám végső fokon mégis objektív ítéletet tartalmazó műelem-
zések közvetítésével érzékelteti az irodalomra vonatkozó nézetek har-
móniáját, sok szálból szövődő egységét. Korántsem véletlen, hogy Sőtér 
István munkásságát jellemezve minduntalan felbukkan az „egység", 
„sokoldalúság", „harmónia" kifejezés, ö ugyanis sohasem tartozott az 
úgynevezett szigorú kritikusok közé, célja kritikái és tanulmányai meg-
írásakor elsősorban nem valamilyen irány, gondolat, felfogás védelme 
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vagy képviselete, hanem a szóban forgó mű vagy életmű megértése, sajá-
tos értékeinek feltárása. S ebben a vonatkozásban, a mű értékeinek tisz-
teletében, rendkívül toleráns, nem engedi a részben művön kívüli (akár 
politikai) szempontok felülkerekedését. Ez a tolerancia azonban egy-
általán nem jelenti, hogy Sőtérnek csak dicsérő' szavai vannak iro-
dalmunk jeleseire vonatkozóan. A pálya egyenetlenségeit, a mű ellent-
mondásait, a gondolat kihagyásait pontosan, s legyen akár Németh 
Lászlóról, akár Szabó Lőrincről vagy Halász Gáborról szó, azzal a kriti-
kusi „megvesztegethetetlenséggel" közli, amely jó kritikai hagyo-
mányaink közé tartozik. Ám arra mindig gondosan ügyel, hogy mérle-
gelése megfeleljen a kor-személyiség-mű valóságosnak ítélt korrelációi-
nak, s ítéletét a mégoly jó szándékú vagy progresszívnak tetsző konjunk-
turális tényezők se befolyásolják. Ennek a kritikai magatartásnak is 
köszönhető, hogy Sőtér nem vett részt az irodalmi élet hétköznapi 
perpatvaraiban, amit persze nem minden esetben és nem mindenki sorol 
a kritikusi erények közé. 

A tárgyilagosságra való törekvés, a mű megértésére törekvő mél-
tányosság semmiképpen sem jelenti azt, hogy Sőtér István kívülállóként 
szemlélte volna az irodalmi s az ezekkel összefüggő társadalmi-politikai 
jelenségeket. Joggal tiltakozik - kötetének nem is egy helyén — a nem-
zedéknek valamiféle behatárolható irodalomtörténeti kategóriaként 
való alkalmazása ellen. Ám közös történelmi élmény, a feladatok azo-
nossága, a műveltség rokonvonásai s a kultúra küldetéséről vallott néze-
tek egy meghatározott történeti korszakban még akkor is szervező erő-
nek bizonyulnak, ha programszerűen működő irodalmi csoportosulásról 
nem is beszélhetünk. A harmincas évek derekától a felszabadulásig terje-
dő időszak szinte kikényszerítette az állásfoglalásokat. Az utókor hajla-
mos az így kialakuló fejlődésvonalakat elnagyolni, ez azonban minden 
távlatnak velejárója, a tartósnak bizonyuló értékek szelekdójának 
következménye. Végül is a szellemi értékek védelmének mind tuda-
tosabb programja, amelyet a fasizmus előretörése alapmagatartásként 
mintegy kikristályosított, a kor progresszív, humanista irodalmának 
egyik legfőbb érdeme: s voltaképpen ez a magatartás minősítette e kor-
szak íróinak egy igen jelentékeny csoportját. S ebből a meggyőződésből 
származott az erőtartalék is, amely - s erre Sőtér számos írása példa -
az ötvenes évek dogmatizmusával szemben is egy józan, értékvédő tö-
rekvést érvényesített. 

A kritika sokszor egy helyzetjelentéshez hasonlítható : egy-egy alko-
tói pálya helyzete, kilátásai, lehetőségei az adott időpont metszetében. 
A benne foglalt megjegyzéseket vagy igazolja, vagy korrigálja az idő. A 
Négy évszak költői antológiához írt tájékoztató költő-portréi például 
minden bizonnyal Sőtér István legjobb tudása szerint megalkotott 
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tömör, a legfó'bb jellegzetességeket sűrítő költő-arcképek. Nyilvánvaló, 
hogy bár a megfogalmazott karakterisztikumok nyújthattak számára a 
még ki sem alakult pályaszakaszokra vonatkozó jelzéseket, s ezeket 
finom kritikusi beleérzéssel sejtette is - bizonyára nem vállalkozott jós-
lásra. Annál meglepőbb, hogy a több mint három évtizeddel ezelőtt 
papírra vetett jelenségek szinte százszázalékosan beigazolódtak. A 
mából visszatekintve, a nagyobb pályaszakasz vagy teljes életmű ismere-
tében is nehéz lenne az antológia költőire illő tömör ismertetéseket 
pontosabban, találóbban megfogalmazni. 

Sőtér István írásain végigvonul az a gondolat, hogy a magyar iroda-
lom része a világirodalomnak, hogy a nemzeti irodalom a világkultúra 
összefüggései nélkül nem értelmezhető helytállóan. Határozottan el-
utasít mindenféle bezárkózást, nemzeti' egyszempontúságot. Több 
helyütt kifejti, hogy ez a legnagyobbakra sohasem volt jellemző, vagy 
ha néhányuk tájékozódása szűkösebb volt vagy hiányos, ez mégoly ki-
váló tevékenységüknek sohasem vált javára. Ezzel együtt azonban a 
formális műveltséget sohasem becsüli túl, nem „urbánus" abban az érte-
lemben, ahogy ezt a kifejezést a magyar irodalom megosztásához vezető 
ellentétek idején használták. 

Régi szokás a szakkritikában is, hogy a témaválasztásból következ-
tessen a recenzens valamely kötet irányára, a témák összetételéből, az 
ebben kifejeződő vonzalmakból vezessen le valamilyen irodalomfel-
fogást. A kritika műfaja esetében felettébb kockázatosak az ilyen fel-
tételezések, hiszen a legtudatosabb kritikusi tevékenységhez is feltét-
lenül kapcsolódhat valamilyen alkalomszerűség, ha más nem, a bírálatra 
érdemes művek megjelenésének alkalomszerűsége. Némileg más a hely-
zet a tanulmányok esetében, noha az alkalmi jelleg (pl. a nálunk hang-
súlyozott szerepű évfordulók idején rendezett ünnepségek, ülésszakok) 
itt is érvényesülhet. E körülmények azonban legfeljebb motiválják, de 
nem minősítik egy tanulmány értékét. Mindezek köztudott dolgok, 
mégsem árt megemlíteni, mert Sőtér István köteteivel ellentétben nem 
egy tanulmánykötetet az a körülmény duzzaszt tekintélyes vastag-
ságúra, hogy a szerző szükségesnek tartja minden leírt szövegét időről 
időre újból nyilvánosságra hozni. Sőtér tanulmányai a külső tényezők-
től függetlenül is alapos, elmélyült alkotások, a konkrét feladat meg-
tisztelő kényszere nem csökkenti, hanem fokozza igényességét. 

így például igen fontos, összefoglaló mondandója van a Nyugat nagy 
írónemzedékéről (Ady, Móricz, Kosztolányi), de nem kevésbé lénye-
gesek Krúdyról. Kassákról szóló írásai. A Két világháború között cím 
alá foglalja e korszak jelentékeny íróiról írott tanulmányait, különös 
figyelmet szentelve e témakörben Németh Lászlónak, akinek munkássá-
gáról, műveiről öt tanulmányt olvashatunk a kötetben, közülük, ha 



Szemle 451 

szükséges egyáltalán rangsorolni, az Iszony elemzése (.Németh László és 
az Iszony) az, amely minden vonatkozásban alapmunka az íróról szóló 
szakirodalomban, s amelynek módszerét és megállapításait (1948-ból 
származik) töt'u mint három évtizede nem kezdte ki az idő. Volta-
képpen e tanulmánycsoporthoz sorolhatók a „tragikus nemzedék" kép-
viselőit méltató írásai is, amelyek között olyan lényegbevágóak talál-
hatók, mint amilyen a Szerb Antal magyar irodalomtörténete (1958), és 
a Halász Gábor (1945) munkásságát megörökítő esszé. Emez még a friss 
és fájdalmas visszaemlékezés alkalmából íródott; az előbbi pedig, 
viszonylag korán, az akkoriban vitatott s nem mindig méltányosan meg-
ítélt népszerű és hatásos irodalomtörténetet teszi mérlegre azzal a tár-
gyilagos józansággal, a műnek kijáró elismeréssel, az értéknek azzal a 
távlatba állításával, ami oly jellemző Sőtér tanulmányíró módszerére. 

Nem sorolhatjuk fel még cím szerint sem a kötetben megjelent 
összes írásokat. Emlékeztethetünk csupán a világirodalmi témájú tanul-
mányokra: Tolsztoj, Roger Martin du Gard, Thomas Mann, Camus mű-
veiről, munkásságáról szólnak. Külön említést kívánnak azonban az el-
méleti írások, amelyek Történet és elmélet címen külön csoportot 
alkotnak. A múlt jeles irodalomtörténetírását teszi mérlegre a Horváth 
János „klasszicizmusát" elemző tanulmány ; a hatvanas évek derekán ki-
bontakozó vitákat foglalja össze az irodalomelmélet új törekvéseit 
összegező írás. Erre a tárgyra egy évtized múltán visszatér (Irodalmunk 
és elméletünk 1976). Sőtér e munkáiban is a végletek kiegyenlítésére 
törekszik: örömmel, de nem kritikátlanul fogadja az újat, és sikeresen 
választja el az elvszerűséget a doktrinér türelmetlenségtől. Ha szükséges-
nek látszik, udvarias, elismerő tónusban ugyan, de vitába száll a tekin-
télyekkel (régebben Révaival, utóbb Lukács György egyes megállapítá-
saival). E tanulmányaiból mintha hiányozna a fiatalkori írások csillo-
gása, bensőségessége, az objektivitás szikárabb formát ölt. A változó 
feladat, az újfajta felelősség bizonyára megkövetelte a kifejezésmód át-
alakulását is, műfajilag az esszé helyébe a tanulmány lép, az író-kritikus 
helyébe a tudós. 

Ismétlődő kívánságként említhetjük azt a több helyütt kifejezett 
hiányérzetet, hogy néhány irodalomtörténészünk, aki visszahúzódott a 
kritika aktív művelésétől, milyen nagy haszonnal járulhatna hozzá a leg-
újabb magyar irodalom tartós értékeinek számbavételéhez! (E kötetben 
csak egy újabb tárgyú kritikával, Gáli István Ménesgazdájának mélta-
tásával találkozunk, pedig éppen a Négy évszak költőportréi mutatják, 
hogy Sőtér István milyen biztos szemmel fedezi fel a tehetség, a magas 
szintű teljesítmény jegyeit.) Egyetértve az említett óhajjal, mégiscsak 
azt mondhatjuk, hogy sem okunk, sem jogunk nincsen egy szuverén 
pálya érdeklődési köreinek, feladatainak kijelölésére, ezek fontossági 
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sorrendjét, belső összefüggését bizonyára az alkotó érzi, tudja a leg-
jobban. Annyi mindenképpen bizonyos, hogy Sőtér modern irodalmi 
tárgyú kritikái, esszéi, tanulmányai, portréi jelentékenyen befolyásolják 
irodalmi köztudatunkat. (Szépirodalmi, 1980.) 

WÉBER ANTAL 

CZINE MIHÁLY: NÉP ÉS IRODALOM 

Az első kötet végére érve némi szédülés fogja el az olvasót: mintha 
egy nemzeti irodalmi panoptikumban járna, ahol az élőkhöz megtévesz-
tően hasonlatos, de másfélszeres életnagyságú figurák sorakoznak. 
Évforduló-emlékezések, irodalmiest-bevezetők, nekrológok és főleg 
köszöntések sorakoznak egymás után: XY író hetven éves, nyolcvan 
éves, kilencen éves . . . S ez a sor folytatódik a második kötetben is, 
egy-egy hosszabb lélekzetű tanulmány nyújtotta pihenővel. Világos, 
hogy ehhez a gyűjteményhez nem úgy kell közelednünk, mint a szoká-
sos tanulmánykötetek (valljuk be: legtöbbször recenzió-kötegek) vala-
melyikéhez. 

Czine Mihályt barátai és a vele kevésbé rokonszenvezők egyaránt 
gyakran nevezik a népi irodalom „utazó nagykövetének", „vándor-
prédikátorának". Mindkét részről más-más hangsúllyal persze. Egy 
dolog azonban nem vitatható, mégpedig az, hogy az irodalmat sokféle-
képpen lehet szolgálni és egy ország irodalmi vérkeringésének folyama-
tosságához nélkülözhetetlen a „vándorprédikátorok" tevékenysége. 
Ennek a több, mint két évtizedes tevékenységnek az áttekintéséhez 
nyújt segítséget a Nép és irodalom két kötete. 

A prédikátor-hasonlat azonban több szempontból is megállja a 
helyét. Részben valószínűleg vállalná a szerző is, aki rokonszenves 
személyességgel vall többször református „gyökereiről", s akinek a 
gyász és az ünnep emelkedettebb pillanataiban a zsoltárok segítenek az 
önkifejezésben. Szekularizált tartalommal, persze; de az már magának a 
reformációnak a lényegéből következik, hogy az egyházi értelemben 
„laikus" megközelítés nem távolít el tőle annyira, mint a katolikumtól. 
Köztudott, hogy hazánkban, történelmünkben miféle progresszív és 
világi ideológiák kapcsolódtak a protestantizmushoz korszakokon át. 
Kisebbségi, sokszor üldözött, háttérbe szorított vallás lévén, nem csoda, 
hogy szinte metaforája lett minden kisebbségi létnek. Az sem meglepő, 
hogy az ebből a hagyományból táplálkozók egész irodalmunkról, sőt 
egész nemzeti létünkről alkotott képüket erre a metaforára vezetik 


