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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 
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vissza. Alapállásuk: egy támadott, belső romlástól és külső rontástól 
fenyegetett kisebbség értékeinek védelmezése. A recenzens álláspontja 
nem ilyen és egyben meggyőződése, hogy a „fenyegetettség ideológiájá-
nak" következetes végigvitele a történelmi valóságérzék és ehhez 
kapcsolódóan az esztétikai ítélet torzulásaihoz vezet. De ismeri és 
elismeri ennek az ideológiának az érvényét számos vonatkozásban, 
másfelől pedig önnön valóságérzékét sem tartja abszolútnak. Mi más 
lehet az irodalomról való beszéd feladata, mint az egymásnak bizonyos 
pontokon ellentmondó valóságképek egymásnak feszítése, valamilyen 
konszenzus elérése érdekében? Talán nem szükségtelen erre emlékez-
tetnünk, mielőtt folytatnánk megjegyzéseinket Czine Mihály könyvéről. 

Visszatérve a prédikátor-hasonlathoz: a Nép és irodalom szerzője 
úgy beszél az irodalomról, mint a hittérítő a vallásáról. Vagyis minden 
erőfeszítése arra irányul, hogy hitének nagyszerűségéről, értékeiről, 
egyedül üdvözítő voltáról meggyőzze hallgatóságát. (Hallgatóságról, 
nem olvasókról kell beszélnünk elsősorban, hiszen a két kötetbe foglalt 
írások többsége felolvasásra készült; stílusuk annyira élőbeszédszerű, 
hogy olvasás közben időnként hallani véljük a szerző jellegzetes hang-
hordozását, szóformálását is.) Van olyan irodalmártípus, aki szinte 
nagyobb élvezettel pécézi ki az írói gyengeségeket, mintsem az erénye-
ket méltatja. Czine Mihály ennek éppen az ellenkezőjét testesíti meg; 
nem szívesen beszél egy-egy életmű problematikus oldalairól. Nem 
arról van szó, hogy „kíméli" szeretett népi íróit a kritika nyilaitól. A 
tőle nyilvánvalóan távol álló avantgarde irodalom esetében is inkább az 
előrevivőnek tartott mozzanatokat emeli ki, kevés szót veszteget a 
bírálatra. Számára tehát az irodaimári tevékenység lényege nem más, 
mint a nemzeti értékek egy sajátos területének felmutatása, demonstrá-
lása. 

Ez könnyen beláthatóan összefügg az imént jellemzett lelki alap-
állással, a fenyegetettség-tudattal. Balczó András, Czine földije mondott 
valami hasonlót a róla készült portréfilmben: hogy a „népből kiemel-
kedők" feladata megmutatni, hogy lehet győzni, még akkor is, ha 
magyar az ember. Egy önbizalmában, sajátos értékeibe vetett hitében 
megrendült nép öntudatának erősítése, saját példájával. S a kritikus, a 
leleplező, divatos szóval, „dezilluzionáló" magatartásról Czine Mihály-
nak is az lehet a véleménye, mint hajdanán Móricznak: „az embertől 
csak azt szabad elvenni, ami helyett jobbat lehet adni." Új templomot 
kell építeni az ősi alapokra, nem a régit rombolni — ő maga talán így 
mondaná. 

Semmi okunk, hogy e szándék nemességét megkérdőjelezzük, vagy 
hasznát kétségbe vonjuk. Gimnazistakorunkból szívesen idézzük fel egy 
író-olvasó találkozó emlékét Nagy Lászlóval és Czine Mihállyal; utána 
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napokig éreztük, hogy valami jót cselekszünk versolvasással. Valószínű-
leg sokak élménye volt ez, akik az elmúlt két évtizedben beszélni 
hallották Czine Mihályt. A prédikátor meggyó'ződésének át kell sugároz-
nia a gyülekezetre, s ennek a legfontosabb eszköze az ékesszólás. Aligha 
kell bizonygatni, hogy Czine rendelkezik ezzel a képességgel. Még a 
pátosszal, ezzel az igazán kétélű fegyverrel is a legnagyobb természetes-
séggel bánik. írásainak retorikus felépítettségét pedig bárki haszonnal 
tanulmányozhatja, akinek valaha hallgatóság elé kell állnia. 

Az eddig mondottakat tükrözi a tanulmánygyűjtemény elrendezése 
is. Az írások némelyikét huszonöt év választja el egymástól, csoporto-
sításuk azonban mégsem kronológiai, hanem tematikus. Ez érzékelteti, 
hogy Czine Mihály nézetrendszerének alapszerkezete indulásakor már 
szinte teljes egészében adott. Adott az értékek hierarchiája, adott a 
tájékozódás iránya. A tanulmányok ítéletei sohasem feleselnek egy-
mással, a korábbi szakaszokat megtagadó fejló'désről nála nem beszél-
hetünk. A változás abban áll, hogy egyre szélesebb ismeretanyag áll 
rendelkezésére igazának bizonyításához. Néha ugyan említi, hogy egyik-
másik részletkérdésben változott a véleménye, de csak azért, hogy utána 
közölje a végleges ítéletet. A prédikátornak lehetnek kételyei, de ezek 
nem tartoznak a hívekre. Nem hallgathatjuk el, hogy túl mindenféle 
temperamentum- és nézetkülönbségen, ezt a módszert magának a „hit-
térítésnek" a szempontjából sem tartjuk mindig célszerűnek. Amikor 
arról beszél, hogy nemzeti irodalmunk olyan nagyságait, mint Petőfi 
vagy Móricz, nem megfelelően értékeli, vagy éppen gyalázatosan rosszul 
ismeri az olvasóközönség, a fiatalság pedig egyre nehezebben hódítható 
meg számukra, gyakran megelégszik a jelenség elítélésével, vagy leg-
feljebb megemlíti irodalomoktatásunk felelősségét. Pedig bizonnyal 
tudja, hogy ez a jelenség sokkal szélesebb társadalmi összefüggésekre 
vezethető vissza, melyekkel, ha szembe nem nézünk, hiába deklaráljuk 
Petőfi, Móricz vagy akárki írói-erkölcsi értékeinek „fakulhatatlan-
ságát". 

Azt javasolnánk, hogy az irodalmár alkalmazkodjék a tömegízlés 
változásaihoz? Értéknek mondjon olyasmit, ami meggyőződése szerint 
nem az, s a szívéhez, világképéhez közelállót ne népszerűsítse? Szó 
sincs erről. De ha az emberek ízlése, látásmódja változik, változnia kell 
meggyőzésük taktikájának is. Áldozattal jár ez nemegyszer. Az iro-
dalmárnak bizony gyakorta le kell mondania arról, hogy az életmű 
általa legmagasabbnak látott csúcsaira mutasson. Régi kereskedői fogás, 
de ne szégyelljük: azt kell a vevő orra alá rakni, ami várhatóan tetszik 
neki. Ha ily módon elnyertük kegyeit, kedvet kap tán másra is. És a mai 
gimnazistakorúak felvett vagy valódi cinizmusát csak akkor remél-
hetjük áttörni, ha a saját valóságképük felől közelítjük meg őket, ha 
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nem a miénket próbáljuk csak rájukerőszakolni. Mert ha nem, hiába a 
csillogó stílus, hiába a szemrehányás és a buzdítás: csukott kapukon 
döngetünk. Egyszóval, hiába valljuk, hogy Móricz az egész magyar nép 
tulajdona, szociológiai rétegződésre való tekintet nélkül, tudomásul kell 
vennünk, hogy ez is csak egy nézőpont a sok közül ha általános érvényt 
követel is magának. Tetszik, vagy nem tetszik: a modern ember világa -
falun és városon egyaránt - disszonanciákkal telített, meglehetősen 
komor világ, s ha erről nem veszünk tudomást, azzal nem segítjük előre 
a harmónia megvalósítását. Az értékeket nem lehet népmesei egy-
értelműséggel átnyújtani az embereknek, mert csalásra, valóságfestésre 
gyanakodnak. Mindennapi létükből, világuk kínzó ellentmondásaiból 
kell kiindulnia annak, aki adni akar nekik valamit, másként aligha 
fogadják el. Ebből a látásmódból igényelnénk többet Czine Mihálynál, 
véljük, anélkül, hogy támadnánk ezzel irodaimári magatartásának lénye-
gét. Hiányoljuk a „prédikátor kételyeit"; ha látnánk, hogyan győzte le a 
sajátjait, talán mi is könnyebben birkóznánk a magunkéival. 

Ha most szemügyre vesszük a könyv inkább olvasásra, literátus 
közönségnek szánt írásait, legnagyobb erényükként az életszerűséget 
nevezhetnénk meg. Bródy Sándorról, Krúdyról és másokról írott tanul-
mányait azért élvezet olvasni, mert - gondoljunk a nevezetes Karinthy-
paródiára — nem hasítja le hentes módjára az írót az emberről. Az 
alkotó életének elemei ugyanolyan súllyal esnek latba nála, mint a 
művek nyújtotta tanulságok. Kitűnően ragad meg egy-egy karaktert, 
főleg a hozzá közelállókat. Nagy kár, hogy nem próbálkozik a tőle 
idegen alkotók belsőbb megértésével is. Mint minden módszernek, 
ennek az életet és művet egybenyaláboló eljárásnak is vannak hátrányai. 
Kivált, hogy az így formált irodalmi jellemrajz, némileg merev, változ-
tathatatlan lesz. Ha ugyanis a műveket alkotójuk életének reális össze-
függéseiből kiemelve is szemügyre vesszük, kétségtelenül sokkal tágabb 
vonatkoztatásra, értelmezésre nyílik lehetőségünk. Példának okáért a 
vüágirodalmi párhuzamokat elfogulatlanabbul és talán sokrétűbben 
lehet így megítélni. Ne feledjük azt sem, hogy a művekkel való szemtől-
szembe találkozás, biográfiai, történelmi ismeretek híján az irodalom 
befogadásának egy igen fontos és elterjedt változata, amelyhez képest 
az irodalomtörténeti látásmód nem csupán egy „fejlettebb" szint, 
hanem egészen más kategória. Az ember, céloz erre többször Czine 
Mihály is, sokkal kevésbé szabad, mint az író, nemegyszer ezért kép-
telenség felismerni az egyikről a másikat. 

Elméletibb jellegű tanulmány csak egy van a két kötetben, a 
naturalizmusról szóló. Csak sajnálhatjuk, hogy Czine Mihálynak nincsen 
több hasonló kísérlete. A tanulmány a hatvanas évek elején íródott és az 
akkori idők néha korlátoltan naturalizmusellenes légköréhez képest ez 



456 Szemle 

az írás sokkal megértőbb és számunkra elfogadhatóbb képet rajzol az 
irányról. Főleg azzal, hogy nem köti össze mereven a stílus-
megoldásokat a világnézeti meghatározásokkal. Nem tulajdonít egyfajta, 
specifikus világnézetet sem a naturalizmusnak. Hátránya viszont, hogy 
bizonyos kérdéseket tisztázatlanul hagy; túl sok feltételezést fogad el 
axiomatikusan, igazolás nélkül. Úgy tartja például, hogy a realizmus ab 
ovo értékesebb, mint a naturalizmus, de nem fejti ki ezzel kapcsolatban 
saját érveit. Nem néz szembe azzal a ténnyel, hogy a nálunk meg-
honosodott naturalizmus-fogalom talán eleve a realizmus meg-
határozásán belül marad mint a realizmus negatívumainak fogalommá 
alakítása. Ily módon a fogalompáron belül a naturalizmus a realizmus-
hoz hozzárendelt negatív ellenpélda szerepét tölti be. 

Irodalomtörténeti vonatkozásban elsősorban a kisebbségi magyarság 
irodalmáról szóló tanulmányait kell a portrékon kívül megemlítenünk. 
Informatív, adatokban gazdag írások ezek, melyek - ne feledjük - az 
első átfogó képet adták a kisebbségi irodalmak történeti alakulásáról. 
Céljuk: egységes irodalomszemlélet formálása; ezért érvényesülnek ezek-
ben az írásokban is az összegző, ellentéteket feloldó mozzanatok. A 
légifelvétel és a portréfotó után most a kettő közötti, eddig üresen 
hagyott térben kellene tevékenykednie a kisebbségi magyarság iro-
dalmával foglalkozóknak. Sajnos, az ellentmondások feloldása iro-
dalomtörténeti vonatkozásban is problematikus állításokhoz vezeti 
Czine Mihályt. Egy példa: többször is kijelenti, hogy a népi írók 
mozgalma 1 9 1 8 - 1 9 folytatásának tekinthető. Súlyos állítás ez egy 
olyan ország történelméről, ahol a progresszió képviselői mindig egy-
mással szemben álló, gyakorta egymást semlegesítő pártokra szakadtak, 
ahol a haladás folyamatosságáról gyakorlatilag sohasem lehetett 
beszélni. Ilyen kontinuitás mesterséges bevezetése megítélésünk szerint 
nem a reális történelemszemlélet kialakulását segíti; annál inkább 
segítené a szakadásokkal, törésekkel, zuhanásokkal való szembenézés. 

összegezve eddigi megjegyzéseinket, Czine Mihály teljesítménye -
kitörölhetetlen szín irodalmi életünk palettáján — tiszteletre méltó és 
becsülendő. Gyűjteményes kötetének első visszhangjai között olyan 
kijelentéssel is találkoztunk, amely Czine „saját irodalomtörténetéről" 
szóL Megítélésünk szerint jogosulatlanul; a „kritikai kritikus" azon a 
területen igyekezett kiemelni a szerző erényeit, ahol a tárgyilagos 
bírálónak a legtöbb kifogása lehetne. E két évtizedes irodaimári 
munkásság fő értékeinek lelőhelye az esszéírói-publicisztikai-„ige-
hirdetői" produkció hármassága. Most talán azon területek felé kellene 
fordulnia Czine Mihálynak, melyek iránt eddig kevésbé érdeklődött. 
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Állításainak nem ártana e lmélyül tebb elmélet i alapozása, credójának 
pedig az e l lentmondásokkal való szembenézés . Tehetségének eddig nem 
látott oldalait bontakoztathatná ki ezzel. (Szépirodalmi, 1 9 8 1 . ) 

ANGYALOSI GERGELY 

ENIKŐ MOLNÁR BASA: SÁNDOR PETŐFI 

Az iskolás is tudja Petőfiről , hogy személyében olyan költővel 
bírunk, ki öt kont inensen hirdeti nemzet i literatúránk mos toha világ-
irodalmi jogait. Ritkább és szűkebb körű f igyelem szokott jutni annak, 
hogy milyen változó színvonalú, nyelvenként-kultúránként jel legzetes 
hagyományokkal színezett a nemzetköz i Petőfi-kép, s hogy a kö l tő 
világirodaimisága nem megtörtént és befejezett esemény csak, hanem 
fo lyamatos bizonyítás is - ha tény , s nem inkább vágykép. Ténynek 
tekinthető, míg egy-egy nyelvi-kulturális kör megújuló igénye marad, 
hogy fordítások, tanulmányok eszközeivel jelenidejúen fogalmazza újra, 
amit a költőről tudni érdemesnek, birtokolni fontosnak tart. Ez é l te tő 
igény hitelét mélyíti , ha önnön alakulása történetét is feltárja 
tanúsítja legalábbis a világirodalmi alkotókat bemutató amerikai sorozat 
1980-ban megjelent Petőfi-kötete . 

A , j ó l ismert ismeretlen"-ról szóló köze l kétszáz oldalas monográfia 
szerzője Basa Molnár Enikő, komparatista, volt egyetemi oktató , 
jelenleg a washingtoni Kongresszusi Könyvtár munkatársa, az Amerikai 
Magyar Tanárok Egyesületének elnöke, a Hungarian Studies Newsletter 
és a Twayne-sorozat magyar részlegének szerkesztője. Anyanyelvi 
tudása, német-angolszász iskolázottsága, „he ly i" kitekintése és pozíciója 
szerencsésen találkozó, j ó lehetőségeket ad a magyar irodalmat, m a g y a r -
n é m e t - a n g o l irodalmi kapcsolatokat kutató, i smertető tevékenységéhez. 

A könyv terjedés-, fogadtatás- és értékeléstörténeti zárórészének 
Petőfi külföldön c ímű fejezete részletesebben a k ö l t ő n é m e t - a n g o l 
nyelvterületen befutot t útját tekinti át - a korabeli honi német sajtó, 
Dux és Kertbeny, majd Sir John Bowring közvet í tő tevékenységétől 
Heine, B. von Arnim, Nietzsche és Carlyle véleményének és ismeretei-
nek e lemzésén át napjaink kiadványaiig. Kitűnik belőle, hogy a kezdeti , 
sokszor torzító népszerűsítés, me lye t gyéren támogatot t megfe le lő 
irodalmi érzék és ismeret, olyan európai legendaigénnyel találkozott , 
mely egy ideig tartós bővülést biztosító folyamatban jelentős eszmei 
hatóerővé tudott szilárdulni. De alapjainak szükségszerű meggyengülésé-
vel egyre inkább csak a felszínes legendát tartotta életben. Majd egy 
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