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BARTA JÁNOS: ÉVFORDULÓK 

A kötet szerves folytatása az 1976-ban megjelent Klasszikusok nyo-
mában c. tanulmánygyűjteménynek, elsősorban Barta János 1974 óta 
írt dolgozatait tartalmazza. Míg annak hőse a nyolc (vagy akár kilenc) 
értekezésben megvilágított Arany János, itt Vajda János jut öt dolgozat 
révén központi szerephez, mellette másik nagy mítoszalkotó költőnk, 
Ady vonja magára a szerző elmélyült érdeklődését. Háttérbe szorult a 
Klasszikusok nyomában lapjain hangsúlyossá vált összehasonlító kuta-
tás, s valamelyest a verselemzés is. Helyettük új szempontú értelmezést 
olvashatunk egy nagyszerű Jókai-regényről (Tímár Mihály, az arany-
ember), s Arany Toldijáról. Egyéni hangvételű bevezetést kapunk Tóth 
Árpád lírájába (Miért szép? ) s áttekinthetjük Kemény Zsigmond írói 
világát. Nem feledkezhetünk meg a szép számú irodalomtörténész-arc-
képről (Toldy, Gyulai, Négyesy, Horváth János, Kerecsényi) meg az 
önéletrajzi jellegű írásokról: bennük Barta János óva int a szakszerűség, 
egzaktság kritikátlan bálványozásától, hirdeti az irodalomtudós jogát az 
intuícióra, a művészével határos beleélő képességre. 

A Bartától annyira kedvelt karakterológiai vizsgálódás leginkább a 
Vajda-dolgozatokat jellemzi. E módszerrel oszlik el sok régi (részben 
magától a „Mont Blanc embertől" megköltött) legenda, s derül fény a 
rejtélyre, hogyan maradt az „életmű egésze nagyarányú, fájdalmas tor-
zó" (419). Gina költőjéből nem hiányzott a zsenialitás, de többnyire 
megelégedett az önként kínálkozó, tehát szokványos, nem elégge szug-
gesztív megoldásokkal, az egységes versegész megformálását szinte 
magához méltatlannak vélte. Kudarcainak egyik oka fogyatékos ön-
ismerete-önbírálata (ez írat vele lelkendező, álnevű ismertetést saját 
elhibázott verses elbeszéléséről), másfelől a képtelensége az alkotói 
aszkézisra. Meghátrált a poétái érlelés gyötrelmei elől. A hatvanas-het-
venes években politikai karriert akart megfutni, egyidejűleg fordítások-
kal, kommersz-művek szerkesztgetésével kereste kenyerét, időt-alkalmat 
sem engedélyezve magának igazi élethivatására. 
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A fentieknél bonyolultabb kérdés az, hogyan értékeljük költőnk 
beilleszkedni nem tudását, magányát, én-központúságát. Az itteni tanul-
mányok szerint mindez egyoldalúvá tette életművét: szerelmi lírájából 
nagyon is hiányzik a kölcsönös megbecsülés, gyöngédség, a szeretet és 
viszontszeretet sugárzása, politikai versei elvont programok, néha egye-
nest retorikai mutatványok. Minderre azt mondhatja valaki, hogy Vajda 
mégis gyötrő magányérzése által lett a modern életforma úttörő meg-
szólaltatójává. Ez igaz is, csakhogy aránylag későn vállalta ezt a sze-
repet, pályája túlnyomó részében a közélet énekeseként, Vörösmarty-
Petőfi utódaként lépett föl. Alkata és választott hivatása nem illettek 
össze. 

Komlós Aladár s vele együtt sok irodalomtörténész (jómagam szin-
tén) tagadta Vajda már korán kibontakozó aszociális, egoista maga-
tartását (It, 1959., 445 -446 ) . Mindez az igazságtalan üldözés ered-
ménye - hangzott a kórus. „Vajda politikailag egész életében egyedül 
áll, szemben az uralkodó osztályokkal, s nem bízva az elnyomottak 
erejében. így lesz egyre magánosabb és szomorúbb" - summáz Komlós 
monográfiája 331. lapján. Barta János már az ötvenes években tagadta e 
túlzottan politikai fogantatású, a lélektaniságot elhárító koncepciót (vö. 
Vajda János pályakezdése, It, 1958), ám inkább ösztönös megérzésére, 
a versek - nem mindig egyértelmű - tanúságára hivatkozott, hiszen az 
életrajzi kutatás még szegényesnek bizonyult ilyen irányban. Azóta a 
kritikai kiadás létrejöttével, - nem utolsósorban Miklóssy János fel-
tárásai nyomán - rohamosan megnőtt a bizonyítékanyag. 

Költőnk mellé állt 1861 után a fiatal írónemzedék két legtehet-
ségesebb tagja: Bajza Jenő meg Zilahy Károly, s kapcsolatukból ki-
alakulhatott volna a korai irodalmi ellenzék magja. A nagy reményeket 
nemcsak kettejük korai halála hiúsította meg, méginkább Vajda kí-
méletlen és igazságtalan magatartása velük szemben, összefér-
hetetlensége lehetett oka a szélbal lapjától, a Magyar Újságtól történt 
távozásának is 1868-ban. Ezek után nincs mit csodálkozni azon, hogy 
elmaradt belépése a Petőfi Társaságba, noha ott jó barátai (pl. Jókai) s 
lelkes tisztelői vitték a vezérszólamot. Szükségtelen a további - Bartá-
tól nagy bőségben felvonultatott - példák idézése, az eddigiek is 
igazolják az Évfordulók megállapítását - „ . . . Vajda egy-egy indula'-
kitörésében nemcsak a valódi vagy vélt sértőt üti, hanem esetleg még 
jóakaróit is." (156.) Agresszivitás és gátlásosság szerencsétlen össze-
szövődése így távolítja el a megértő vagy legalább potenciálisan rokon-
szenvező környezettől. 

Irodalmunk nem egy sértődött magányosa (Füst, Szabó Dezső, 
Szomory) megérdemelne egy ilyen gonddal és éleslátással készült 
pszichikai röntgenképet, s azt se mondhatjuk, hogy mindez a mű-
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elemzés rovására megy. A szerelmi líra bemutatását, az Alfréd regénye 
interpretációját olvasgatva ennek ellenkezőjéről győződhetünk meg. (Az 
utóbbi esetben feltűnő, hogy a tanulmányíró milyen elragadtatottan 
szemléli Alfréd tantaluszi álmait: szinte megfeledkezik a lehetséges 
nyelvi-stílusbeli kifogásokról.) 

Mi tagadás, 1 0 - 1 5 esztendővel korábban olyan felületes vélemények 
is születtek Barta Jánosról (nem írásban persze), hogy megrögzötten 
Arany-központú, csupán a poéta doctusokat, a minden emberi és pol-
gári erényekkel jeleskedő alkotókat kedveli. Csattanós cáfolata ennek az 
Adynak szentelt három dolgozat. Ez a géniusz ellenpólusa Aranynak, 
nem intellektuális, hanem szenvedélyes, ösztönösen önkiélő egyéniség, 
akiben a lélek ősi mélyrétegei (szubkortikális tömbről beszél a szerző) 
szakadnak fel. Művészete az értékek gazdag tárháza Barta János szemé-
ben, költészet, amely sokban rokon a Vajdáéval, mégsem reked meg 
annak számos fogyatékosságában. Adynak szüárdabb a küldetéshite, 
lelki energiái felszabadultabbak, még a gyűlölete, bosszúvágya is való-
sággal nemzeti jelentőségűvé növekszik. 

Am csak egyedi magyarázata lehetséges a szembetűnő különbség-
nek? Arra gondol a szerző, hogy az Új versek dalosa „az etnikailag 
tarka magyarságnak egy olyan eréből. . . mélyrétegéből bukkant föl, 
amelynek eddig kevés hírmondója volt a nemzeti nyilvánosságban." 
(164.) Ady diadalmas erejét tehát egy eddig eltemetett népi csoport 
hirtelen kirobbanó energiája is táplálta? Barta János megfogalmazása 
annyira fenntartásokkal tűzdelt, hogy szükségtelen itt valamilyen esz-
mei veszélyt - Taine vagy a konzervatív német irodalomtörténészek 
hatását - beharangozni. Bizonyos azonban, hogy az etnikai csoportok 
(általában: nagycsoportok) elméletének alkalmazása nem sok ered-
ményt hoz a kötetben. Hiszen azt is kifejti a szerző, hogy Ady a 
vitalista filozófia nagy költője, vagyis „hatalmas magyar hullámot vet 
benne" (167.) a polgári kultúra egyetemes európai áramlata. Kemény 
társadalomképét boncolgatva pedig az hangsúlyozódik - teljes joggal - , 
hogy az író „kevés jelentőséget tulajdonít a csoportintegrációban a 
biológiai-etnikai tényezőknek". (263,) A nemzet egyesítését sokkal 
inkább keresztény és liberális eszmék jegyében, Széchenyi ún. perfek-
cionizmusa szerint képzelte. Ezzel közvetve elismeri a tanulmányíró, 
hogy az eszmetörténeti vizsgálatnak még számottevő lehetőségei van-
nak, az etnikai csoportok teóriája csak bővítheti, árnyalhatja ezeket. 
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2. 

Az arany ember elèmzése során ismét beigazolódik, hogy szerzőnk 
legjobb megoldásai imponáló bölcseleti és lélektani tudásából fakadnak. 
Hányszor beleütköztünk a befejezés különösségébe: erkölcsi érzékünk a 
tragikus helyzetben vergődő, súlyos tévedésekbe bonyolódott gabona-
király öngyilkosságát követelné, mégis felszabadultan örülünk meg-
menekülésének. Az értekezés kifejti, a befejezés nem a morál, hanem a 
megtalált igazibb én síkján játszódik. Tímár vezeklése, lemondása hamis-
nak bizonyult életformájáról vallásos és mágikus jelképekben, a ruha-
csere ősi rítusában ölt testet, a megtisztult ember ezután indulhat el 
végleg a Senki sziget paradicsomi tisztaságába. 

Hasonló filozófiai felkészültség jellemzi a Jegyzetek a magyar tragi-
kum-elméletekről illetve a Gyulai Pál emlékezete gondolatmenetét. 
Voltaképp előcsarnok épül itt Németh G. Bélának a századvégi tragi-
kum-vitát tárgyaló kismonográfiájához (Tragikum és történetfelfogás. 
1971.): szerzőnk összegezi Kemény meg Gyulai hozzájárulását a hazai 
tragikumelmélet létrejöttéhez. Joggal olvashatunk arról, hogy a látszó-
lag filozófiátlan műbíráló „esztétikában és kritikában éli ki a maga 
világmagyarázó, létértelmező ösztöneit" (293.). Gyulai megtette azt, 
amit lesújtott nemzedéktársai vártak, igényeltek: rendet, morális igaz-
ságtételt vetített bele a feldúlt világba epp a tragikumelmélet kisebb-
nagyobb átalakításával. Hiába tudjuk, hogy Keménytől, részben Arany-
tól kapta az ösztönzést, az alapokat : Gyulai Pál világos megfogalmazása, 
polemikus lendülete, meggyőző és fáradhatatlan érvelése nélkül nem 
élhetett, hathatott volna félszázadig e teória. 

Jóval vitathatóbban ítéli meg a tanulmány Gyulai negatívumait. Míg 
a század utolsó harmadában kifejtett irodalompolitikájáért csaknem 
fölmentést kap, s megbocsáttatik Jókai-ellenes hadjárata, nincs 
kegyelem számára azért, amit Katonával s főképp Vörösmartyval mű-
velt. Szerzőnk kijelenti, hogy Gyulai e két munkája világosan tanúsítja 
„életérzésének és emberélményének, sorsélményének sekélyes voltát" 
(291.) Lehetséges.. Ám vajon reális dolog-e igazibb megértés hiányával 
vádolni Vörösmarty irányában, amikor ez a lángelme túlzottan mély, 
rejtélyes, fantasztikus egész 19. századi értelmiségünk számára. Talán 
jobb mérce ezúttal Aranyi Gyulai rajongó tisztelete ellenére „alig for-
dított figyelmet és fáradságot Arany lírájára, holott már az Őszikék 
után állunk." (Vö. Németh G. В.: A magyar irodalomkritikai gondol-
kodás . . . 1981. 155.) Alighanem Arany verseiben is az taszította, amit 
állandóan kifogásolt ekkor a kor irodalmában: a pesszimizmus. Ezt 
visszautasítva Gyulai a megértés, a fejlődéssel lépestartás egyik alapvető 
föltételéről mondott le. 
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Szaktudományunk legújabb története elhanyagolt, s már ezért is 
örömmel üdvözölhetünk minden kezdeményezést e területen. Barta 
nemcsak Négyesyró'l, Horváthról, Kerecsényiről rajzol tömör, a lényeget 
megláttató portrékat, hanem önéletrajzát (Önarckép) is felhasználja a 
húszas-harmincas évek irodalomtörténész légkörének érzékeltetésére. 
Nem lesz nosztalgikus emlékező', de :m is támaszt történetietlen 
követelményeket a múlttal szemben. Rámutat az Eötvös Collégium 
históriáján egy hullámvölgyére, a tudós pályák mindig ismétlődő 
veszélyeire, velejáróir"' Négyesy László elaprózta a tehetségét, robotosá-
vá lett konzervatív testületeknek Kerecsényit gátolta mesterének, 
Horváth Jánosnak „nyomasztó túlsúlya". 

Barta János régi köteteinek olyan jellemzőit, mint az élénk vitakedv 
ezúttal is megtaláljuk, mert az Ady-tanulmányokban - gondoljunk akár 
a költő vallásos élményének, akár a Hunn, új legendának elemzésére -
nagyon is érezhető a szembenállás elterjedt nézetekkel, költeményfel-
fogással. Polémiába torkollik tragikumelméleteink megvilágítása szintén, 
hisz Barta a tragikumellenességet Németh G. Bélánál kevésbé tartja 
társadalmi osztályokra, rétegekre lokalizálhatónak. 

Új vonása a gyűjteménynek, hogy érezzük benne a szerző körül 
létrejött tudományos műhely jelenlétét. A rádiós beszélgetést Julow 
Viktor készítette, a jegyzetekben többször is előkerül az egyetemi 
kollégák meg tanítványok, Vajdát sajtó alá rendező budapesti s debre-
ceni munkatársak neve. Barta János nemcsak hivatkozik rájuk, hanem 
fel is hívja a figyelmet eredményeikre, általa ezúttal föl nem használt 
kutatásaikra. A jó sorozatszerkesztő, a lelkiismeretes professzor emberi 
gesztusa, egyszersmind rokonszenves példaadása ez. 

„Non intratur in veritatem, nisi per caritatem" (Szeretet nélkül nem 
közelíthetjük meg az igazságot) idézi a szerző az ókeresztény megálla-
pítást. Úgy ragaszkodik a tárgyalt alkotókhoz, hogy nem lesz kritikátlan 
hozsannázójuk, s ismeri e mondás más értelmezését is. Szeretni kell az 
igazságkeresőnek a maga tudományágát, annak bevált módszereivel, 
elhunyt vagy kortársi művelőivel együtt, enélkül nincs út a csúcsokra. 
Nem csekély dicséret, hogy Barta János számára e követelmény több a 
jelmondatnál, ellenkezőleg, mélyen áthatja az Évfordulókban össze-
gyűjtött tanulmányokat és megemlékezéseket. (Akadémiai, 1981.) 
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