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kustól átinterpretált filozófia iránti hallatlan vonzódást. (14.) Hogy itt 
nem szakfilozofálásról, hanem a bölcselettel értelmezett nem kevésbé 
pontos létélményró'l van szó, azt Platóniának egyik idézetével is jelzi 
a monográfus: „minden jó filozófia kör, és körben forog, de az írónak 
kezdeni és végezni kelhelkell találnia a kör egyenesítését." (428.) A filo-
zófia költőiségétől így j ut el íróként a líra világrendjéhez, a líra belsó' filo-
zófiájához. Rába szerint Babitsot fiatalkori szellemi vívódásaiból Berg-
son szabadította ki; a hatáselemzés igen meggyőző", és külön kiemelnénk 
Bergson és a plotinosi zarándokút közötti összefüggés bemutatását. 
A hatás fogalmát a szerző nem egyoldalú, statikus értelemben, hanem 
dinamikusan, korrelative használja. Ennek érvényesítése módszertanilag 
is igen lényeges és irodalomtörténetírásunk jobb hagyományait folytatja 
(nemzedékében Németh G. Béla tanulmányaiban lelhető fel hasonló 
termékeny hatás-fogalomhasználat). Más kérdés, amit már említettünk 
előbb, hogy vajon minden olvasmány egyúttal hatást eredményez-e? 
Olykor ugyanis mintha ezt a benyomást keltenék fel az elemzések. 
Továbbá azt. hogy a magasabb filozófiai törvényekhez igazodás ön-
magától értékképző volna; holott ez bizonyításra szorul, vagy pedig 
valamely költészetesztétika körébe tartozik. Ami különben - végül -
e monográfia rejtett esztétikáját illeti, az határozott, nyílt, és - szá-
munkra legalábbis - igaz, nevezetesen a teremtésesztétika. Eszerint 
a művészi látszatteremtés a szükségszerűségből a szabadságba vezető 
út, az a szárnyalás, amely Babits költészetének is központi motívuma. 

Rába György munkája sokféle értelemben régi klasszikus tudósaink 
műveltségét, szellemét — belső kultúráját - idézi meg, túl azon, hogy 
mint szakmai teljesítmény méltán nevezhető eseménynek tudományos 
és irodalmi életünkben egyaránt. (Szépirodalmi, 1982.) 

BALASSA PÉTER 

KARDOS LÁSZLÓ: HARMINCHÁROM ARC 

Ez a könyv nem egyszerűen tanulmánykötet, s nem is irodalmi port-
rék gyűjteménye csupán, mint erre a címből következtethetnénk, ha-
nem vegyes műfajú írások (tanulmány, kritika, vitacikk, levelezés, sze-
mélyes emlékek felidézése) olyan együttese, amelyekből a huszadik szá-
zadi magyar irodalom fontos személyiségeinek arcéle, munkásságuk jel-
lege, s a szerzőt hozzájuk fűző személyes kapcsolatok, irodalmi vonzal-
mak egyként kirajzolódnak. E megállapítás illik a kötet nagyobbik felét 
kitevő írások megjelölésére. 
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A könyv első részében ugyanis világirodalmi tanulmányokat olvasha-
tunk azokról, akiknek művészete Kardos László érdeklődését kivált-
képpen felkeltette. Ezek pedig: Shakespeare, Rimbaud, Csehov, Maja-
kovszkij. Köztudomású, hogy Kardos László a világirodalom egyetemi 
tanáraként tevékenykedett, e tanulmányok keletkezése részben össze-
függ ilyen irányú munkásságával. Âm a kapcsolat, amely a világirodalom 
neves alkotóinak műveivel saját tevékenységét összekötötte, nemcsak 
tanári munkásságára vezethető vissza, sokkal intenzívebb ennél. Legki-
válóbb műfordítóink közé tartozik, s így a költői szövegek ismerete 
nála, a tudósi felkészültség mellett, alkotó jellegű, mondhatni személyes 
viszonyt is kifejez. E körülmény hozadéka az elemzések finom árnyala-
tossága, a beleérző képesség reveláló ereje, a tanulmányok stiláris ele-
ganciája. 

Tanulmányaiban sikerült megvalósítania azt, amivel egyébként rit-
kán találkozunk: a személyes jellegű, egyéni stílust, a szuverén látás-
módot oly módon ötvözni a szorosabb kutatási eredmények összefogla-
lásával, hogy a tudósi alaposság s az esszé szépírói igényessége harmoni-
kusan és szervesen illeszkedik. Világirodalmi tanulmányai, még ha a 
kötetben külön csoportot alkotnak is, ugyanazt a rugalmas, hajlékony, 
műre koncentrált módszert mutatják, mint a könyv egyéb, a huszadik 
századi magyar irodalommal foglalkozó írásai. 

Kardos László számos írását tette közzé a Nyugatban. E tény azt is 
jelenti, hogy az irodalomszemlélet, melyet a folyóirat képviselt, közel 
állt hozzá, magáénak érezte. Fiatalkori Ady-tanulmánya azonban azt 
is világossá teszi, hogy Ady jelentőségét már akkor átlátta, s lényegében 
az ő gondolatai nyomán haladt, s így társadalomszemléletileg, közkeletű 
kategóriával élve, a Nyugat balszárnyán helyezkedett el. Nem kisebb 
személyiséggel, mint Kosztolányival szállt vitába Ady érdekében. Az 
Ady-örökség ápolásában nem kis szerepet játszott a debreceni Ady Társa-
ság, melynek keretében Kardos László a két háború között hosszú időn 
át, amíg lehetett, áldozatos szervező munkát fejtett ki. 

Ady iránti vonzalma azonban korántsem jelentett valaminő elfogult-
ságot: a jó, az értékes irodalom megbecsülése, elemzése, kritikai vizsgá-
lata olyan szívesen vállalt feladat volt számára, amelytől semmiféle 
egyéb szempont sem tudta eltéríteni. Ez a tudósi-kritikusi magatartás 
tette lehetővé, hogy a korszak legjelentékenyebb íróit és költőit ellent-
mondás nélkül bele tudta illeszteni irodalomszemléletébe. Mint maga 
írja, Adyt tartotta a legfontosabbnak, Babitstól tanult a legtöbbet, s 
szubjektíve Tóth Árpád (akiről később nagyszabású monográfiát írt) 
költői alkata állt hozzá a legközelebb. 

Ez a fajta harmonikus látásmód mégsem kompromisszum eredmé-
nye csupán. Kardos László nem támadó kedvű kritikus. írásainak kö-
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rültekintő, mérlegelő, megállapításait mindenkor méltányosan közlő 
jellege, továbbá a szerző nagyvonalúsága és bölcs toleranciája nem takar-
hatja el azt a tényt, miszerint Kardos László tud keményen fogalmazni, 
s meggyőződését, véleményét nem rejti véka alá. Móricz gyengébb alko-
tásairól ennek megfelelően nyilatkozik, Oláh Gábor regényeinek hibáit 
meggyőző érveléssel bizonygatja, s ebben nem zavarja az író debreceni 
illetősége. De a tőle tisztelt költők és írók (szinte felesleges említeni: az 
értéket mindenkinél hangsúlyosan méltányolja) műveinek elemzése 
során sem jellemző rá a monoton dicséret, a szintkülönbségeket ezek-
ben az esetekben is félreérthetetlenül érzékelteti. 

Fontos tanulsága a kötetnek, hogy Kardos László, aki Debrecenben 
középiskolai tanárként dolgozott, s e munkája mellett rendszeresen és 
magas színvonalon publikált, egy olyan alkotó egyéniségnek bizonyult, 
akiről az avatatlan olvasó nem tudná megállapítani valóságos élethely-
zetét és munkafeltételeinek jellegét. írásaiból az a legjobb értelemben 
vett „européer" rajzolódik elénk, aki szinte természetszerűen kapcsolat-
ban áll az irodalmi élet jeles képviselőivel,, minden fontosabb eseményé-
vel. Kétségtelen,hogy szellemileg, virtuálisan ez így is volt. S hogy így le-
hetett, azt kultúrájának, érzékenységének, igényességének köszönhette. 
Az igényesség dolgában egyébként magatartása intranzigensnek mondha-
tó: akár a Nyugatba ír, akár a debreceni lapba, ugyanazt az értékrendet, 
a tartalomnak és a megformálásnak ugyanazt az egyformán magas szint-
jét képviseli. Kritikusi tevékenysége során bizonyára alkalmi feladatokat 
is vállalnia kellett, ám ezeket úgy oldotta meg, hogy végül szervesen 
beletartoznak a kritikai érdeklődés jellegzetes vonulataiba. 

Az egységnek ezt a képzetét valószínűleg erősíti a kötetben a válo-
gatás lehetősége. Ez a tény azonban mit sem von le az irodalomszemlé-
let mindig jelenlevő határozottságából, gondos összehangoltságából. 
Pedig az alkotók listája igencsak különböző személyiségeket, műveket, 
irányokat tartalmaz. A Nyugat nagyjai mellett ugyanolyan értő tanul-
mányt olvashatunk Kassákról (helyesebben kritikákat, amelyek egybe-
olvasva átgondolt koncepciót rajzolnak ki), két Kodolányi-recenziója 
miniatűr elemzés: érvényességük oly hosszú idő után sem vonható 
kétségbe. De ugyanígy alapozó jellegűnek tekinthetők Márai Sándorról 
írt kritikái, s igen szemléletesen mutatja be Zsolt Béla ma már kevéssé 
emlegetett regényeit. A magyar irodalom megosztottságának eme kor-
szakában igen világosan fogalmazza meg az irodalmi értéket, s nem ke-
vésbé határozottan az esztétikai fogyatékosságot, de ítéletébe nem ke-
veri bele az irodalmi élet és a politika megosztó, szembeállító tényezőit. 
Nem mintha a kor nagy kérdéseiben pártatlan lenne : csak éppen egy 
regény vagy verseskötet minőségeinek számbavételekor, vagy következ-
tetéseinek levonásakor elsősorban és mindenekelőtt irodalmi anyaggal 
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dolgozik. Ezzel együtt és ennek ellenére határozott véleménye van or-
szág és világ, az irodalmi és a szellemi élet dolgairól. 

Kardos Lászlónak nem kellett visszavonnia felszabadulás eló'tti 
tevékenysége idején megfogalmazott véleményeinek lényeges pontjait, 
ám a körülmény nem jelenti nézeteinek mozdulatlanságát. Ellenkezőleg: 
nagy fordulat állt be pályáján, amikor a marxista irodalomtudomány 
müvelője lett. Addigi pályája mindazonáltal logikusan vezetett ehhez a 
fordulathoz. Ami azonban pályafutására talán leginkább jellemző, az 
arányokat és értékeket higgadtan felmérő, az alkotás műhelytitkait fel-
táró, a művészi mesterség fogásaiba beavató módszere és tudósi-kritikusi 
magatartása lényeges vonásaiban állandónak tekinthető. Mindaz, ami 
nézeteit, gondolatait gyarapította, ítéleteit módosította, ebbe mód-
szerbe integrálódott. S mindvégig hű maradt stílusának egyéniségét oly 
híven kifejező hangneméhez. 

Ezért, noha természetesen a fogalmak használatában és jelentésében 
mindenkor érzékelhetők történelmünk alakulásának különböző „ízüle-
tei", állandó tényezőként jelen van az irodalomközpontú, stilárisan és 
módszertanilag egyaránt finoman árnyalt, kiegyensúlyozott elemzés. 
Ez a körülmény teszi lehetővé, s kötet e tényt jól illusztrálja, hogy 
Kardos László utóbbi írásai szervesen kapcsolódhatnak a korábbiakhoz. 
Valóságos, gondolatilag összefüggő életmű jellegzetességeiről tesz bi-
zonyságot ez a kötet, é« sejtetni engedi megalkotójának, az értékek to-
leráns és gondos bemutatójának vonzó egyéniségét. 

Az az egyéniség, amely ebből a kötetből megismerhető, szinte soha-
sem lép nyíltan előtérbe. Stílusa, s az abban megnyilvánuló magatartás 
persze mégis megragadhatóan karakterisztikussá avatja. E kötetben 
mégis van személyesebb jellegű vonatkozás is. Többnyire Törmelék cím 
alatt személyes találkozásokról, eszmecserékről tudósít, amelyek egy-
egy vonással kiegészítik a tanulmányokból és kritikákból kirajzolódó 
arcképeket. Ezek megvilágítják a szerző személyes élethelyzetét csak-
úgy, mint ahogy hozzájárulnak a személyes tapasztalat közvetítésével, a 
neves írók és költők egyéniségének jellemzéséhez is. A Törmelékekben 
Kardos László mellett sokszor megjelennek közeli ismerősei, barátai, 
így például a költő és irodalomtörténész Juhász Géza, a később ugyan-
csak egyetemi tanárként tevékenykedő Kardos Pál (Kardos Albert iro-
dalomtörténész fia; Kardos Albertről szép emlékezést olvashatunk a 
kötetben). Ök ketten mind az Ady Társaságban, mind pedig munkássá-
gukkal, Kardos Lászlóval együtt a debreceni irodalmi s általában szel-
lemi élet fő szervezői és mozgatói voltak. De említhetnék azt az epi-
zódot is, mely Kardos László és a költő Gyulyás Pál politikai-irodalom-
politikai okokból történt szakításának, s halálosan beteg költővel való 
kibékülésének esetét mondja el. Ezek az írások mindenképpen értékes 
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és fontos, visszafogottságukban is jellegzetes emberi és kortörténeti 
dokumentumok. 

Jelentős szerepet kapnak a kötetben a levelek is. A fővárostól távol 
munkálkodó Kardos László szervezési és kiadási ügyekben, irodalmi 
programok, estek rendezése dolgaiban lépett érintkezésbe neves írókkal 
és költőkkel. Az itt publikált levélváltás Babits, Kassák, Kodolányi, 
Veres Péter, Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Fenyő László, Gelléri Andor 
Endre Kardos Lászlóhoz intézett leveleit tartalmazza (mellékesen em-
lítem meg, hogy a debreceniek a kötet tanúsága szerint egymással is 
leveleztek). A levelek közt akadnak olyanok, melyek az egyes ügyekre 
vonatkozó tömör válaszok, értesítések, de találunk köztük tervekre, 
személyes körülményekre, politikára,az irodalmi élet eseményeire utaló 
írásokat is. Ezek értékes adalékok a kor irodalomtörténetének egyes 
részleteit illetően. 

A Harminchárom arc a maga sajátos műfajában tulajdonképpen váz-
latos irodalomtörténetként is felfogható. Ez a vázlatosság az írások 
eltérő jellegéből adódik, ami azonban az egyes portrék tartalmi elemei-
nek a köteten végighúzódó összefüggéseiből kiviláglik, az az immanens 
lehetőséget messzemenően valóságossá avatja. Ha mindehhez hozzá-
számítjuk, hogy az úgynevezett kisebb, de valójában igen jelentős köl-
tőkről is olvashatunk elmélyült írásokat (Szép Ernő, Nagy Zoltán, 
Fenyő László): e tény csak aláhúzza az előbbi megállapítás jogosságát. 
A korszak irodalmának főbb személyiségei, kevés kivétellel, szóba 
kerülnek a kötetben: e tanulmányok, kritikák ma is érvényesek, meg-
kerülhetetlenek. E munkák csakúgy, mint a kötet egyéb írásai, így 
egybegyűjtve, egy hosszú és értékes életpálya maradandó eredményei-
ről tudósítanak (Szépirodalmi, 1983) 

WÉBER ANTAL 

MARTINKÓ ANDRÁS: ÉRTJÜK, 
VAGY FÉLREÉRTJÜK A KÖLTÖ SZAVÁT? 

E kötet a Magyar Rádió Társalgó című műsora népszerű irodalom-
óráinak" anyagát tartalmazza, Martinkó András beszélgetéseit a szer-
kesztő-riporter Kulcsár Katalinnal. Az eredeti cél, amelyet a megvaló-
sult eredmény nem ritkán fölülmúl, „ismert költemények nyelvi félre-
érthetőségeinek" tisztázása volt (5). Martinkó tapasztalata szerint 




