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NÉMETH G. BÉLA: SZÁZADUTÓRÓL -
SZÁZADELŐRŐL 

( IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI T A N U L M Á N Y O K ) 

„Arany Jánostól Pilinszky Jánosig" — ez ugyan ötletszerűbbnek 
mutatkozó, látszólag talán olcsón poenlírozó, valójában azonban 
pontosabb címként illenék a kötet élére. Az Arany-életmű körül 
csoportosulnak ugyanis ennek első darabjai, Pilinszky Apokrifje kép-
viseli benne az utolsó fejlődéstörténeti szakaszt. (Az általánosabb 
művelődés- és kisebbrészt tudománytörténeti tanulmányok pedig 
számottevő értékkel tudják ugyan gyarapítani a gyűjteményt, arcu-
latának egészén azonban csak keveset módosítanak.) 

Arany, Babits, József Attila, Illyés, Pilinszky műveinek vizsgálása 
jut benne súlyponti szerephez, s ha Németh G. Béla nem törekedett 
is arra, hogy hiánytalanul illeszkedő láncolattá fűzze össze tanul-
mányait, az egységben látás igényét mind a három fejlődési szakasz 
áttekintésekor éreztetni tudja. Adyról vagy például Déryről ugyan 
nincs írása — akár a korábbi időszakot tekintve mondjuk Madách 
vagy Kemény munkásságáról —, Mikszáthról vagy Tömörkényről 
szólva is általánosabb fejlődésvonalakat tart azonban szem előtt. 
Úgyanúgy, mint akkor, amikor Németh László életművének proble-
matikájával foglalkozik. 

Pilinszky kiemelt sorait is abban az összefüggésben vizsgálja, hogy 
vajon Vörösmarty óta írtak-e le magyar lírikusok olyanokat, amelyeket 
ezekhez lehet mérni. 

Szempontjait nem könnyű néhány mondatban összegezni. Biztos, 
hogy nem a sajátosan nemzeti színeket akarja minél gazdagabb 
együttesükben számba venni, ugyanakkor valamilyen föltételezett 
összeurópai alapmodellt sem próbál meg abszolutizálni. Azzal sem 
érezné megoldottnak feladatát, ha az újabb elméleti munkák által 
divatba hozott egyik vagy másik értékkritériumhoz igazítaná ítéle-
teit, régibb dogmákat sem tekint viszont a maga számára mérték-
adónak. Állandóbb esztétikai és változóbb történelmi-szociológiai 
szempontokkal egyaránt közeledik csaknem évszázadot átfogó anya-
gához, viszonylag stabil értékek után kutatva. 

Értékeléseiben jelentős szerephez juttatja annak vizsgálatát, hogy 
az író mennyire néz szembe — saját létföltételeinek talajáról ki-
indulva — „egy-egy alapvető helyzettel és állapottal, s így — bennük 
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és általuk — " személyiségét mennyiben formálja alkalmassá „a lé-
tezéssel való minél teljesebb szembenézésre, a létezés minél mélyebb 
birtoklására". Mennyiben hatja át az írói művet olyan „erkölcsi 
magatartás, amely . . . a személyiség magvát adja". Milyen — egzisz-
tenciálisan megélt és gondolati síkon végigvitt — létbölcseleti hát-
tér érvényesül egy-egy írásmű soraiban. Ennek megjelenési formái 
után nyomoz a felszín jelenségeit tapintva, legyen szó akár versek 
füllel hallható ritmikájáról, akár mondatok szerkezeti ívéről, iro-
dalmi szociográfiák kompozíciós jellegzetességeiről vagy regények-
ben szerephez jutó gondolati tényezőkről. Jól tudva, hogy a vers-
lábakkal mérhető ritmusban (illetve mögötte) belsőbb: jellegzetesen 
indulati-érzelmi meghatározottságú hullámmozgások'érvényesülhet-
nek, s akár a szövegben rögzített intellektuális anyag is megmarad-
hat a felszíni jelenségek sorában — mint úgy-ahogy megtanult gon-
dolatok újraleírása. Világos számára, hogy a műalkotásoknak lénye-
gükből adódóan összetett a szerepük: kifejező, közlö és alkotó meg-
nyilatkozások együttesét lehet bennük kimutatni. Ebben a saját-
szerűségükben tudnak ezek olyasmit „mondani", amit sehogyan 
másként nem lehet — így képesek olyan nyelvi funkcióknak a be-
töltésére, amilyenekre semmi más nem lehet alkalmas. 

Ilyen vizsgálódási hálózatban kerülnek Németh G. Béla köteté-
ben egymás mellé olyan máskülönben egymástól távolra álló értékek, 
amilyeneket a Puszták népe és Pilinszky verssorai képviselnek, vagy 
például Arany János írásművészete és József Attila késői lírája. (A 
múlt század íróiról ezúttal inkább portrékat vagy problémafölvető 
mű-veket adott közre, míg századunk irodalmának képét főként 
műelemzésekkel tette kidolgozottabbá.) 

Meggyőzően emeli ki ennek során Arany Még egyszerinek sorai-
ban a magánnyal való újfajta szembesülés megfogalmazódását. A 
megközelítés különböző eljárásait egyesítve mutatja ki Babits leg-
nemesebb értelemben véve klasszicizáló Mint különös hírmondó . . .-
jában a remekművet. Műfaji kategóriákat is segítségül híva ad rész-
ben újszerű jellemzést Illyés prózájáról, kiemelve az erkölcsi alap-
kérdések körül létrejött lelki mozgásokból, „elszakadás és vállalás, 
distancia és empátia" küzdelméből adódó oszcillálások változatos-
ságát. Megrendülés és tiszteletadás hangján szól Pilinszky alkotá-
sáról, megéreztetve a modern elhagyatottság-apokalipszis megte-
remtőjében a kérdező, kereső, katasztrófákban is bizakodni próbáló 
embert. József Attilánál többek között a termékeny, eszmélkedéshez 
vivő „egzisztenciális meditáció" mibenlétét és ennek művészi meg-
nyilatkozásait világítja meg. Kosztolányiról, Szabó Lőrincről és Né-
meth Lászlóról kevesebbet szól, amit rájuk vonatkozóan megfogal-
maz, az mégsem hagy kétséget afelől, milyen tájakon keres szá-
mukra a maga értékrangsorán helyet. 
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Abból, hogy valaki nem nyer tárgyalást a kötetben, még nyilván-
valóan nem következik, hogy Németh G. Bélának ne lenne róla 
mondandója — vagy éppen olyasmi, hogy negatívabb lenne róla a 
véleménye az átlagosnál. (Ha közvetett módon Ady Endrére vagy 
Krúdy Gyulára vonatkozóan lehetne is talán ilyesmire következtetni.) 
Világosan megfogalmazódnak viszont a fönntartásai Mikszáth Kál-
mán munkásságának jelentős részével kapcsolatban. 

Meggyőző érvek alapján. 
Nem vonja ugyan kétségbe az ő esetében sem a nagy tehetséget 

— azt sem, hogy „talán a legnagyobb" volt mindmáig ,,el-beszélő, 
nyelvi, narrátori, hangnemi képesség" dolgában. A tót atyafiak és 
A jó palócok „korszakos művészetét" sem vitatja el. A lektűr irá-
nyában tett későbbi engedményeket, a rutin túlzott szerephez jut-
tatását, az operettlibrettóhoz, a népszínműhöz közelítő lépéseket 
azonban méltán ítéli meg szigorúan, joggal marasztalja el a teljes 
értékű világkép kialakításáról való lemondását is. (Ennek alapján 
is indokoltnak látszik, hogy — Eötvös és Gyulai, Kemény és Jókai 
után — az eddiginél szerényebb helyet jelöljünk ki az ő mérsékel-
tebbre fogott, reálisabb színekkel árnyalt romantikájának regény-
irodalmunk fejlődésmenetében.) 

Németh G. Béla azonban itt sem elégszik meg a bírálattal: eddig 
a kelleténél kevésbé megbecsült értékek után is nyomoz. (Teljes jog-
gal emelve ki eközben olyan novellákat az életműből, amilyen pél-
dául az A mi örökös barátunk című.) 

Megfontolt mérlegelések eredményeként erősíti meg a kötet azok-
nak a véleményét, akik a Buda halála részleteiben ugyan művészi 
csúcsokra tudnak ismerni, annak egészében mégsem látnak remek-
művet; Petelei és Tömörkény novellisztikájának lényegi értékei mellett 
is meggyőzően érvel. Joggal vitázik Justh Zsigmond intellektuális 
teljesítményének túlbecsülőivel, karaktervonásokat kidomborító ké-
pet ad Eötvös Károlyról; a valamikor agyonünnepelt, később leg-
följebb ha támadott, még inkább azonban elhallgatott Herczeg Fe-
rencet is indulatmentesen helyezi el a századelő irodalmának termé-
sében. (Helyére téve „az idealizált dzsentrire mint eszményképre 
tekintő polgári, főleg középhivatalnoki rétegek" jó képességű, de 
egyre anakronisztikusabbá vált íróját.) 

Ez a kötet is jól mutatja szerzőjének esztétikai képzettséggel erő-
sített-mélyített műérzékelő készségét, irodalomtudományos iskolá-
zottságát és kivételesen gazdag művelődéstörténeti tájékozottságát. 
Németh G. Béla a tanulmányozott korszakok egész szellemiségének 
megértésére törekszik, s a lehetséges írói hatásoknál vagy analógiák-
nál láthatóan jobban érdeklik a gondolatrendszerben mutatkozó ro-
konságok, a föltehető vagy be is bizonyítható filozófiai befolyások. 
A szellemi mozgásokat ugyanakkor szociológiai meghatározottá-
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gukban igyekszik megragadni. Egészében véve példamutató alapos-
sággal — csak ritkán terhelve meg túlságosan is szemléletének tár-
gyát a vele kapcsolatban számba vett intellektuális anyag mennyi-
ségével. (Például Mikszáth egyébként méltán kiemelt F/V/jének egy 
részletéről szólva.) Ezért is tudnak kötetébe a jellegzetesen műve-
lődéstörténeti tanulmányok is beilleszkedni. 

N e m csupán tüzetesebb történeti ismeretekhez juttatva olvasói-
kat, hanem néhány időszerű elvi kérdést is érintve: néhol a szellem 
jelenlegi társadalomformálásának lehetőségei után is nyomozva. Az 
értelmiség helyét is keresve — a múltban is, a jelenben is. 

Jogos elégedetlenséget kifejezve. 
Ezúttal is új meglátásokat tartalmazó, egyszersmind megbízható 

kötetet adott tehát ki tanulmányaiból Németh G. Béla. (Egy részüket 
már más szempontokhoz igazított válogatásaiban is kézbe vehet-
tük.) Hol lehetnek mégis hiányérzeteink vagy ellenvetéseink? 

Néhány tanulmányának bizonyára továbbvihette volna még a 
gondolatait. A fragment fölénye című fejezetet olvasva például örül-
nénk, ha többet tudhatnánk meg Aranynak azokról a megnyilvánu-
lásairól, amelyek a „tradiciózus religiózus világfölfogás" mellett, és 
amelyek ennek ellenében érvelnek. A Szabó Lőrinc és Illyés Gyula 
lírájáról előadottakat is szívesen olvasnánk még tovább, tüzetes vizs-
gálatokra épülő gondolatvezetésben. A z Apokrifnek a maga szem-
pontjai szerint kitűnő elemzését követően is eszünkbe juthat, milyen 
kevéssé meríthető ki egyetlen vizsgálódással az igazán nagy müvek 
gazdagsága. Másutt a túlbonyolítás veszélyei jelentkeznek — pél-
dául a Buda haláláról szóló fejtegetések egyes részleteiben —, a 
gondolatmenet összetettsége pedig alkalmanként elnehezíti a fogal-
mazás módját. (Pl. „kritikai értékű írásai a társadalmi osztályok más 
történeti minősítésének távlataiba állították az irodalom függőségé-
nek kérdését", vagy ,,. . . mutatja a tisztán önmagában s önmagáért 
álló lírai s főleg világi lírai vers viszonylag csekély társadalmian 
szentesített becsültsége" — az ilyen jellegzetesen „piszkozati" szö-
vegrészeket valahol meg kellett volna állítani kötetbe kerülésük út-
ján.) A korai Simon Istvánról szólva mintha kissé túlzottan engedne 
annak az idegenkedésének, mely ötvenes évek eleji társadalomlátá-
suk eltérései nyomán támadt benne; így a valóságosnál egy fokkal 
idillikusabbnak-romantikusabbnak érzi ekkori költészetének össz-
képét. Nagy súlyú, nehéz terepen utat nyitni törekvő művelődéstör-
téneti tanulmánya néha talán már túl sokat is vállal magára a szak-
stúdiumok problémáiból. Németh László munkásságát indulatmen-
tesen, többoldalúan mérlegelve igyekszik megítélni, tévedéseinek 
számbavétele során azonban nagyobb mértékben alkalmazhatná a 
viszonyítás eszközét: mások (személyek és irányzatok) tévedéseivel 
hasonlítva össze az övéit. 
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Gondolatok továbbvitelét, ezek részletezőbb kifejtését igénylő hi-
ányjeleket és polémiakészségre valló kérdőjeleket is odaírhat tehát 
olvasója a kötet egyik vagy másik lapjának sorai közé. Rangjának 
és tudományos súlyának elismeréséhez azonban aligha fér kétség. 
(Magvető, 1985.) 

T A M Á S A T T I L A 

LŐRINCZY HUBA: FÉNYTÖRÉS 

VÁLOGATOTT BÍRÁLATOK 

A kötet a szerző szakismertetéseinek és irodalomkritikáinak egy 
részét, minden bizonnyal a javát tartalmazza. Ismertetései a század-
forduló íróiról (pl. Reviczkyről, Krúdyról, Adyról, Babitsról) és sa-
játos kérdéseiről (pl. a filozófiai és esztétikai gondolkodásról, tör-
ténetfelfogásról, publicisztikáról) írt munkákról szólnak, és jó részük 
az Irodalomtörténeti Közleményekben jelent meg. Zömmel az Éle-
tünkben közölt kritikái viszont a mai szépirodalom alkotásait (pl. 
Rónay György, Jékely Zoltán, Szabó Magda, Bólya Péter egy-egy 
kötetét) elemzik. Mint a szerző, magam is úgy vélem, hogy a recen-
zensben és a kritikusban egyaránt az irodalomtudomány művelője, 
az irodalomtörténész nyilatkozik meg, szaktudományi szemlélete, fel-
fogása a meghatározója azoknak az értékszempontoknak, amelyek 
alapján ítélkezik. Ismertetésemben is elsősorban ezt fogom taglalni. 

Lőrinczy Huba kötete épp mint ismertetéseinek és kritikáinak 
a gyűjteménye egy szintézishez hasonlóan „túlmutat önmagán", 
hisz „némi többletértéket, többletjelentést" hordoz. Ehhez másfajta 
analógiaként azt tehetném hozzá, hogy a gyűjteményes kötet egy 
külön rejtett információt közöl a szerzőről és felfogásáról, olyat, 
amelyet csak egy-egy írásából aligha lehetne kiolvasni. E rejtett in-
formációk felfogását és megfejtését azonban megnehezíti — és ez 
egy második, egy kommunikációelméleti analógia — az irodalom-
tudományi vizsgálatok elsődleges tárgyától, a művektől, az íróktól 
elválasztó nagy távolság. Ismertetésemnek a közlési folyamatban ki-
jelölhető helye és így a neki megfelelő státusa egyáltalán nem irigy-
lésre méltó, hisz egyrészt a kommunikáció és azon belül a befogadás 
egy megnyújtott vonalának távoli pontján helyezhető el, másrészt 
pedig — és ez még jobban jelzi a sajátos nehézséget — áttételes köz-
lések egy lehetséges befejezője (azaz: író/alkotás -«- az erről írt iro-
dalomtudományi munka ->- az erről írt ismertetés ->- az ismertetés 
ismertetése). A továbbiakban ezzel a sajátságos helyzettel számol-
nunk kell. 


