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legkisebb ellenállás irányába — közhelyes megfogalmazások, sem-
mitmondó általánosságok csúsznak ki a tolla alól. Terminológiai 
tisztázatlanságra is akad példa. „ A fiatalasszony mutatta már, hogy 
Fekete szembesült az esemény- vagy jellemregény alternatívájával." 
Ilyen alternatívát, ilyenfajta szétválasztását a regénybeli tényezőknek 
a prózapoétika — tudtommal — nem ismer. Végig nem gondolt, 
felületes megfogalmazások is szép számmal akadnak a szövegben; 
ezek olykor téves megállapításokhoz vezetnek. Az Orvos halálával 
kapcsolatban például a „realista regények antihőséről" beszél a 
szerző, majd kijelenti, hogy Fekete „kitöltötte a hiányt, ami literatú-
ránkban az egyszerű ember létezésének nem ábrázolása nyomán 
keletkezett". Talán fölösleges is lenne sorolni azokat a regényeket, 
melyek literatúránkban, Jókaitól Móriczon át Tersánszky Józsi Jenőig 
egyszerűbbnél egyszerűbb embereket ábrázoltak. 

Végül : a kötetet jól megválasztott, jellegzetes képanyag illusztrálja 
— s bő irodalomjegyzék egészíti ki. (Szépirodalmi, 1987.) 

E R D Ö D Y EDIT 

ALFÖLDY JENŐ: 
VÉRZŐ ZÁSZLÓK 

BENJÁMIN LÁSZLÓ KÖLTÉSZETÉRŐL 

A kortárs irodalomról írni mindig merész vállalkozás volt. Az iro-
dalomtörténésznek, a kritikusnak ilyenkor fokozottan figyelnie kell 
az irodalmi élet pillanatnyi állapotára, s ezen belül különösen a mű 
tárgyát képező szerzőre. Hiszen érzékenység nemcsak fölösleges van, 
s ráadásul senki sem tévedhetetlen, s így könnyen előfordulhat, 
hogy még egy jószándékú mű is galibát okoz, ha nem veszi a szüksé-
ges mértékben figyelembe az irodalmi élet aktuális összefüggéseit. 
Ebből a helyzetből következik a kortárs irodalommal foglalkozó írá-
sok két alapvető hibalehetősége: egyrészt a túlértékelés, másrészt 
pedig az értékeléstől való tartózkodás. Olyan általános hibák ezek, 
amelyeket egészen elkerülni, úgy gondolom, egyikünk se tudhat, s 
legfeljebb arra törekedhetünk, hogy csökkentsük a hibázás mértékét. 

A hetvenes és a nyolcvanas években az élő irodalomról szóló 
munkák nagyobb részében inkább az értékeléstől való tartózkodás a 
jellemző. Pontosabban: az adott művet, a kötetet értékeli az elemző, 
de elsősorban a mű önértékeire figyel, s kevésbé az adott műnek az 
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adott életműben megtalálandó helyére, s még kevésbé, vagy egyálta-
lán nem az adott életműnek a magyar irodalom egészében elfoglalt 
helyére, s e hely esetleges elmozdulására. Csak az irodalomtörténeti 
igényű munkák egy részében, s ott is többnyire szemérmes szűksza-
vúsággal, a leírások sorába rejtetten találhatunk arra is példát, hogy 
a Szerző értékeli a vizsgált művet és életművet. Igaz, ilyenkor gyakran 
esik a túlértékelés hibájába. Azon pedig hosszan meditálhatunk, 
hogy mi a kisebb hiba : a túlértékelés-e, vagy pedig az értékeléstől való 
tartózkodás. Manapság hajlamos az ember azt mondani, hogy inkább 
olvas el egy vitára ingerlő túlértékelést, mert ez, épp a vita révén, 
magában hordozza a továbblépés lehetőségét: a helyes értékrend 
kialakítását. 

E bevezetésből talán már kitalálható, hogy Alföldy Jenő monográ-
fiáját Benjámin László költészetéről ebbe az utóbbi csoportba soro-
lom. A szerző már könyve előszavában — rokonszenves szerénység-
gel — felveszi a vívóállást, mondván, hogy az „egyoldalú és félrevivő" 
szakirodalom miatt érzi szükségességét e munka megírásának. A 
bajt elsősorban abban látja, hogy Benjámint nem politizáló művész-
ként, hanem inkább olyan főhivatású politikusként szemlélik, aki 
mellesleg verseket is ír. Alföldy elsődleges célja tehát az, hogy a 
művészt, a költőt mutassa fel. Azt hiszem, nincs értelme most azon 
vitatkozni, hogy ez a kiindulópont teljesen igaz-e. Az én tudásom és 
olvasatom szerint a Benjámin Lászlóval foglalkozó művek nagyobb 
része — a maradandóságot megérdemlő szinte mind — a költővel 
foglalkozik, s nem a politikussal. Dehát inkább az a kérdés, hogy a 
köl tő felmutatása mennyire sikerül ebben a monográfiában. 

Előrebocsátva a végeredményt: a szerző kitűzött célját meg tudja 
valósítani, annak ellenére, hogy több lehetséges eszközről lemond 
munkája során. S itt elsősorban a könyvben jelenlevő műelemző szem-
lélet féloldalasságára gondolok. Ugyancsak az előszó fogalmazza 
meg, hogy az „önmagukban értékes tudnivalókkal szolgáló mikro-
filológiai vizsgálódások nem ellensúlyoznák az eddigi Benjámin-iro-
dalom féloldalasságát", s ennek szellemében a szerző lemond a „poli-
tikamentesen esztétizáló vizsgálódás"-ról. Ezt az álláspontot a ma-
gam részéről nem tartom helyesnek, a mikrofilológiai vizsgálódá-
sokra, az „esztétizálásra" szükség van, különösen akkor, ha munkánk 
tárgyát világirodalmi színvonalúnak tartjuk. Maga az esztétizálás 
kifejezés itt láthatóan rosszaló értelemben szerepel, s kár, hogy olyan-
ként. Hiszen se többet, se kevesebbet nem kell rajta értenünk, mint 
a műalkotás esztétikai megformáltságának igényét, s ezen igény meg-
valósultságának vizsgálatát. S mivel a műelemzés tudományos tevé-
kenység, ennek során a lehető legteljesebb mértékben „politikamen-
tesnek" kell lennünk, abban az értelemben, hogy sem a saját politikai 
álláspontunk, sem a másé nem befolyásolhat bennünket eleve a mű 
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objektív értékeinek elemzésében. A politizálás és az esztétizálás nem 
szembenálló fogalmak, mint az ötvenes évek gyakorlata és elmélete 
ezt balul vélte. 

Alföldy Jenő szerencsére csak részben tartja magát az előbb idé-
zettekhez. Hiszen amikor arra keresi a választ, hogy egy-egy vers 
„miért szép", akkor ő is elkezd esztétizálni, s csak azt sajnálhatjuk, 
hogy nem teljesebben és nem bátrabban. Ugyanis éppen ezen az 
úton haladva közelíthette volna meg még jobban kitűzött célját: 
Benjámin László igazi költői rangjának felmutatását. 

A kortárs irodalom vizsgálatával és a műelemzések módszereivel 
kapcsolatban van még egy probléma, ami elvi jelentőségű. Állandó 
kérdés, hogy a tudomány és az ismeretterjesztés közötti mezőben 
haladva mi legyen a szerző célkitűzése. A kortárs irodalom elemzé-
sében ugyanis szinte sohasem lehet szétválasztani a tudományt és a 
műelemzést. Általában elsőként — vagy legalábbis elsők között — 
közelítjük meg a választott témát, természetes tehát, hogy új, tudo-
mányos eredményt kívánunk felmutatni, ugyanakkor ezt az ered-
ményt egyúttal át is szeretnénk ültetni a „gyakorlatba", azaz minél 
szélesebb olvasórétegek számára hozzáférhetővé tenni. S különösen 
így van ez, ha egy félárnyékban levő életművet szeretnénk teljes 
fénybe állítani, s minél több ember számára világossá tenni. Úgy 
gondolom, Alföldy Jenőt ez a célkitűzés is vezette, amikor tartóz-
kodott az „esztétizálástól". Az az igazság azonban, hogy manapság 
például a gimnáziumi tankönyvek műelemző gyakorlata — igaz hogy 
túllőve az elérhető célon — van annyira magas szintű, hogy felté-
telezhető legyen: az újabb nemzedékek irodalom iránt érdeklődő 
rétegei számára nem lenne teljesen idegen, ha az ismeretterjesztő szán-
dékú szakirodalom bátrabban lenne szakszerű. 

A z eddigiek után már nem odázható tovább a bevezetőül fölve-
tett alapkérdés vizsgálata: miként helyezi el Alföldy Jenő Benjámin 
László életművét a magyar irodalomban? Azzal kell kezdenem, hogy 
ez a monográfia még a költő életében született, ki a könyv megjele-
nése előtt mintegy két hónappal halt meg. Tehát egy lezáratlan életmű 
volt a vizsgálódás tárgya akkor is, ha a kézirat keletkezésének idején 
Benjámin már hosszú évek óta hallgatott. Másrészt azt kell látnunk, 
hogy a hallgatás időszakában került, attól nem függetlenül, de első-
sorban nem azzal magyarázhatóan, Benjámin László költészete a 
korábbi napfényes helyzetből félárnyékba. Érdekes, sőt éppen ebben 
a monográfiában szükségszerűen vizsgálandó kérdés lenne mind a 
fokozatos elhallgatás, mind a félárnyékba kerülés, de Alföldy rendkívül 
röviden intézi el ezeket a kérdéseket. A hallgatás fölött átsiklik az 
utolsó pályaszakasz feltűnően vázlatos áttekintésében. A „félárnyék"-
ügyet pedig érvelés helyett dacos kijelentéssel intézi el, Kiss Ferenccel 
vitatkozva, aki az 1983-as debreceni konferencián azt mondotta, 



Szemle 1.207 

hogy „a közéletinek nevezett költészet devalválódott", s beleértette 
Benjámin Lászlót is. 

Alföldy erre azt mondja, hogy ami egykor érték volt, az ma is az, 
s nem devalválódhat. Sajnos nincs igaza. Egyrészt azért nem, mert 
éppen az az elvi probléma, hogy meg tudja-e állapítani a kortárs a 
valódi értéket? Számolatlanul lehetne a példákat említeni a régmúlt-
ból és a közelmúltból arra, hogy egy kor a maga legjobb meggyőződé-
se szerint értékelt egy költőt, s ezt az utókor többször és többszörösen 
felülvizsgálta, érvénytelenítette. Másrészt devalválódás következhet 
be azért is, mert az újabb kor más eszmények jegyében létezik, mások 
az értékei, s ebben az értékrendben szükségképpen más lesz a korábbi 
kor kitüntetett értéke. Az egyes korok értékrendjeinek változása 
dialektikus folyamat, s alapvetően ez a magyarázata annak, hogy 
a költői életművek utóéletében hullámzó mozgás figyelhető meg: hol 
felfedezik, hol elsüllyesztik az adott életművet. Ez alól a legnagyobbak 
életműve is csak részben kivétel, de : kivétel. 

S vajon: ilyen kivétel-e Benjámin László? Alföldy Jenő katego-
rikusan és többször kijelenti, hogy igen. Úgy látja Benjámin Lász-
lót, mint „József Attila legméltóbb utódát — vagy legméltóbb né-
hány utódának egyikét". S a mérce és az állandó példa a könyvben 
mindvégig József Attila. Nemcsak sugallja, de ki is jelenti többször, 
hogy itt a nagy elődhöz hasonlítható rangú költészet jött létre a 
„világraszóló jelentőségű költő" munkáiban, s e kifejezést használva 
éppen Weöres Sándorral és W. H. Audennel állítja egy sorba Benjá-
min Lászlót. 

Én magam Benjámin László költészetével régóta foglalkozom. 
1956/57-ben, elsős gimnazista koromban találkoztam először versei-
vel, s rokonszenvem és szeretetem később is megmaradt; e szellem-
ben írtam is több alkalommal magáról Benjáminról, és Simon Zoltán 
Benjámin-monográfiájáról. Mégis, soha nem jutott eszembe, az ele-
mentáris vers-élményeket őrizve sem, hogy Benjámin Lászlót a leg-
nagyobb magyar költők közölt lássam. S így bizony az sem, hogy 
József Attila — bár egyik — legméltóbb örököse éppen ó lenne. 
Amikent Petőfivel, Adyval se állítottam soha esztétikai rangban pár-
huzamba. Lehet persze, hogy mindvégig tévedtem. De mégsem hi-
szem, ugyanis általában azt tapasztaltam a szakirodalomban, a köz-
véleményben is, hogy Benjámin László jó költő, kiváló költő, de 
nem nagy költő. S ha csak a felszabadulás utáni korszakot vizsgáljuk, 
akkor is jó néhányan vannak előtte. Soroljam, hogy kicsodák? Soro-
lom, hogy egyértelmű legyen, s hozzáteszem, hogy az idősebbeknél 
az 1945 utáni teljesítményt veszem alapul. E korszak legjelentősebb 
életműveit Illyés Gyulának, Szabó Lőrincnek, Weöres Sándornak, 
Vas Istvánnak, Juhász Ferencnek, Nagy Lászlónak, Pilinszky János-
nak köszönhetjük. S csak utánuk jönnek Áprily Lajostól Zelk Zoltá-
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nig azok a kiváló költők, akik közé Benjámin László is tartozik. S ha 
ez így van — az ellenkezőjét csak meggyőző esztétikai elemzéssel 
lehetne igazolni —, akkor mindjárt érthetőbbé válik, hogy miért 
nincs Benjámin költészetének „egyenes-ágú örököse" líránkban, s 
akkor nem kell az okot „a szocialista művelődéstörténet idült hazai 
provincialitásának" betudnunk. Hiszen soha n e m szervezés kérdése, 
hogy milyen életműnek van annyira elementáris, hogy más költőket 
is befolyásoló hatása. Benjámin hatása nem azért korlátozott, mert 
szocialista költő, mert a munkásosztályból származott, mert politizál, 
hanem azért, mert bár jelentős, de nem annyira egyetemes érvényű az 
életmüve, mint Illyés Gyuláéknak. S ebben elsősorban nem szemlé-
leti, hanem esztétikai okok játszanak szerepet. Benjámin verseszmé-
nyének öt évtizeden keresztül való állandósága, szinte semmit el nem 
mozdulása például igencsak viszonylagos érték. N e m az az eszményi 
persze, ha a költők „sodródtak az új költészettani, közéleti és ideoló-
giai áramlatokkal", de az igen, ha ennek az újnak az élcsapatában 
foglalnak helyet. Ezt tette például mindvégig József Attila, aki soha 
nem restellt se költészettanilag, se ideológiailag újat tanulni. Újító 
ereje, újító szerepe van Benjámin Lászlónak is, főként az Egyetlen 
élet és a Vérző zászlók alatt korszakában, de ez az újító szerep egy-
részt rendkívül rövid időszakra korlátozódik, másrészt csak ideoló-
giai és nem költészettani jellegű. Benjámin a „tárgyias", a „realista" 
lírában is formaőrző és nem formaújító, s ez magyarázza, hogy a vele 
rokonítható költői eszközökkel dolgozó Illyés Gyula, Szabó Lőrinc 
vagy Vas István mögött lemarad, hiszen ezek a művészek pályájuk 
során többször is jelentős forma újítók voltak. 

Egyébként többek között ez is magyarázza Benjáminnak a fordu-
lat éve utáni fél évtizedét. Benjámin 1948-ban 33 éves, már nem fiatal 
és pályakezdő költő. Mégis, olyan negatív, elkeserítő színvonalesés-
ről tanúskodó korszaka következik, amit nem lehet szó nélkül hagyni. 
Alföldy Jenő monográfiája „csak jelentőségük arányában" tér ki e 
szakasz verseire, tehát rendkívül szűkszavúan, s akkor is az értékre 
figyelve. Ami helyes, de nem szabad elbagatellizálni ezeket az éveket 
sem. Miként lehet azt állítani, hogy „a személyi kultusz jegyében írt 
összesen három versének legjobbikában" ezt meg azt állítja, amikor 
egyrészt kötetnyi ilyen verse van, másrészt a kiemelt, Ha Rákosi szól 
c. vers ezek között nem hogy a legjobb minősítésre nem érdemes, 
hanem inkább szégyellnivaló ballépés. Ennek az írásnak a mottója 
József Attilától való: „Az én vezérem / bensőmből vezérel", s így 
indul a szöveg: „Boldog a katona, akit / nagy eszme fűt, igaz cél 
lelkesít / s szíve köti a hadhoz, nem a kényszer! / Szabad harcos — 
követem Rákosit — / a végső győzelemre ő vezérel." Alföldy Jenő 
a „verselés bravúrjáról" szól: „észre kell venni a kényszer-vezérei 
rímpár telitalálatát: az adott helyzetben új életre kel a József Attila-i 



Szemle 1.209 

maxima". Sajnos, nincs itt semmiféle bravúr, József Attila pedig 
foroghatott a sírjában. Ami az „összesen három" verset illeti az 
arány bizony fordítva áll: összesen három (vagy alig több) akad a z e 
korszakban írt versek közül, amelyeket Benjámin később is vállalt. 
Ha végiglapozzuk például a Tűzzel, késsel c. kötetet (én az ötezer 
példányos második kiadás birtokosa vagyok), akkor azt láthatjuk, 
hogy a Hajnali karének ciklusán kívül 21 verset tartalmazó kötetből 
később mindössze 4 darabot őrzött meg a szerző. Ez a négy is magán 
viseli természetesen a személyi kultusz korának bélyegét, szemléletét, 
akárcsak néhány korábbi és későbbi vers, de valóban megőrizhetőek 
és vállalhatóak. Mit kezdjünk viszont a többivel, amelyeket mente-
getni, magyarázgatni lehet, a költő őszinte hitéről szólani lehet, csak 
egyet nem szabad tenni: költészetről beszélni velük kapcsolatban. 
A kor érett költői ilyen zsákutcába soha nem tévedtek. Tessék össze-
vetni például Illyés Gyula híres-hírhedt művét Az építőkhöz és Ben-
jámin Országúti jegyzet Sztálinvárosról c. faliújságközlemény színvo-
nalú „versét", amely így zárul: „Szereted? Forróban szeresd meg, 
/ — ismerkedj meg jobban hazáddal." Magánál Benjámin Lászlónál 
mélyebben és őszintébben senki nem nézett szembe ezekkel a tévedé-
sekkel, s ez a nyíltság kötelez bennünket is: ne szépítsük a tényeket. 

A legfontosabb kérdésekről szóltam csak e Benjámin László-mo-
nográfiával kapcsolatban, de e kérdések egyrészt a költő értékelésé-
nek, másrészt az újabb magyar irodalom vizsgálatának alapkérdései. 
Alföldy Jenő monográfiája tehát a legigényesebben közelít tárgyköré-
hez: az alapvető gondokkal kíván szembenézni. Hogy ez csak részben 
sikerülhetett, abban elsősorban elfogult szeretetét tartom vétkesnek. 
Az életmű befogadása, a közelkerülés maradéktalanul sikerült szá-
mára, de e birtokbavétel után az eltávolodás, a tudományos hig-
gadtság már kevésbé. Hiszen a jelen gomolygó küzdelmeitől csak egy 
kicsit is eltávolodva be kell látnunk, hogy bár József Attilának van 
néhány méltó örököse, s szinte minden utód tanult tőle, olyan örö-
köse, aki vele egyenrangú lenne, amiként egyenrangú ő Ady Endrével, 
egyelőre nincs. Hiszen az ő életműve a ritka csodák közé tartozik. 
Ezt látva és belátva tudunk csak az 1945 utáni magyar irodalom 
értékei között eligazodni. (Magvető, 1986.) 

VASY GÉZA 

ALFÖLDY JENŐ: VISSZHANG 

Az irodalom szeretetteljes és értő szolgálata jellemzi Alföldy Jenő 
írásait, s az a szellemi nyitottság, mely az „itt és most" művészetének 
értékeit kutatva sem feledkezik meg a tér- és időbeli összefüggések 
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