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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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távlatairól, így ítéleteit sem a (nyílt vagy rejtett) napi kis csatározások 
érdekei szerint fogalmazza. Mégis: a közvetlen élmény meghatáro-
zóbb a „naprakész kritikus" állásfoglalásaiban, s az irodalmi élet 
eleven áramából táplálkozó „ítéleterő" nem is titkolja szubjektivi-
tását. Ez a kettősség, az öntörvényű megnyilatkozás „Janus-arca", 
formailag is pontosan tetten érhető a Visszhang című kötetben. Kriti-
kák és esszék gondosan megszerkesztett ciklussorrendben követik 
itt egymást. Az anyag válogatásában és elrendezésében megnyilvá-
nuló tudatosság, mely az irodalomtörténeti szemlélet perspektíváját 
is sugallja, ugyanakkor a szerző hangsúlyozott személyes jelenléte 
sajátos módon — s nem minden ellentmondás nélkül — fonódik 
egymásba. A kötetszerkesztés a múltról a jelenre irányítja a figyelmet. 

A tisztázandó múlt címmel összegyűjtött írások irodalomtörténeti 
tanulmányok kritikáit és Alföldy olyan munkáit tartalmazzák, ame-
lyek témájuk szerint ide sorolhatók. Rónay György posztumusz kia-
dású könyvének (Balassitól Advig) méltatása nyitja ezt a „ciklust" 
és Lengyel Péter „Cseréptörés" című regénye ürügyén önfelismerő val-
lomásával zárja. Lehet ugyan merő véletlen, de semmivel sem kevésbé 
jellemző, hogy a múltból a jelenbe való visszatérés, egyben a szerzői 
önreflexió tárgyiasított formájától a nyílt azonosulásig vezet. Amikor 
ugyanis Rónayról írja a kritikus, hogy a „szubjektivista, önmutogató 
— Stendhal szavával: az 'egoista' — irodalmártól eltérően, ő sosem 
akar a saját tükörképében gyönyörködni, de ha rokon lélekre talál 
valamely régi vagy új poétában, szavait átfűti a „rokonszenv", akkor 
legalább annyira saját szellemi magatartására is gondolhat, miként 
ezt a Lengyel Péter regénye „ürügyén megfogalmazott sorok bizonyít-
ják: „ M é g alig olvastam művet, melyben annyira magamra ismertem 
volna, mint a Cseréptörés hősében, azzal együtt, hogy Bárán János 
eredetében, alkatában, árvaságában, sőt céljaiban is jelentősen külön-
bözik tőlem." 

Az átélés és élmény köz vetítés, azaz a befogadói viszony rögzítése 
Alföldy számára mindig fontos marad — olykor a tárgyszerű elem-
zés rovására. A művek iránti „bensőségesség" vállalása vitathatatlan 
erény, amennyiben korunk szakirodalmában gyakran tapasztalható 
áltudományosságával szemben a végső soron kikerülhetetlen szemé-
lyes véleménynek is jogot szerez. Ugyanakkor ez az esszéisztikus írás-
mód a könnyebb megoldásokra is csábíthat. Aligha jutunk közelebb 
Petőfi „modernségének" felfedezéséhez például, ha az „évezredes 
japán miniatűrök döbbenetes rokonságát" firtatjuk a „Felhők darab-
jainak vershangulatával". Fő leg úgy nem, ha a szemléltetésre szánt 
idézetet Kosztolányi fordításában olvassuk! A világirodalom elég 
gazdag ahhoz, hogy végtelen lehetőségét kínálja az asszociációknak, 
éppen ezért az ilyenféle párhuzamok semmit sem bizonyítanak. A 
„látványos" analógiáknál ezért sokkal több figyelmet érdemelnek az 
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olyan lényeglátó műértelmezések, mint a Jegyzetek a „Nyolcvan 
huszár"-ról vagy a Rész az egészben, egész a részben. (Ez utóbbi már 
a könyv egy későbbi fejezetében található.) 

A távolabbi múlt és jelen századunk immár klasszikussá vált kul-
turális örökségéhez való fordulás az élő irodalom kritikusa számára 
nem valamiféle „tisztelgő gesztus", hanem igazi kapcsolatteremtés. 
Oknyomozás és példakép-keresés. A történelem törvényszerű „fogsá-
gában" élő, de a jövő parancsaira figyelő szellemek sorsos magatar-
tásában a mai is időszerűt láttatja meg a szerző. Vajda János küzdel-
mes élete így azé a „társtalan polgártársé", aki „arra is ráébred, hogy 
a polgárosodás nem úgy megy végbe, ahogyan képzelte nem citoyeni, 
hanem burzsoá módon", s a költő az a „magyar állampolgár, aki 
mifelénk társadalmi méretekben sosem tudott igazán kibontakozni". 
A nemzeti önismeretet mélyítő gondolatok nem a szűkebb értelem-
ben vett szakmai közönség számára mondanak felfedezésszerűen újat, 
hiszen erre a pár oldalas fejtegetések nem is vállalkozhatnak, hanem 
az olvasók szélesebb rétegeinek figyelmét kelthetik fel. Másutt viszont 
a szakirodalmi viták „elevenébe vágva" alkotja meg saját véleményét 
Alföldy, például a fiatal József Attiláról: „ A nyugatosok erős hatá-
sát elismerve, megkockáztatom, legjobb korai verseiben lényegileg 
közelebb áll Petőfihez, mint modern tanítómestereihez." Anélkül, 
hogy a szerző egyes megállapításaira kitérhetnék, jelzem, hogy a 
Szabó Lőrinc-portrét (A józan Dionüszosz) mindenképpen vitatható-
nak tartom. Bár Alföldy „végrendeletként" fogadja el a költő sza-
vait. — „A kommunista intelligencia, az igazi, értheti meg legjobban 
bennem a dolgok komplikáltságát" —, önmagának is ellentmondva, 
„kategorikus vaksággal" ítél: „Nem is akart eljutni az ember lénye-
géig; ars poéticája kizárta ezt ( . . . ) a mámor istenségétől vezetve, az 
éles értelem fényében sem tudott — mert nem akart — megvilágo-
sodni". Majd hozzáteszi, szinte groteszk naivitással: „Értékítélet 
ez? (. . .) Nem, semmiképp". 

Rangos elődök nevei sorakoznak a kötet következő fejezetében. 
A mesterség címere Bajza József, Gyulai Pál, Komlós Aladár, Gyer-
gyai Albert, Németh László, Rónay György, Lengyel Balázs, Gyer-
tyán Ervin és Kenyeres Zoltán kritikusi, esszéírói tevékenységét di-
cséri. A részben évfordulós köszöntések túlmutatnak az alkalmi írá-
sok udvariassági színvonalán. Alföldy mindegyik alkotót találó sza-
vakkal „egyéníti", munkásságuk jelentőségét valós arányaiban mél-
tatja. Elismerő jellemzésükből kisugárzik a példamutató szándék: 
a szellemi életet formáló erő felelősségének és szépségének a felmu-
tatása. D e ez a rokonszenv eredendőbb és távlatosabb a „céhbeliség" 
puszta öntudatánál. A z arcképvázlatok kiemelései paradigmatikus 
érvényűek, mert olyan magatartásformákat tárnak elénk, melyek 
az „írástudók" kisebb táborán túl az értelmiségi vagy még tágabban: 
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a felelős emberi megnyilatkozás eszményi normáit is sokban körvo-
nalazzák. A Gyulai-idézet csak a mindenkori kritikust figyelmezteti: 
„A kritika nem annyira a bírált íróért van, mint inkább az irodalomért 
és közönségért". A múlt század szigorú Ítészének a jellemzése viszont 
már bárki számára intő tanulság lehet: az, hogy a nemzeti csodavárás 
és a sírva vígadás idején ö volt a megtestesült, józan komolyság, aki 
alkotni is tudott. Racionalizmus és józanság a dzsentroid múlt szél-
sőségeitől terhelt országunkban éppannyira követendő polgár-eré-
nyek, mint Németh László „minőség-igézete". Kenyeres Zoltán tanú-
ságtétele pedig azt a „már-már tudathasadásos dilemmát" oldja fel 
— remélhetőleg nemcsak a szerző esetében —, hogy összeegyeztet-
hető-e Lukács filozófiai, esztétikai rendszere például Weöres Sándor 
költészetével. Ha az itt megfogalmazott ideál, a „szilárd elméleti ala-
pon álló és rugalmas befogadóképességű irodaimári szemlélet", az 
irodalomtudomány általános gyakorlatában is valóban érvényesülne, 
sok terméketlen vitától mentené meg a szakmát! Alföldy előadásában 
mindez a bölcsesség sohasem válik unalmas, didaktikus komolyko-
dássá, mert szinte észrevétlenül, könnyed, néhol anekdotikus tónus-
ban „fordítja komolyra a szót". 

A Korszerűtlen lirizálás — korszerű Ura rövid tanulmányai jórészt 
számvetések — az összegzés át fogóbb igénye vagy lehetősége nélkül. 
Inkább töprengő fejtegetések és hozzászólások a költészet „örök" 
vagy éppen aktuális kérdéseihez. Kassák Lajos megállapításából kiin-
dulva — „Bizonyos korok különbözőségét stílusuk különbözőségéből 
tudjuk elsősorban és legpontosabban meghatározni" —, s azzal 
szemben, a stílusok sokfélesége mellett foglal állást a szerző, s a 
kritikusok elsőrendű feladataként a közérthető nyelven előadott vers-
értelmezéseket jelöli meg (Stílus, érthetőség). Mennyiben és milyen 
formában lehet őszinte a művész? Alföldy az „élve boncoló nyíltság" 
paradoxonait is érzékeltetve, az őszinteség fogalmát a marxizmus 
érték-kategóriájával egybecsengően határozza meg: „nem pusztán a 
valóság tüzetes ábrázolása, hanem egyszersmind a létezőnél különb 
(a jövőben virtuálisan létező) valóság vonzóerejét megéreztető képes-
ség." (Jegyzetek az őszinteségről.) A Humor a hetvenes évek költé-
szetében c. írása többek között Nagy Lászlót említve bizonyítja, hogy 
a komikum nem az „önazonosság hiányának kifejeződése" az évtized 
irodalmában, a Továbbjutni pedig a politikai költészetért száll síkra. 

A könyv utolsó két fejezete (Az élet hű szolgálata és A meg nem 
alkuvó vulkán) — néhány prózamű kivételével — a mai magyar líra 
kritikai „visszhangja". Igazi alkotói seregszemlét adnak az itt egybe-
gyűjtött írások, mivel a legidősebb nemzedék reprezentánsaitól a 
fiatalabb tehetségekig, 19 szerző 26 kötete kerül bemutatásra. A cím-
mel is jelzett „ciklus"-elhatárolások mintha művészi magatartásfor-
mákat kísérelnének meg tipizálni, s ennyiben megtévesztőek. Valójá-
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ban az „élet hű szolgálata" és a meg nem alkuvó tisztesség szorosan 
összetartozó „művész-erények", s nem válnak szét Alföldy vázlatai-
ban sem. Igaz, más és más módon jelentkeznek az egyes alkotók 
művészetében. Látszólag ugyan mi sem áll messzebb egymástól mint 
Illyés irodalmi közéletisége és Tandori „életstílussá előléptetett írói 
mestersége", de ha Alföldyvel együtt elfogadjuk Kis Pintér Imre meg-
állapítását, miszerint „a nagy költő minden gesztusa (. . .) közügy", 
akkor Utassy „pokoljáró" lírája éppúgy társadalmi érvénnyel bír, 
mint például Garai „pódiumverse". 

A cezúra mégsem esetleges: a nemzedékváltást nem csupán a múló 
idő, hanem a társadalmi tapasztalatok különbsége is determinálja. 
Tandori verseiről szólván („Meglelt részek, idegen egészek") a szerző 
is általánosít: „ez a korszak volt az, amely nem kívánta meg (vagy 
csak formálisan kívánta meg) ifjúságától, hogy sorsát kezébe véve, 
a szociálista társadalom citoyenje legyen. Ez a sarkalatos különbség 
az 1940 táján született és az idősebb generációk között." Alföldy 
tisztánlátására vall, hogy nem állítja szembe egyik nemzedéket a 
másikkal, mivel minden esetben az egyéni költői teljesítményt mérle-
geli. Bírálataiban következetesen tartja magát ahhoz a megjegyzésé-
hez, hogy „a játékszabályokat mindig a költő állítja fel, s ezen belül 
dől el, be tud-e vonni minket is a játékba, vagy sem". ítéleteit aligha 
lehet és kell mindig elfogadnunk, de ezt bizonyára nem is várja olva-
sójától, hiszen gyakran önmagával is vitázva, korábbi értékelését 
helyesbítve mond véleményt. (Például Csoóri Sándorról a „Számon 
a vihar zsoltárai" című írásában.) 

Az elődök példáin megfogalmazott vallomásaiból is következik, 
hogy számára nincs „kötelező ranglista". Garai verseinek „szervi 
hibáit" (retorikusság, didaxis) éppúgy számon tartja, mint Eörsi 
„elvont fogalmakkal bélelt képi allegóriáit". Ugyanakkor a fiatalabb 
költőktől sem vonja meg óvatoskodva az őszinte elismerés szavát. 
Parti Nagy Lajos, a „bölcs mosolyú fiatal költő", bemutatása valóban 
méltó az Angyalstop szerzőjének művészi kvalitásához: „íme egy 
költő, aki máris túljutott nemhogy a kötelező mesterségbeli gyakor-
latokon, hanem a csillogáson is; fölénnyel néz vissza egy bravúros-
kodó 'formaművész' szándékosan elszalasztott lehetőségeire". Bár 
Alföldy kritikái is — Gyulaira emlékeztetve — „inkább az irodalom-
ért és közönségért" vannak, a „páratlan elfogultság" erénye olykor 
mégis visszájára fordul: a felfedezett értékek öröme könnyen feled-
teti nála az esztétikai gyengéket, s felsőfokban beszél akkor is, mikor 
joggal elmarasztal. Rákos Sándorról egyrészt azt halljuk, hogy 
„ösztönösség és tudatosság ilyen tökéletes mérlegállását (. . .) csak a 
legnagyobbak tudták hozzá hasonlatos tökéllyel megvalósítani", né-
hány sorral lejjebb pedig már csak szerény kétértelműséggel dicsér: 
„azok közül való, akik nem annyira egyedi remekléseikkel hívják fel 
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magukra a figyelmet, hanem kötetkompozícióikka lgyőznek meg iga-
zán munkájuk jelentőségéről". Eörsi lírájának fogyatékosságait rész-
letesen bizonyítja, majd tömören kijelenti : „hiányosságaival is, pótol-
hatatlan lírikus". 

Bármely szempontból vizsgáljuk is Alföldy írásait, végső soron 
mindig azt tapasztaljuk, hogy eredmények és hiányok ugyanannak a 
magatartásformának a paradox vetületei. A „személyesség, a spon-
tánság, a melegség, az eleven képszerüség, az ép lelkűek beszédének 
egészséges lélegzetvétele" — mindezek az értékek, melyeket a szerző 
Csoórinál kiemel, jórészt kritikusáról is elmondhatók. Csakhogy 
Alföldynél a spontánság a gondolat, az eleven képszerűség pedig a 
stílus fegyelmét lazítja. A személyesség felesleges kitérőkhöz is vezet. 
Amikor például Rákos Sándorról ír: „Körülbelül így fogalmazhat-
nám meg a magam gyarló módján azt a gondolatmenetet, ami a 
költő cselekvésének megfelel." Vagy Orbán Ottóról: „Igen! — szege-
zem a költőnek a nyílhegyű Parkért. D e csak azért, hogy melléírhas-
sam önlefegyverzően (. . .)" A túlzottan metaforikus nyelv könnyen 
körülményeskedővé válik: „Az új öntvény szakítószilárdságát majd 
verseiről szólva szeretném próbára tenni, a magam kisüzemi mód-
szereivel". De még a „gyarlósággá fajult erények" sem szűntetik meg 
a könyv legfőbb értékét; azt, hogy a cím igazat mond: „visszhang1', 
ami éltető közege minden irodalomnak. 

SZENDI Z O L T Á N 

KÖNCZÖL CSABA: TÜKÖRSZOBA 

Itt ülök a tükörszobában. Észrevétlenül kerültem ide, hiszen Kön-
czöl Csaba könyvének már a felén túl jártam, mire megfejtettem a 
cím metaforáját. D e addigra már magam is a része voltam. Mert 
gondoljunk csak el két tükröt egymással szemben: máris nem két 
tükör, hanem végtelenül sok tükör sorozata. S ugyanígy: itt a valóság 
(vagy tán idea?), amit a művészet tükröz, erre reflektál a műkritika, 
ez visszaverődik a művészettudományban, mely az esztétika miben-
létén töprengő metatudományról vetül (ha nem akarom tovább fokoz-
ni) Könczöl Csaba tollára, s ekkor következik az én reflexióm, de 
ezzel még korántsincs vége. 

A „konstrukciós alapelv" nála sem más, mint amit a versesköte-
tekre tart általában érvényesnek: az, „hogy a költő [esetünkben ta-
nulmányíró], életének egy bizonyos (-tói -ig terjedő) szakaszában 
írt-e annyi verset [esetünkben tanulmányt], hogy azok sorba rakva 


