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Tanulmánykötetek divatját éljük. Kri
tíkaí és irodalomtudományi kötetek je
lennek meg, majd jönnek a krrtíkusok,
és megírják véleményüket a kötetekről.

Aztán ők is kötetbe gyűjtik e vélemé
nyeiket, kiadják, s jön a következő hul
lám krrtikus, s kezdődik minden elől

ről. Egészen természetes, hogy ebben
a dömpingben az olvasó némi .bizal
matlansággal veszi kézbe az új kiadvá
nyokat, s felsóhajt örömében, ha olyan
friss, izgalmas gyűjteményre bukkan,
mint Sőtér Istváné;' aki "Werthertől

Sztlveszterig" tekinti át az irodalom
történetét. tehát elsősorban a romanti
kus korszakról rajzol árnyalt, rendkí
vül plasztikus és kifejező portrét. Ső

tér István rnindig a világirodalom ösz
szefüggéseire figyelve közeledik a ma
gyar irodalomhoz is. Szeme előtt a
nagy klasszicizmus ideálja lebeg, de
szemléletét nem Korlátozza e maga
választotta ideál, mint hajdan Lukács
Györgyét, aki bizonyos irodalmi jelen
ségekre képtelen volt rezonální, hanem
minden korszakhoz és mínden műalko

táshoz a teljességvárás gesztusával ha
jol, minden rnűben azokat a tájékozó
dási pontokat keresi, amelyek mentén
kíraizolhatók az egyetemes összefüg
gések. azok a szabad szcmmel alig ki
vehem raízolatok, melyek a mélyréteg
ben összekapcsolják az európai és a
vilá girodalmat.
Sőtér Istvánnak rendkívül fontos

szerepe van ép nemzeti tudatunk éb
ren tartásában, s már csak ezért is na
gyon fontos minden írásának minden
tanulsága. Miközben az irodalmi ér
deklődés szinte teljesen a jelen felé
fordul, s a ma irodalmától várja azo
kat az eligazító fényjeTzéseket, melye
ket a múltban sokszor észre sem vett,
hívták bár Berzsenyinek, Csokonaínak,
Katonának vagy akár Arany Jánosnak.
Korunk irodalmától várja mindenki a
csodát, s ha történetesen évekíg nincs
csoda, már minrienkí válságról beszél.
Holott aki figyelmesen vallatja irodal
mi múltunkat, rögtön megsejti. hogy a
múJtban sem mindig születtek kiemel
kedő remekek. Igaz, az olvasóközönség
akkoriban múltját vagy félmúltját el-

választhatatlanul a magáénak érezte,
s nem szenvedett a máihoz hasonló
tudathasadásban, melynek előmozdítá

sáért az iskolai irodalomoktatás is
"munkálkodik".

Fontos szerepe van hát annak, aki
ma Csokonairól és Katona Józsefről

vagy éppen Petőfi első korszakáról
szól. Sőtér István úgy ír ezekről, hogy
noha nem folytat apológiát, magától
értetődő természetességgel integrálja
egyszer már megvolt értékeinket a köz
tudatba. Akkor is ez a törekvése, ami
kor a sorok között irodalmi ellenfelei
vel vitázik. A jelek szerint például alig
ha teszi magáévá mindenestől a Bánk
bánnak azt az átdolgozott és átértelme
zett formáját, melyet Illyés Gyula állí
tott az érdeklődés homlokterébe. (A
dolgok leglényege szempontjából talán
nem is az a fontos, hogy Illyésnek.
Sőtérnek. vagy éppen Pándi Pálnak
van-e igaza a bánki tragédia értelme
zésében, hanem az, hogy Katona József
alkotása megint bekcrűlt a nemzet
vérkeríngésébe.) Ez világosan kiderül
a ,.Bánk igazi tragikuma" című nagy
szerű fejezetből. Viták tüzében szüle
tett némelyik Petőfiről szóló írása is.
Sőtér azonban a nézeteltérések hevé
ben is az irodalmi anyaggal dolgozik,
sosem hivatkozik tekintélyi érvekre,
hanem az európai fejlődés távlataiba
állítva igyekszik igazolni nézeteit.
Könyve egyik legizgalmasabb és legta
nulságosabb feiezetében Puskintól Míc
kiewíczlg, Emily Brontétől Chateaub
riandig pillant végig a klasszicizmus
és a barokk kapcsolatán és az érett
klasszicizmuson, a beteljesedés csodála
tos bőségű korszakán.
Sőtér István nemcsak irodalomtudós,

hanem Író is. Tanulmányai kivétel
nélkül szépírói remeklések. Az esszé
műfaját fejleszti tovább s az épület,
melyet emel, noha rendkívül szilárd
alapokon nyugszik, mégis karcsún, be
fejezetten emelkedik a levegőbe, a
szépség és igazság igézetében fogant
nagy nemzeti kultúra maradandóságát
hirdetve.

A múlt megbecsüléséért és alapo
sabb megismeréséért írja tanulmányait
Kénes Géza is.? Képzeletében - mely
rendkívül gazdag műfordítóí és iroda
Iomtudósi tapasztalataiból forrásozik -

I Sótér István: Werthertől Sz!lvesztertg (Szép 'rodaImi, 1976)
I Képes Géza: Az idő körvonatat (l4agvet"" 1976)
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felsejlik a múlt egységes képe, valami
kor az írásbeliség előtt vagy hajna
lán, amikor jó néhány finnugor nép
kialakította naiv eposzát, melynek hiá
bavaló rekonstruálására oly sok izgal
mas kísérlet történt irodalmunkban,
de amelyet oly maradandó hatásúvá
formált a finnek irodalmában Lönnrot
Illés, aki 1835-ben adta ki a maga
gyűjtötte énekekből és dal okból. egybe
szerkesztett Kalevalát. Képes Géza
szerint irodalmunkban Arany János volt
az, aki talán a legfájóbban érezte a
magyar naiv eposz hiányát, s hogy ó
maga nem teremtette meg a fellelhető

és ismert néprriesékből és néomondák
ból, annak az a magyarázata, hogy
nem azon az úton indult el, amelyen
Lönnrot és Kreutzwald, az észtek nem
zeti eposzának megalkotója. hanem a
hagyományainktól idegen Nibelung-éne
kén. Annál izgalmasabb, hogy Arany
színte önkéntelenül is rálelt a helyes
forrásra, legalábbis két költeményében,
a Rege a csodaszarvasról és a Keveháza
hangsúlyos verselésű, nyolc szótaaos so
raiban, amelyekben még az alliterálás
módja is jellemző, hiszen az alJiterá
ciók ezekben ugyanúgy csoportosan je
lentkeznek, mint a Kalevalában. Arany
után Adyt is megérintette a Kalevala
hatása - állítja Képes Géza -, az
1909-ben írt Északi ember vagyo'k
ugyanis megint az alliterációk révén
rokonítható a kalevalai alkotómóddal,

Másodlagos kérdés, hogy ezekben az
esetekben valóban tudatos hatásról
van-e szó, vagy véletlen egyezésről.
(Az Ady-vers esetében ugyan alapos
megfontolást érdemel az a tény, hogy
Vikár Béla fordítása éppen 1909 leg
elején jelent meg, nagy eseményeként
az irodalmi életnek.) Sokkal fontosabb
nak érezzük azt a módot, ahogy Ké
pes Géza makacs elszánással veti ma
gát a múlt kutatásába, ahogy új meg
új kincseket hoz fel a tenger mélysé
géből, a magyar költészet európaiságá
nak bizonyítására. Ugyanaz az igény
munkál benne, mínt annak idején Bar
tókban és Kodályban. akik a magyar
népdal íratlan anyagából rekonstruál
ták a magvar zene ősrétegét és hagyo
mányait. Képes is a népköltészet em
lékeit veszi vallatóra. amikor őskölté

szetünk nyomait kutatía. (A maa'll'I:r
ősköltészetnyomair6l című írása egyéb
ként már meaielenése id"ién is na~

figyelmet keltett az Irodalomtudomány
ban, s noha azóta kevesen indultak

ebben az irányban, kétségtelen, hogy
ilyen irányú kutatásait ezentúl nem le
het megkerülni.)

Vélellen volna, hogy könyvének
központi alakja Arany János? Aligha!
Hiszen Képes hozzá hasonlóan vallatja
a nemzeti irodalom múltját, s rokonít
ja őket széles körű kulturáltságuk és
érdeklődésük is. Am nemcsak e rokon
ság magyarázza Arany-tanulmányainak
rendkívüli érzékenységét, következteté
seinek izgalmas voltát (elsősorban A
nagyidai cigányokról szóló írást érez
zük revelálónak), hanem az is, hogy
az ő képzeletét színtén az összefoglalás
eszménye mozdítja, s gondolataiban a
műveltségnek olyan egységes képe raj
zolódik ki, melyet Arany János vallot..
Ideáljának. Ezért fontos kordokumen
tum Az idő körvonalai, s ezért nevl1z
hetjük az utóbbi évek egyik elgondol
kodtató, példájával is. módszerével is
követésre érdemes kötetének.

Galsai Pongrác A besurranó szer
kesztő 3 című kötetével már sok szelle
mes megjegyzésre adott alkalmat, el
sősorban a címválasztás okán. Az azon
ban vitathatatlan, hogy e karcsú kis
kötet igazí felfedezés. Ga Isai esszét ír,
s mintha gógösen hangsúlyozná, hogy
nem is akar többet. A novetlísztfkus
esszének megvan az a gyenaé le. hogy
az olvasóban olykor-olykor feltámad a
kétség, valóban úgy volt-e, ahogy az
író elmondia. Valóban ezt mondta-e ne
ki hóse? Nem emlékezete csalja-e meg?
Vagy nem éppen hőse valamelyik
könyvéből röppennek ki azok a mon
datok, melyeket úgy hall vissza II
múltból, míntha egyenest neki szóltak
volna? Galsainál egyetlen mondatot
sem érzünk hamisnak, "csinált"-nak.
Sokszor olyan dolgokat tud elmondani
egy mondattal, amelyekre a tömörítés
érzékének híján lévőnek lapok kellenek.
Vajon lehet-e jobb metaforát találni
Pilinszky János első korszakára, mint
hogy csillagport hordott a zsebében?
Lehet-e jellemzőbb kiindulást találni
Mándy Iván világára, mínt hogy utcáit
és hőseinek esett, furcsa foglalkozását
vesszük vaIlatóra?

Galsai Pongrácnak különleges irodal
mi érzéke van. Ezért is vonzódik lep
lezetlenül az "irodalmi" Irókhoz és II
legendákhoz, anélkül azonban, hogy
beállna a legendagyártók népes tábo
rába. Ezért kitűnőek a Cholnoky Lász
lóról, Kuncz Aladárról. Szomory De
zsóról rajzolt portrét És Galsai nyil-

3 Galsai Pongrác: A besurranó szerkeszt.6 (Széplrod.almi. lt7&)

274



ván nem veti meg az élet örömeit sem.
Egy jó húslevest, aranyló levestésztá
val, finomra főtt mócsmgokkal és ke
ményen habzó sörrel. Ezert fordul kü
Ionleges aífínltással például Berda Jó
zsef felé. Humorérzéke sem hagyja
cserben egy pillanatra sem (lásd pél
dául a Tersánszkyadák-at). Ezekből az
erényeiből sikerül előallítania furcsán
villódzó, sokszor félhomályos fotográ
fiáit, melyekben sokszor nagyobb sze
rep jut egy inellékesnek hitt tárgynak,
mínt magának az embernek. Egy gesz
tusnak. mint magának az organizmus
nak. Am aki ismeri az írói ikonográfia
természetrajzát, tudhatja, hogy Galsai
Pongrác a jellemzésnek jó útját válasz
totta. Ezért is igazi olvasmány a
könyve.
Fenyő István rövid idő alatt három

irodalomtörténeti könyvvel jelentkezett.
Az irodalom res publicaja doktori ér
tekezését tartalmazza,' másik két mű

vében század unk jelentős alkotóit hoz
za életközelbe.

A Kortársaink sorozatban megjelente
tett kísmonográüájának" hőse: Vas Ist
ván, a mai magyar költészet egyik
legizgalmasabb, legösszetettebb alakja,
akiről bizonyára háromszor ennyit is
érdemes lenne, s a jelek szerint Fe
nyő el is tudna mondani. A műfaj ter
mészetrajza szarint kronologikusan ha
lad végig az életművön, s az írói ön
értelmezés szellemében választja ki
azokat a témákat és motívumokat, me
lyeket a legfontosabbnak érez. Ami a
legrokonszenvesebb: érezhetően szereti
hősét, azonosul vele. megérti törekvé
seit. Mindez szinte kizárja a kritikai
távolságtartás lehetőségét, az adott eset
ben azonban feltétlenül előnyére válik
a képnek. Kitűnő verselemzések során
bizonyítja be poétikai fe1készültségét,
van hangja Vas fanyar öniróniájának
kommentálására éppúgy, mint a nagy
gondolati versek magyarázatára. Eset
leg lehet vitatni azt a véleményét, me
Iyet Vas István utolsó korszakának
pesszimizmusával kapcsolatban fejteget,
de az vitathatatlan, hogy a maga raj
zolta képbe ez a felfogása hiánytalanal
beleilleszkedik. Kitűnően, nagy forrás
ismerettel deríti Iel azt a környezetet,
mely Vas Iírájának els ó ösztönzéseit
adta, s érzésünk szerínt helyesen mutat
rá arra, hogy a költő világa azért is
válhatott ennyire teljessé, mert már
fiatalságában is kétféle hatást szinteti-

zálhatott: Kassák avantgard törekvései
ét egyfelől, a Nyugat szellemiségéét
másfelől. Elismerésr~ méltó objektivi
tással elemzi a felszabadulás utáni
évek irodalmi életét, s azt az 1949 és
1955 közötti szellemi redukcíót, mely
Vas István önkifejezésére is bénítóan
hatott. Feltétlenül érdemes lett volna
kissé részletesebben foglalkoznia Vas
világirodalmi kapcsolataival, azokkal az
alig kivehető titokzatos kis áramköröle
kel, melyek újabb Iíráiát például T.
S. EHot irányából termékenyítették
meg, ehhez azonban nyilván nem állt
rendelkezésére az adottnál több terje
delem (hisz könyve még így is vasko
sabb, mint a sorozat többi kötete).
Amit adott, így is fontos: korrekt, tel
jes pályaképet korunk egyik legjelentő

sebb költőjéről.

Aki figyelemmel kísért a Rádió Gon
dolat című, hétről hétre ismétlődő,
meglehetosen szürke irodalmi műsorát,

alkalomról alkalomra találkozik Fenyő
István "Figyelő szemmel" című rova
tával, melyben irodalmunk Jellemző, ál
tala Iontosnak érzett alkotásairól, je
lenségeiről, törekvéseiről mond véle
ményt. Ebből a sorozatából nőtt ki ta
nulmánykötete.é Természetesen ilyen so
rozatot írni és elmondani nem éppen
könnyű feladat, hiszen szerzőjének
olyankor is izgalmas anyagra kell buk
kannia, amikor az irodalmi termés nem
kínál ilyet, olyankor is figyelő szemmel
kell a vártán állnia, amikor nem na
gyon akad figyelemre méltó jelenség.
Ilyenkor Fenvő István túlméretezi
egyik-másik írás vísszhanglát, hogy az
tán annál nagyobb apparátussal sem
mísíthesse meg kéozeletbeli ellenfelét.
Nem hinném például, hogy Lukácsy
Sándor A reformkori magyar irodalom
távlatai círnű írása annyira "ártalmas"
lett volna, mint amennyire a figyelő

kritikust indulatba hozta. Vagy hogy
éppen Ignácz R6zsának kellett címez
nie a korszerű nemzeteszményról mon
dottakat.

S hogy még egy - Immár a kötet
egészére vonatkozó - hiányérzetemről

is számot adjak: l<'eny6 István, aki más
műveiben oly elfogulatlan nyíltsággal
közeledik az irodalomhoz, némelyik kri
tikájában, portréjában mintha túlságo
san is óvatos volna. Feltétlenül óvatos
ságnak kell tartanunk ugyanis, hogy
az irodalmi művekről általában bát
rabban, nyiltabban fop1mazza meg íté-

4 Fenyő István: Vas István (Akadémiai, 1976)
5 Fenyő István: Figyelő szemmel (Szépirodalmi, 1V78t
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letét, mint az írodalomtörténetíekröl,
(Sajnálatos módon kulturálís életünk
ben ál talában is kísért e jelenség: a
"bátor" kritikus írhat a nagy költő
süllyedő hajójának látomásáról. de azt
alig-alig merík megírni, hogy valame
lyik neves irodalomtudós haloványabb
munkát adott ki kezéből, vagy netán
gyengébb írásaiból válogatta össze kö
tetét. Ha valaki egykor majd végigla
pozza a mai folyóiratok nagy részét, azt
hiszi, hogy egyre-másra Jelentek meg
irodalomtörténeti és kritikai remeklé
sek, s a nagy irodalmárok mellett "fu
tottak még": Illyés Gyula, 'Weöres Sán
dor, Jékely Zoltán és a többiek.) Ezt

'OJ HANGLEMEZEK

1912-13 telén fejezte be Igor Sztra
vinszkij a Sacre du Printemps kottáját.
(Hogya címnek melyik a leghívebb
magyar fordítása, azon még ma is vi
táznak a zenetudósok. A Húngaroton
új Iernezén a közkeletű Tavaszi áldo
zatot olvashatjuk, de igaza lehet Fá
bián Lászlónak, Sztravínszkií egyik leg
jobb magyarországi ismerőjének, hogy
a szerző szándékát és a mű eredeti ef
mét hívebben adná vissza "A tavasz
megszentelése'") A mű május 23-án a
Theátre des Champs-Élysées esti dísz
előadasán hangzott fel. A botrány köz
ismert, sokan ettől a Viharos estétől
számítják a modern zene kezdetét.
A zenei avantgardnak mindenesetre
csúcsteljesítménye volt Sztravinszkij
kolnpozíciója. A bemutató Nizsinszkij
által készített koroográűáia ugyan nem
elégítette ki a zeneszerzőt, aki emlé
kezéseiben elmondja, hogy jellegzete
sen avantgard vízió lebegett a szeme
előtt, míg művét írta. Tömbszerű em
bercsoportok ritmikus mozdulatsoraít
álmodta meg, csak a kompozíciót le
záró szakrális táncot szánta szólótáncos
nőnek. Elmondhatjuk, hogy a Sacre
koreoaráfíáia a bemutató óta riem te
kinthető végérvényesen megoldottnak.
még ma is nagyon gyakran kísért a
színpadon a szerzőí szándék fölösleges
túlbonyolítása (ebbe a hibába esett
Sztravinszkij emlékezete szerint Ni
zsinszkij is). A zseniális zene viszont
teljesen önálló életet kezdett: a század
új törekvéseinek jelképeként az egész
világot meghódítva valóban "letarolt
minden addigi zenét" (Fábián László
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azért is fájlaljuk, mert Fenyő István 
említsük példaképp n Vas Istvánról és
Rónay Györgyről írtakat - kitűnő kri
tíkus, aki általában nemcsak az írói el
veket, hanem az író lelkiségét is pon
tosan és árnyaltan fejti fel, s hitelesen
idézi hőseinek világirodalmi kapcsola
tait. Jól kivehető - és ez is érdeme
írásainak - a maga legsajátabb ízlése
és orientációja. Ez a személyesség kö
tetének nem is egy tanulmányát fon
tos dokumentummá avatja. Kár, hogy
a jelzett okok miatt a Figi/elő szemme]
nem egységes válogatás.

SIKl G~ZA

jellemzése ez is). Egészen új, lázasan
forradalmi muzsíka, mely egyszeriben
átírta az európai zene erőviszonyait,

egyetlen mozdulattal elsöpörte mindazt
a mesterkélt és mesterséges ihletésből

fakadt törekvést, mely a legnagyobba
kat kivéve a kor ízlését és törekvéseit
jellemezte. "Ezután már nem lehetett
úgy tovább komponálni, mint azelőtt"

- írja Dorátí Antal. Talán még a vi
lágról gondolkodni sem. Mert Sztra
vlnszki] fölfedezett valamit és e
fölfedezését épp a Secre partitúrájában
fejezte ki lenyűgöző erővel -: meg
érezte, hogy a modern embernek más
féle ideálokra van szüksége, és más
felé akar tájékozódni. mint arnerre az
akkor divatos ízlésirányok csábították.
Fölfedezte az őstermészetet, a terem
tett világ nagyszerűségét, azt a tényt,
hogy az érintetlen természet híven őr

zi az emberiség történetének legna
gyobb eszményeit, s e fölismerését hi
bátlan tökéletességgel tudta zenébe fog
lalni. Nem véletlen, hogy a Szí.ravínsz
kíjial kapcsolatos futó Imnresszióit rög
zítő Doráti Antal épp a Secre kapcsán
mondja el, hogyazeneköltő "végtelen
alázattal húzódott meg lsten lábánál".
Fantáziájában ott élt Isten képe, s ezt
az élő képmást igyekezett tettei! érni,
amikor megmutatta a művelt emberi
"ég számára a Feléje vezető egyik le
hetséges utat; a természeten, az őselve

ken keresztül.
Aki hallotta A tavasz megszentelése

Sztravinszki j j al készített len rézfel"ételét
- kettő is van ilyen -, már az első

taktusok után megérzi, hogy a terem
tés elemi erejű gesztusának lehet ta
núja, Természetes hát, hogy fölfoko-


