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VAS ISTvAN. A TANULMANYIB()*

A Szépirodalmi Könyvkiadó három kö
tetben adta ki Vas István összegyűjtött

tanulmányait. Irodalmi életünknek kivé
teles eseménye e három kötet megjele
nése, hiszen napjainkban gyakran hall
hatunk, olvashatunk az irodalomtörté
netírás túlzott szakosodásáról, belterjes
ségéről s ezzel párhuzamosan a kritika
műfajának devalválódásáról. Vas István
tanulmányírói munkássága mindenesetre
eleven cáfolata ezeknek az aggodalmak
nak, vélekedéseknek. Akárcsak nemze
dékének legjobb esszéírói. ő is mindíg
a teljességre törekedve közelíti meg a
jelenségeket és műveket, magától értetődő
természetességgel ágyazza be őket a vi
lágirodalom folyamatába, s könnyed ele
ganciával mutatja ki az alkotások, ma
gatartások legjellemzőbb összetevőit, a
műveknek azoknak az atomjait, moleku
láit, melyek a szépség és az írói szándék
leglényegesebb hordozói.

Pályájának mindig volt olyan felhang
ja, mely az éppen adottal szembeni lá
zadást, oppozíciót fejezte kl, megkapö
erővel, benső hitellel. Kassálc és az
avaritgarde vonzásában a Nyugat ideál
jait kérdőjelezte meg, a Nyugat köré
ben azokat a mozgalmakat illette bírá
lattal, melyekben nem érezte a társa
dalmi mozgásokkal való szerves kap
csolatot, illetve az illúziók elburjánzását
nyeségette könyörtelenül. A felszabadu
lás után azokkal a türelmetlen, túlzó és
egyoldalú vélekedésekkel szállt szembe,
amelyek tagadták a múlttal való szoros
kontinuitást, s türelmetlen kézzel igye
kezett elszakítani azokat a nagyon is
erős szálakat, melyek irodalmunkat Ba
bits és Kosztolányi örökéhez fúzték, s
közben szenvedélyesen igyekezett felmu
tatni a magyar és a világirodalom kö
zött kitapintható érintkezési pontokat.
Tette és teszi ezt elkötelezett bátorság
gal, a felfedezés nem szűnő Izgalmával.
ellentmondásokat keltve, vitákat, eszme
cseréket vállalva, kihívva.

Az egyik Iegtzgalmaaabb kérdés: mit
tett hozzá ez a fajta esszéírás a Nyugat
első és második nemzedékének klasszi
kussá vált hagyományához? Érzésünk
szerint Vas István - és nemzedéktársai
- inkább a "nagy" nemzedék esszéírói
szemléletét követik. Míg Halász Gáborék

- a türelmetlen szenvedélyű Németh
László és a fiatalokat mindíg pártfogoló
Illés Endre kivételével - felszabadultan
kalandoztak a világirndalomban, s a
fiatalabbakat kicsit bizalmatlanul szem
Iélték, buzdították. addig például Vas
István vállalja a felfedezések, útra bo
csátások kockázatát is. Egyik legvonzóbb
tette volt, ahogy az Élet és Irodalom
ban egyre-másra írta remek esszéit,
melyekben a legtehetségesebbnek ítélt
fiatalokról rajzolt nagyszerű képet, talá
ló, a hagyományokat és az újdonságo
kat egyaránt figyelembe vevő elemzé
seket adva munkáíukról és várható ki
bontakozásukról. (Emlékezzünk csak a
Parancs Jánosról, Várady Szabolcsról és
a Fenyvesi Félix Lajosról írottakra !)

Vas István sosem engedett a "szem
pontok rémuralmának" (maga használja
e kifejezést abban a kivételesen jelen
tős vítaírásában, melyben az új és tel
jes magyar Horatius műfordítói alapel
veit tette bírálat - jogos bírálat! 
tárgyává). Kritikai jellegű írásainak
üdítő alaphangot ad az a tény, hogy ér
déklődését és véleményét sosem vetette
alá semmiféle elvárásnak és a prekori
cepciónak. Magányos hajós ő, aki tud
ja, hogy a jó úton jár, s attól semmiféle
tilalmi szó nem térítheti el. Ezért is
tud mindíg felfedezni, örülni, ha igazi
tehetséget vagy jó ügyet lát. (Fel
mérhetetlenül jelentősek voltak kelet
kezésük idején azok a tanulmányai, me
lyekben Kálnoky Lászlót és Hajnal
Annát állította a megérdemelt érdeklő

dés homlokterébe.) Mindig kimondja
a véleményét, sosem köntörfalaz, nem
írja körül udvarias bókokkal bástyázva
a gyengeségeket. Egyetlen mértéket
használ: a jó műét. Amit ilyennek ítél,
azért kiáll akkor is, ha vihart arat vele
(hadd emlékeztessek arra a bátor írására,
melyben megvédte Kosztolányit az indo
kolatlan bírálatokkal szemben).

Ritkán kavart kritikaí írás olyan
tomboló orkánt, mint a már említett
Horatiu.s olvasásakor. Ezt a ragyogóan
megírt, szellemes, találó példák sorával
illusztrált tanulmányt azóta sem emész
tették meg a klasszika-filológusok. Mí
ről is volt szó? Megjelent a kétnyelvű,

teljes' magyar Horatius, mely szinte tü
körszerű hűséggel követte az eredetit, ám
közben mintha megfeledkezett volna a

* Vas István: Körül-belül; Vonzások és választások; Tengerek nélkül (Szépirodalmi)
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magyar nyelv törvényeiről és hagyomá
nyairól. S bármily szellemesen védel
mezte is alapelveit a kötethez írt verses
útószavában Devecseri Gábor - aki
egyébként a görög és latin fordításnak
legnagyobb alakja -, az olvasó> bizony
nagynehezen hüvelyezte ki némelyik
fordítás értelmét a szövegből, A vita
akkor szenvedélyesen folytatódott, egyes
megállapításai beleivódtak a köztudatba,
eredménye azonban végül is nagyon saj
nálatos lett: az írók egy része kedvet
lenül fordított hátat a görög és latin
nyelvből való fordítás lehetőségének,

mert úgy vélte, igaza van Vas István
nak, aki a klasszika-filológusok "rém
uralmáról" szólt, Vas cikkét ezekben a
körökben azóta. is a szabadosság és a
fordítói szabadság követelésének elbor
zasztó példájául emlegetik, holott nem
tett egyebet, mint hogy ugyanazt a köl
tői szabadságot kérte számon, melyet
oly nagyvonalúan adott meg neki és
Radnótinak Trencsényi Waldapfel Imre,
amikor a Horatius noster hangos sikere
után a Pásztori magyar Vergilius for
dítására ösztönözte az antikvitás iránt
érdeklődő, s az Argonauták körében eb
ből programot állító lírikusokat. Néhol
úgy interpretálják a tanulmányt, mínt
amelyik a műfordítói hűség ellen láza
dozik. Erről egyetlen szó sem olvasható
benne! S meglehet, hogy részben e vita
nyomán az akadémiai helyesírás is nor
mává emelte a filológusok néhány ja
vaslatát, s azok beszüremkedtek a köz
nyelvbe is, kérdés azonban, hogy a köz
vélemény "bevette-e" valóban ezeket az
újításokat, s még nagyobb és fájóbb két
ség: vajon ezeknek az "újításoknak"
nem volt-e részük abban, hogya fiata
labbak bizonyos ellenérzéssel és kétel
kedő csodálkozással olvasgatják - ha
ugyan az iskolai gyér ismerkedés után
egyáltalán elolvassák - a nagy magyar
deákos költők verseit. Aligha volna ér
demes újraéleszteni ezt a vitát - ez
lehetetlen is, hiszen két hozzáértő és
szenvedélyes harcosa, Devecseri és Hor
váth István Károly rég halott, mint
ahogy elment a Vas István álláspontját
támogató és kifejtő Rónay György is.
Aki azonban meg akarja tanulni, ho
gyan lehet és kell elegánsan vívni,
mindenképpen olvassa el Vas István
írását.

A három tanulmánykötetnek vonzó
erénye az egyszerűség. Az elméleti stú
diumok örvendetes felvirágzása idején
sokszor olvashatunk olyan írásokat, me
lyekben már öncélúvá válik az elméle
tieskedés. Vas Istvánnál is érezzük. a

tudományosság jelenlétét, de mindez
szinte észrevétlenül marad. Nála a "tu
dás", az a tény, hogy ismeri a dolgokat,
az alkotás törvényszerűségeit és lehető

ségeinek varíációít, . csak kötőanyag, so
sem szakad el a vizsgált tényektől, s
ahogy a legjobb, legizgalmasabb tanul
mányok írói (hamarjában hadd említsük
például Illés Endre, Kolozsvári Grand
pierre Emil, Sőtér István vagy Nemes
Nagy Agnes nevét), ő is mindig a gya
korlat, a megvalósult mű függvényének
érzi· az elméletet. Ajlogy egy műfordí

tásról ír - például József Attila Vil
lon-fordításairól -, az a meaterség tel
jes ismeretének, s ugyanakkor a közlés
áttetsző világosságának remek példája.
S még olyan pontokon is, ahol az olva
sónak esetleg az övétől eltér a vélemé
nye - például a Mécs Lászlóról írtak
kal kapcsolatban - lenyűgöz érvelésé
nek világos, szabatos fegyelme, s az a
nagyszerű képessége, hogy míndíg álta
lánosabb összefüggésekben gondolkodik:
a költészet mögé felvetíti a nemzeti,
társadalmi kérdéseket; egyszóval: ahogy
költészetében, tanulmányaiban is ott
lüktet, él és hat a teljes élet, a gaz-
dag vegetáció. .

Külön ciklust töltenek meg a vele
készített interjúk, a közös beszélgeté
sek (ott olvasható közöttük a Hegyi
Bélávalvaló csevegés is, mely annak
idején lapunkban jelent meg). Es ez egé
szen természetes: Vas István izgalmas,
kiszámíthatatlan interjú-alany. Sosem a
megszokottat, a banálisat mondja, ha
nem míndíg van véleménye rnínden qo
logról, mond fontos, megszívlelendő,

egyetérries tanulságokat. Igénye is; hogy
szóljon, hogy világosságot, egyértelmű

séget hozzon az összekuszálódott, zava
ros jelenségek közé. "... a világ négy
égtáján eg~!:e kevesebben tartanak
igényt a világos beszédre - mondja jo
gos elkeseredéssel - az Új lras nyelvé
ről való körkérdésre válaszolva (Mako
gás és matematika között) -, és egyre
többen vannak és egyre nagyobb hata
lomhoz jutnak - részint éppen a tö
megkommunikációs eszközök által ,
akiknek nem érdeke a dolgokat nevükön
nevezni." Manapság, amikor egyre töb
ben szélnak aggódó türelmetlenséggel a
nyelv "elsatnyulásának" veszélyeiről,

amikor újra felbukkan Herder fenyege
tő ·látomása, mint vészes aktualitás,
amikor napról napra lehetünk tanúi,
hogyan rontják a televízióban sugárzott
lapos és rossz beszélgetések a fiatalok
nyelvét (s ugyancsak a tv-ben láthat
tuk nem is oly rég döbbenten, mílyen
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j'óleső érzéssellubickolnak ők ebben a
semmitmondásban, kötőszavakból és frá
zisokból összetoldott nyelvi mezőben),

súlyos jelentősége és időszerűsége van
mínden költői szónak. Vas István nem
csak felemeli szavát a nyelvromlás ellen,
hanem a példájával, stílusának szépsé
gével, közérthetőségével is nevel, tanít
a jóra, a helyesre. nyelvünk áhítatos
tiszteletére és szeretetére.

Ahogy világosan gondolkodó nemze
déktársai közül legtöbben, ő is idegen
kedik a váteszektől, a vajákosoktól. akik
sugallataikra hallgatnak, olyankor is,
amikor értelmük eligazító bölcsességére
támaszkodniok hasznosabb volna; Az
élet paradox szeszélye mégis úgy hozta,
hogy Vas Istvánra sokan figyelnek, so
kan várnak tőle eligazítást. S ez első
sorban éppen józan néhol kicsit
szkeptikus, máskor ironikus, ismét más
kor nosztalgikus racionalizmusának
és bölcsességének köszönhető, mely ta-

A BAROKK ZENE úTJAIN

Az új magyar lemezek között jó né
hány igazi ritkaság is akadt. Manap
ság a lemezkedvelők egyre nehezebben
ismerik ki magukat a számtalan lehe
tőség, újdonság között, egyre-másra je
lennek meg a barokk kor jóformán
alig ismert mestereinek alkotásai, s új
ra meg újra elképedve figyeljük e kor
szak termékenységét, alkotói fantáziájá
nak bámulatos, szinte kifogyhatatlan
nak látszó gazdagságát. Persze, az az
igazság, hogy ebben a már-már mester
ségesen szított bőségben csak azok az
alkotások rögződnek a hallgató emléke
zetébe, amelyekre egy-egy' sugallatos
előadóegyéniségüti rá bélyegét. A Hang
lemezgyártó Vállalat idejében felismerte
ezt a tényt, s újabb kiadványain a
szakma kiemelkedő alakjainak teremtett
alkalmat, hogy felfedező utakra csá
bítsanak a barokk korban.

Marc-Antoine Charpentier: Te Deum
ja remek alkotás. Igaz, a korabarokk
nagy alakjai kivétel nélkül mesterei
voltak a zeneszerzésnek, a technika, a
hangszerelés és a zene kínálta lehetősé

gek szinte tökéletes kihasználása jel
lemzi mindegyik művüket. Ez az édes,
sokszor túlcsorduló lágyságú zene azon
ban olykor fel is forrósodik, megtelik
az emberi érzések kiszámíthatatlan vál
tozatosságával, melyet oly csodálatosan
tudott kifejezni Vivaldi, vagy a hitnek
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nulmányírói munkásságát éppúgy át
hatja, mínt költészetét, szíkár, mindig
a lényeges emberi érzések szférájába
nyújtózó verseit. AsszimiláIni tudja ma
gába- mindazt, ami a múltban igazán
értékes és megőrzésre érdemes, s ugyan
akkor gondolkodása mindig a jelen fe
lé tágul. De míért is fogalmazzuk mínd
ezt a magunk dadogó szavaival, amikor
ő maga sokkal pontosabban mondja el
önjellemző szavait Réz Pálnak: "Énben
nem mínden jelen, folyamatos, a múlt
is; én egy állandó jelenben élek, ami
bennem van, ez a hatvan, de legalább
ötven év."

Hát ezt kellene valahogy megtanulni.
Ezt a folyvást felizzó, nyugtalan, rnin
dig figyelmező szellemi magatartást,
melyet valóban átsugároz és áthat a szel;
lem tisztasága, és hitelessé tesz az anyag
gal való azonosulni tudása.

SIKl GÉZA

fegyelmezett s mégis minden korlátot
áttörő Bach hatalmas alkotásaiban. A
francia Charpentier nem mérhető sem
Vivaldihoz, sem Bachhoz, de a két kó
rusra és zenekarra írt Te Deum nekik
is dicsőségükre válhatott volna. Érezni
kidolgozásában a színházi évek során
megszerzett tapasztalatait (Charpentier
'hosszú ideig Moliére színházának volt
'zenei vezetője), de ez nem a hangzás vi
lágiasságában nyilatkozik meg, hanem a
hagyományok újszerű kezelésében, ab
ban az érzelmi többletben, mely a mű

szinte minden taktusát áthatja. El
mondhatjuk, nagyszerű választás volt,
s II kitűnő előadók a Te Deum minden
szépségét maradéktalanul kiaknázhatják.
Veszprém város Vegyes Karát és a Bu
dapesti Filharmóniai Társaság Zeneka
rát Zámbó István vezényli, a szólókat
Kalmár Magda, Tokody Ilona, Takács
Klára, Buday Livia, Fülöp Attila,
Keönch Boldizsár, Kováts Kolos és Be
gányi Ferenc éneklik kitűnően. A
lemezen még Bach 50. kantátáját hall
hatjuk szépen kidolgozott előadásban.

(Hungaroton SLPX 11907)
Telemann, Vivaldi és Bellini egy-egy

trombitaversenyét játssza a Liszt Ferenc
Kamarazenekar alkalmazkodó kíséreté
vel korunk egyik legnagyobb trombita
művésze, Maurice André. Nem vélet
lenül nevezik hangszere királyának; va
lóban elképesztő, mit tud elővarázsolni

ebből a látszólag nem túlságosan sok


