
ezt a bizonyos ugyanazt. Ami így nyilvánvalóan
nem "ugyanazon" intonáció már mégsem; a stí
lus különbsége egy kissé átformálja magát azt a
transzendenciát is, legalábbis annak az érzéke
lését, amelynek (kilmondása mindkettejüknél
(megitörténík. Eme, itt bővebben nem elemez
hető stílus alapján pedig bizonyos tekintetben
Vasadi "jobb", "nagyobb", mint Pilinszky...
Nem veendő, persze, teljesen komolyan ez az
inkább játékos és provokatív méricskélés, illetve
teljességgel komolyan veendő; meghatározott
nívót elérve teljességgel értelmetlenné válik
minden olyanfajta szakmai-esztétikai érték
összevetés, amelynek az ezt a nívót nem meg
ütő teljesítményeknél sem volt már éppen ab
szolút érvénye. De legalábbis keresni próbáljuk
annak meghatározását, hogy miben is áll
Vasadi Péter alapvető alkotásgesztusának, élet
művének természetesen forradalmi újításjellege?
És azt találjuk. talán a "hedonista misztikus" ki
fejezés illik rá legjobban. És úgy is találjuk.
hogy ez legalább annyira organikus, magától
értődő, mint amennyire fantasztikus!

Mert ez a lét- és alkotásöröm úgy "hedonis
ta", hogy nem élvezkedő, tehát aligha öncélú,
hanem "csak" élvezi törekvéseit, azok haté
konyságát, eredményeit, amelyek tematikus irá
nya)smert...

Orülünk neki mi is, olvasók, példának te
kintjük - és köszönjük. Azt kívánjuk, hogy
még sokáig folytatódjék így az élet és a munka!

ZSAVOLYA ZOLTÁN

HATÁROLT VÁGYAK
Köszöntő gondolatok a 75 éves Poszler
Györgyró1

Egyik legutóbbi kötetében Poszler György töb
bek között Illyés Gyuláról beszél, és kérdezi,
mégpedig hangsúlyosan idézőjelek között:
,,»Utolsó nemzeti költő?"" S a válasz, immár
idézőjelek nélkül: "Lehet, de nem hiszem. Biz
tosan nem annak született." Most eltekintve a
két kopogós mondat (egyébként nem akármi
lyen irodalomtörténeti-eszmetörténeti kérdése
ket fakasztó) tárgyától, figyeljünk csak a mon
dat- és gondolatritmusra, azon belül a viszony
és módosítószavak összjátékára: " lehet" , és
"de", és "biztosan"; továbbá: "nem" és "nem".
Feltűnő, hogya módosító- és tagadószavakban
bővelkedő két mondatból hiányzik az "igen"
szó. Hiányzik a termékeny elbizonytalanításból
- lehetségesen - fakadthatlő állító bizonyos
ság. Ami van, az csak a kétszeres ("nem" és
"nem") negatív bizonyosság. Poszler ugyanis
jól tudja, és e tudása zsigeri, vagyis akkor is ér-
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vényesül, amikor nem figyel rá, amikor monda
tainak egyes szavait nem tudatosan, hanem
ösztönösen választja -, tehát Poszler jól tudja,
hogy a nyelv mint a gondolkodás közege, mint
az ember legsajátabb tulajdona nem a bizonyos
ság, és kiváltképpen nem a kizárólagosság köze
ge. A nyelv az ember legfontosabb és legége
tőbb kérdéseinek terepe. A legemberibb közeg,
két szempontból is: egyaránt megjeleníti a leg
sajátabb vágyainkat és e vágyak érvényesítésé
nek határait. Poszler mondatai szerkezetükben
és sugalmazásaikban mindig a határt feszegető

vágyról és a vágyat korlátozó határról szólnak.
A kritikai mérlegelés nyelvi következményeit
tapasztalhaljuk a fent idézett mondatokban is.
De a hetvenöt éves irodalomtudós akármelyik
véletlenszerűen kiragadott mondatában sem
volna másképp.

A kritikus őnkorlátozás alól talán csak a köl
tők vonhatják ki magukat, és ők se mindig; gon
doljunk csak Aranyra, és az őt nyárspolgárnak
álcázott zseniként láttató Babitsra. Poszler (nem
a költő, hanem) az irodalomkritikus-akadémi
kus Arany és (nem a költő, hanem) az esszéista
Babits, meg persze (nem a regényíró, hanem) a
szellemtudós Szerb Antal örököseként szembe
sül saját határaival, majd azokon belül szaba
don gondolkodik és ír - az immár szellemi ott
honként feltérképezendő, jóllehet határolt,
ámde tágas és levegős övezetben. Ahogyan
erről lefegyverző önismerettel és őriiróniával

maga is beszél egy interjúban: "Nos, attól félek
- tulajdonképpen és végeredményben - egész
életemben velem sem történt semmi. Legalábbis
semmi igazán megírandó. Asztal mellett, po
hárral a kézben elmesélni, jó lehet. Asztal fölött,
tollal a kézben megírni, nem jó lehet." Poszler
ugyanakkor használja a tollát és az íróasztalát. a
felismert és elfogadott határokon belül és a vá
lasztott műfajokban. Nem a tölgyek alatt, költé
szetben, hanem az íróasztal mellett és a kated
rán, írott és szóbeli értekezésben vagyesszében.
A határolt vágy tárgya az irodalomtudós-eszté
ta esetében az irodalom és a művészet. Kérdése,
hogy mi az irodalom, és mi nem. Hogy mire ké
pes, és mire nem. Hogy mit mondhatunk róla,
és mit nem. Hogy mit mondhatunk a negatív
definíciókon túl, azok jóvoltából róla - pozitív
módon. Hogy miben is rejlik az irodalomeszté
tikai tapasztalatának - Tandori Dezső fordula
tával - megnyerhető vesztesége.

Poszler György önismereti kételyekből táp
lálkozó pálya- és témaválasztásának főbb etap
jai: a szellemtudós Szerb Antal; a hegeli szel
lemfilozófia öröksége, azon belül Lukács
György esztétikája; a modem, sőt kortárs ma
gyar irodalom; a modem eszmetörténet egyik



legkényesebb, legneuralgikusabb ügye: az úgy
nevezett népi-urbánus vita; s ha már kollektív
neurózisról volt szó, legyen szó a privátról is: a
freudizmus és következményei... Es a további
tervek: monografikus igényű számvetés a szel
lerntudományről és Madách bölcseleti drámai
költeményéről.Es a szakmunkák mellett a sze
mélyesebb, ámde a választott határokon belül
mozgó, esszészerű vallomások-számvetések a
szülővárosról, Kolozsvárról, Erdélyről, magyar
ságról, nem politikai, hanem kulturális értelem
ben. Kérdése tehát nem így szól: Mi a magyar?
(a Magyar Szemle és Szekfű Gyula elhíresült
könyvcímével), hanem így: Mi a magyarmost? (a
Szép Szó különszámának címével).

S ezen a ponton érdemes visszatémünk az
idézett Illyés-írásra, ahol is ezt olvashatjuk: " ... e
magasságbéli haza magyarságtudatának semmi
köze a nacionalista tradíciók feltámasztásához."
Vagyis: "Ezért tett [Illyés] vallomást az egyete
mes magyarság mellett. A kultúra, és nem az et
nikum egységéért. A kultúra magyarságáért A
faj védőivel szemben." A gondolat több szinten,
több területen is érvényes, irodalomtörténeti,
esztétikai, eszmetörténeti, mentalitástörténeti
értelemben egyaránt. Sőt, politikai értelemben
is jó volna, ha érvényes volna. De sajnos több
nyire - a Poszler által oly hangsúlyosan hasz
nált tagadószócskát használva - nem az. Példa
rá a Kié ez a történelem? című kötetben található
Illyés-esszéra következő írás az 1952-es Déry
vitáról, amelyben látványosan egymásnak fe
szül az, amivel Poszler jókedvéből, alkatából fa
kadóan foglalkozik, és az, amivel rezignáltan, a
korszakból fakadóan kénytelen foglalkozni: a
szépirodalom és az ideológia. Ebben az írásban
ott van tömören mindaz, ami az életpályát vé
gigkíséri: az esztétikai-eszmetörténeti érzékeny
ség és az érzékenységet próbára tevő történe
ti-térségi adottságok. (És ezen a ponton beszé
des, szomorúan példaszerű a pályanyitó mo
nográfiák hősének,Szerb Antalnak a sorsa, a sa
ját tragédiájában megnyíló feszültség Európa és
Balf kőzőtt.) Eppen ezért is láthatja Poszler vilá
gosan mindazt, ami egyfelől tényleg világos,
másfelől viszont jócskán rászorul az értelmező

megvilágításra. S így például Révai József eszté
tikai ízlésítéletnek álcázott vádbeszéde Déry Ti-
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bor Felelet című regényvállalkozása ellen valójá
ban nem lehet más, mint Ifa felvilágosodás és
Hegel nagy elbeszélésének megerőszakolt, filo
zófiából politikává vulgarizált változata". Ha
talmas ívet látunk, igaz ugyan, hogy leszálló
ágban, Poszler jóvoltából. Nélküle csak a részt,
a talmit látnánk, vele viszont az egészet, az
egész hanyatlástörténetet, annak bölcseleti táv
lataival együtt. De még a leszálló ágban is érde
mes disztingválni (Poszler egyébként is mindig
és mindenütt disztingvál, amikor és ahol a leg
parányibb lehetőség adódik): "A paradigma fo
kozatosan keményedik és egyszerűsödik. Ko
rábban Lukács György képviseli. Kevésbé ke
ményen, bonyolultabban, magasabb színvona
lon, gyengébb hatalmi pozícióból. Később Révai
József képviseli. .Sokkal keményebben, egysze
rűbben, alacsonyabb színvonalon, erősebb ha
talmi pozícióból."

A fenti néhány mondatból is látható, hogy
Poszler jellegzetesen kiegyensúlyozott, párhu
zamos gondolatokból, tükrös ellentétekből és
variációs ismétlésekből táplálkozó prózastílusa
és észjárása egyenesen halad. Amde nem vala
miféle kiszámítható cél felé. Ennek értelmetlen
ségét volt módja megtanulni a huszadik század
történetéből. Dialektikusan gondolkodik és fo
galmaz, de nem spekulatívan és teleologikusan.
Hiszen az irodalomtudós nem a német idealiz
musban fogant marxizált (majd engelsizált,
majd leninizált ... ) történelemfilozófia előre rög
zített ütemtervét követi, hanem e terv - immár
nyilvánvaló - kudarcának következményeit la
tolgatja - a dialektika eredeti, szókratészí-pla
tóni éteimében, noha tagadhatatlanul hegeli
formában, azaz a rendszerezett gondolkodás
örömével. Poszler György az urbanitos eredeti
értelmében vett írástudó. Ironikus méltósággal,
mértéktartó eleganciával és intellektuális öröm
mel telt gondolkodás- és beszédmódja mindig
célszerűnek tűnik - innen a mondatszerkeze
tek feszessége -, de sosem célirányult - innen
a mondatszerkezetek nyitottsága. Innen az im
már több évtizedes tudósi-pedagógusi pálya
nyitottsága.

BAZSÁNYI SÁNDOR


