BARTA JÁNOS : ARANY JÁNOS
Bp., 1953. Művelt Nép, 190. 1.
Arany
elismerése
az elmúlt
évek
folyamán nem volt egészen egyértelmű.
Mindnyájan emlékezhetünk a vitákra, ame
lyekben — részint a polgári történetírás
torzításainak ellenhatására, részint bizonyos
vlgarizáló túlzások eredményeképpen —
kétségbevonták nemcsak a költő maga
tartásának, jellemének tisztaságát, hanem
művészetének nagyságát is. »A sok évtizedeken
át űzött torzítás és hamisítás árnyéka még a
felszabadulás után is elhomályosította egy
ideig Arany alakját és költészetét«, írja erről
Barta János. A viták nem voltak hiába
valók; a költő épen, nem egy vonatkozásban
megnőve s fényesebben került ki belőlük.
Legutóbb már komoly lépések is történtek a
költő kultuszának megerősítése érdekében,.
A Magyar Tudományos Akadémia által
létrehívott kritikai kiadás, amelynek eddig
megjelent első hat kötetében egy élet sajnos
félbenmaradt munkájának eredményét gyűj
tötte össze Voinovich Géza, a maga
gazdag jegyzetanyagával újabb komoly
indításokat adhat a tudományos kutatásnak.
A Magyar Klasszikusok népszerű sorozatában
megjelent kötetek pedig a szélesebb olvasó
rétegek számára teszik ismét hozzáférhetővé
azt, ami a költő művében legfontosabb s
napjainkban is legelevenebben ható érték.
A Magyar Klasszikusok sorozat Arany
kötetének anyagát Barta János — a kritikai
kiadásnak is lektora — válogatta össze.
Terjedelmes bevezető tanulmányában össze
is foglalta a költő életére és művére vonatkozó
megmért és megvitatott tudnivalók lényeget.
Ezt a tanulmányt adta most közre, kibővítve
s néhány újabb mozzanattal kiegészítve a
»Nagy Magyar írók« sorozatban, az Irodalom
történeti Társaság fémjelzésével a Művelt Nép
Könyvkiadó. A formás kis könyvet szívesen
üdvözöljük. Igen fontos volna, hogy más nagy
magyar írókról — egyebek közt Petőfiről,
Vörösmartyról, Adyról! — is készüljenek
ilyen jól kezelhető népszerű pályaképek.
Barta nem egy vonatkozásban utat tör a
készülő későbbi művek szerzőinek: higgadtan,
a legtöbb fontos kérdésben helytálló módon
tájékoztat a költő életével és művével kap
csolatos tudnivalókról; lelkes tárgyszeretete
bíráló, tárgyilagossággal párosul; nem szán
túl sok időt és fáradságot a téveszmék, hely
telen értékelések cáfolására, inkább az ábrá
zolás, mint a vita erejével igyekszik hatni.
Az Arany-filológia általánosságban iroda
lomtörténetírásunk érdemesebb fejezetei közé
tartozik. Barta jól ismeri; anyagát meg
rostálta s a lehetőségekhez mért gazdagsággal
fel is használta. Könyve — a dolog természete
szerint —^ nem anyagában, hanem főként
szemléletében,
felépítésében,
értékelő
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ítéletében akar újat adni. Éppen ezért
némileg hézagosnak, helyenként igazság
talannak látszik az a mód, ahogy az Arany
kutatásban jó munkát végzett elődeit kezeli.
Az ilyenfajta,általános tájékoztatásra.szánt
munkák nem kívánják, sőt nem is nagyon
tűrik meg a pontos hivatkozásokat, de ma
már okvetlenül hozzájuk tartozik egy B
»hős« hatását, örökségének sorsát bemutató
fejezet s ebben természetesen a legfontosabb
irodalom bíráló s értelmező ismertetése
Barta maga is egy ilyenfajta »Arany öröksége«
című fejezettel zárja le könyvét. Sajnos
azonban ez a munka legjogosabban kifogásol
ható, mert legkevésbbé átgondolt s lég
ii ev enyészett eb ben megírt része. Arany
örökségének történetében a költő műveinek
elég széleskörű társadalmi és általános
művészi hatásáról (múzeum, szobor, illusz
trációk, átdolgozások stb.) semmit nem
mond a könyv, az Arany-irodalomról alig
esik szó ; akit a költő magyarázói közül
megemlít Barta — Gyulait, Riedlt,. Négyesyt,
Salamon Ferencet, Babitsot, Kosztolányit
s még néhányat — azokat is ötletszerűen, elszi
getelten s gyakran igazságtalanul. Azt hiszem
nemcsak a történeti hűségnek, de á költő
nagyságának is tartozunk vele, hogy hatásá
nak erejét, szélességét és mélységét a róla szó
ló irodalom térj ed elmén és értékén is lemérjük.
Nem egészen független elődeitől Barta
Arany egyes alkotásainak megítélésében,
pályája, egyénisége és szerepe magyarázatá
ban, egész életműve értékelésében sem. S ezt
semmiképpen sem kell terhére írni : vannak
a magyar haladó hagyománynak olyan
értékei is, amelyeket semmiféle erőszak nem
tudott elnémítani vagy teljesen meghamisí
tani s amelyek épp azért, mert hatásuk meg
szakíthatatlan, főbiztosítékai a nemzeti mű
veltség történelmi összefüggésének. Arany
nak nemcsak
meghamisított
képe és
félremagyarázott művei éltek és hatottak.
Ha csak saját ifjúságunkra gondolunk is
vissza : Toldit könyv nélkül fújtuk s a
formális magyarázatok és elemzések nem
tudták megölni varázsát; Petőfi és Aranybarátsága a legtisztább és legforróbb férfi
barátság példájaként élt szívünkben; a
Szondi két apródját s A velszi bárdokat úgy
értettük, s úgy magyaráztuk, ahogy a költő
akarta, a kozmopolita költészettel, ha
vitába szálltunk, nem Arannyal, hanem a vele
magukat igazoló sovinisztákkal pöröltünk
s A régi panaszt úgy idéztük ezek fejére, mint
Ady társadalombíráló verseinek előfutárát.
Fontos, hogy élesen különválasszuk, ami
az Arany hagyományban hamis és ami igaz.
De a hamis mellett ne feledkezzünk meg az
igaz hatásáról sem. Barta értékeléseit csak

megerősíti az, hogy nagyjában a komoly
magyar tudománynak s népünk széles
rétegeinek egyetértő véleményét fogalmazzák
meg újra. Helyesen és erélyesen hárítja el a
maradi és reakciós felfogásokat s hig
gadtan szembefordul az
álforradalmiság
túlzásaival is. Nem egyszer nehéz, fél
homályos terepen jár, mégis megkísérli
a költő pályáját és életművét a valóságos
társadalmi és politikai erőkkel összekap
csolni. Mint marxista, nem egy ponton a való
ságnak megfelelőbb, helyesebb világításban
mutatja meg a költő harcait és megtorpaná
sait, a maga közösségével összeforró alkotó
erejének kibontakozásait és az elszigetelő
dések nyomán járó elnémulásait. A köz
ismerttől nem lényegesen eltérő, de igen
világosan és józanul megrajzolt képet kap
így az olvasó Arany ifjúkoráról, a közélettel
való kapcsolatáról, 1848 irodalmi előkészí
tésében, a forradalmi népiesség diadalrajuttatásában s a szabadságharc küzdelmeiben
vállalt szerepéről. Sok új és ha nem is mindig
meggyőző, de mindig termékenyítő gondolat
tal írja meg Barta Arany nagykőrösi életé
nek történetét; a nagykőrösinéi egyértel
műbben, bár kissé hevenyészetten, az első
pesti évekét; végül részben túlságos váz
latossággal, résztíen azonban szép, meleg
színekkel festi meg a hallgatás és az Őszikék
idejének történetét.
Mindez elismerést érdemel, de kihívja a
bírálatot is. Az »Arany öröksége« c. ominózus
fejezetben olvasható a következő mondat:
»Akkor látjuk őt helyesen, ha benne első
sorban Petőfi elvbarátját és harcostársát
keressük, s 48—49-es szerepléséből, majd a
49-es bukásból s társadalmunk önkényuralom
és kiegyezéskori helyzetéből magyarázzuk
pályája további alakulását, küzdelmeit,
helytállását, de elfásulását, megtorpanását
is«. Arany pályájának képe — említettük —
sokkal elevenebbé s mélyebbé lesz Barta
Mnyvében azáltal, hogy a társadalmi
háttér a cselekmény részesévé, sőt főmozgatójává lép elő. De nem válik e társadalmi
összefüggések képe veszedelmesen egyszin
tűvé, vázlatossá, nem egyszer hamissá, ha
csak' Petőfi és 48 felől tekintünk végig
rajtuk? Nem eshetünk-e annak a hibának
ellentétébe, amelyet Barta joggal bélyegez
meg: hogy a polgári történetírás minden
áron Aranyt, a »művészt« akarta Petőfi, a
»forradalmár« fölé emelni. Nem lehet eléggé
hangsúlyozni, hogy az Arany politikai maga
tartását meghatározó elvek a költő élete
végéig azonosak voltak, hogy soha nem lett
hűtlen ahhoz, amiért ifjúságában lángolt:
Petőfihez és 1848 népi magyar eszmevilágához.
De egész pályáját és művét elsősorban Pe
tőfihez mérni és a hozzá való hűség szerint
megítélni, téves szemlélet, hibás módszer.
Mert — nem egy példa igazolhatja ézt

máris — irodalomtörténeti vulgarizátorok
körében hamarosan így hangozhatik a
fenti mondat: »ami jó Aranyban, az
Petőfi hatása«. Bizonyos, hogy az ilyen
fordulattól Barta riadna meg a legjob
ban. Ezért kár, hogy néhány lényeges
ponton maga is foglyául esik a hatásos
konstrukció csapdáinak.
Az ilyen csapdák egész sora várja mindjárt
a »nép« »népiesség« szavak használata s
értelmezése körül. Barta komoly erőfeszí
téseket tesz, hogy ezen a rendkívül ingatag
talajon megálljon s okosan t kalauzoljon.
Sok figyelemreméltó s találó megjegyzése
van ezen a téren is s nem egy ponton segít át
nehéz buktatókon. Szóhasználata mégis tele
van ellentmondással. Ennek főoka talán az,
hogy két ellentétes oldalról igyekszik meg
közelíteni a tárgyat. Egyrészt azt a fogalom
kört idézi fel, amelyet nálunk Petőfiék
népies forradalmi publicisztikája alakított
ki harci jelszavaiban, másrészt azt, amelyet
a marxizmus alkalmaz a konkrét társa
dalmi képződmények leírásában. A két
— alkatában s céljában különböző—'
fogalomkör sajnos nem egyszer össze
keveredik;
s az így támadó zavart
még növelik a »népnemzeti« esztétika újra
és újra felbukkanó törmelékei. Ilymódon
egyszer, például a Toldi elemzése közben,
agyon magyarázza, máskor, például a nagy
kőrösi évek társadalomrajzában túl elvontan
ábrázolja a »népet«; helyenként teljesen
oktalan túlértékelések, másutt váratlan
kihagyások vagy félreértések
zavarnák.
»Tudjuk, hogy a paraszti szem hogy hatol
át úri pompa és hatalom látszatértékein
s hogyan érzi meg ösztönösen az embert,
aki mögöttük lakik«, olvassuk egy helyen
(7. 1.) a népi éleslátás dicséretét; a »birtok
szerzés vágya«, másutt hasonló általánosító
egyoldalúsággal »nemesi jellemvonássá« éle
ződik (44. 1.). »Arany azért választja a
magyar realizmus kifejező eszközéül a verses
epikát, mert így nyílik módja a régi és új
népköltészetben meglevő formaelemeket,
művészi eszközöket és lehetőségeket alapul
venni és magasabb fokon kibontakoztatni«
írja Barta (46. 1.) s megfeledkezik róla,
hogy a formaválasztásban Petőfi hatása
mellett volt némi szerepe pl. a pályatételek
sugalmazó hatásának is. »Az összefüggő,
célratörő akciósorozat, a népmesék s- . nép
balladák szerkezeti sajátsága«: szívjáÜT^játitják ki minden igazi alkotás jellem
vonásait a népköltészet műfajai. Arany
hazai, népi forrásaira s mintáira nem lehet
elég határozottsággal rámutatni, de egy
oldalú népies sovinizmus ezek mellett el
halványítani a klasszikusok és az egykorú
világirodalmi nagyságok példaadó, nevelő
hatását.
A Toldi elemzése közben — igen helyesen —
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azt olvassuk, hogy a költőnek, »hihetetlen
mélyen bent kellett élnie az egyszerű érzel
meknek ebben az emberi világában,« »ismernie
kellett a kicsinyek és együgyűek osztály
törvényekről mit sem tudó szolidaritását«.
.(42—431.) De előbb, akkor, amikor a gyermek
kori paraszti környezet hatásáról van szó,
ezt 'mondja a könyv: »Nem látjuk teháí
világosan ma még azt a kérdést: a paraszti
kultúrának s általában a parasztságnak
melyik rétegével vagy rétegeivel került tehát
Aranyunk kapcsolatba.« S tovább, egy
Kodály-idézettel: »Nincs semmi jele, hogy
Arany érintkezett az alacsonyabb műveltségű
analfabéta réteggel, vagy az ősibb hagyo
mányú pásztornéppel.« (91. 1.) Valóban
teljesen egybeforrt-e tehát Arany a valóságos
néppel Szalontán, a »darázsfészek«-ben, ahol
végeredményben ugyanúgy az értelmiséghez
tartozott, mint később Nagykőrösön? S he
lyes-e Aranynak »a néptől való elszaka
dásáról« úgy beszélnünk, hogy ez azért
tetőződött be Kőrösre való költözködésével,
mert »Kőrös nem volt paraszti, tehát job
bágyközség; a földesúri hatalomból váló
szabadulást korábban s nagyobb mértékben
tudta megvalósítani, niint Szalonta, önálló,
nem jobbágyi jellegű, erősen polgárosodó,
kisárutermelő parasztság lakta, amelynek
különösen vagyonosodé része erős kaszt
szellemet alakított ki«, mert »egyszóval:
Arany Kőrösön kispolgári-paraszti osztály
társadalomba került bele, amely elkülönözi
magát az értelmiségtől«. (77—80. 1.)
Helyesebb volna talán pontosabban és
egyértelműbben különválasztani a »nép«
konkrét társadalmi elemzését s azt a népies
eszmevilágot, amely a kor politikai s irodalmi
harcaiban kialakult s amely a valóságos
néppel — bizonyság erre egyebek közt Petőfi
emlékezetes képviselőválasztása — nem
egyszer látszatra
ellentétbe is került.
Barta megteszi e felé az első lépéseket.
»Költészetünkbe magas színvonalú eszmeiség
vonult be; ennek teljesen megfelel a költői
kifejezési eszközök gyökeres kicserélődése;
a nép a költészetben birtokba vett-e az
országot; népi szemlélettel telítődött az
irodalom; megindult az irodalmi nyelvnek
a népnyelvre való alapozása, költészetünk
nemzeti formájának népi alapon való ki
bontakoztatása . . . Ennek a költői for
radalomban kialakuló magyar népi realizmuswáfc 1849 után egyetlen örököse Arany
volt« — írja a költő nagykőrösi éveinek
elemzésében s éppen ennek az örökségnek
útját igyekszik követni Arany pályáján.
Félreértés ne essék: nem eszmetörténeti
elemzéseket hiányolok a könyvben. Arany
eszméinek, esztétikájának változásait s költői
gyakorlatának ilyenszerű összefüggéseit az
adott keretek közt példás alapossággal és
körültekintéssel követi nyomon Barta. Inkább
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a konkrét társadalmi erők bemutatását
érzem részben — a szalontai s főleg a nagy
kőrösi környezet leírásában — túlságosan
elvontnak, részben -fc a szerkesztőségi és
akadémiai évek ábrázolásában — túlságosan
vázlatosnak. Ha Arany körösi válságának,
elnémulásának igazi oka »elszakadása a
társadalomtól, a közösségtől« (103. 1.), az,
hogy »ettől a néptől fokozatosan elszigetelő
dött« (105. 1.), akkor mi váltotta ki rövid
ségében is bámulatos virágkorát a 60-as.
évek első felében s margitszigeti titkolt,
független magányában? Pesten vagy a
Margit-szigeten közelebl| kerülhetett-e a
valóságos néphez, mint Nagykőrösqn?
»Izgató kérdés persze, hogy Arany, aki
előbb éveken át letargiáról és céltalanságról
panaszkodott, hogyan jutott most odáig,
hogy hinni tudott e cél (t. i. a hazai szép
irodalom nagyobb hatáskörű szolgálata)
realitásában«, veti fel Barta a kérdést,
mikor Arany folyóiratairól kezd szólni,
(122. 1.) A felelet, amit az 1859—61 körüli
évek felületi mozgalmaiból és világese
ményeiből összegyúrt, nem elég arra,
hogy többet indokoljon, mint hogy Arany
»lassanként, úgy látszik, mégis felmelegedett«
s »alkalmasnak vélte a magyar nemesi
társadalmat arra, hogy £gy népi alapon
kifejtendő nemzeti irodalmi kultúra hordozója
legyen«. (123. 1.) A költő — vagy ha jobban
tetszik, az »éneklőből lett énektanár« —
második virágkorának megmagyarázásához
ez semmiképpen nem elég. Itt sokkal behatób
ban kellene elemezni -— ha csak a társadalmi
háttérre gondolunk is — a. költő új barátai
nak, főként Gyulainak, Keménynek és
Csengerynek és a mögöttük álló erőknek
szerepét, meg a közéletben egyelőre még
csak alaktalanul, de mind nagyobb súllyal
jelentkező polgári — értelmiségi — városi
rétegek befolyását Arany szerkesztői elveire
s főként gyakorlatára. »Arany bukásának •
okait kutatni: mély bepillantás lenne akkori
társadalmunkba«, utal
Barta a kérdés
fontosságára, (Je. lény egében, sajnos, meg is
marad az utalásnál. Az igazság kívánja,
hogy ezért ne egyedül tegyük felelőssé :
a magyar társadalomfejlődésének kutatói legújabbkori történelmünknek ezen-a területein
hagyták eddig a legnagyobb fehér foltokat.
Világosabb és tisztázottabb Arany aka
démiai helyzetének, nyugodtan mond
hatjuk, »fogságának« kérdése; itt sokkal
többet megfoghatóbbat és lényegesebbet
mondhatott volna a könyvében előadottaknál,
átkutatás eddigi eredményei alapján is. Az
Őszikék korszakát 5 alfejezetben tárgyalja,
de mégsem jelentőségéhez mért terjedelem
mel. »Amit Arany 67 után érzett, nem volt
sem ellenzékiség, sem kormánypártiság,
hanem valami, amit úgy lehetne kifejezni,
hogy a. politikai megbénítottság érzése,: a

politikai cselekvőképesség hiányának érzése.«
A tétel nagyjából helytálló; a költő
állapotának elemzése s főként magyarázata
azonban felettébb hézagos. Az Akadémia
a kiegyezéskori Magyarországnak egyik
»csúcsintézménye« volt, a benne és körülötte
kialakuló erőjáték híven tükrözteti a kor
magyar társadalmi és politikai életének fő
összetevőit. Arany itt'valóban a nemzeti élet
középpontjába került a szalontai, nagy
kőrösi, sőt a pesti-szerkesztőségi perifériáról.
Nem kétséges — bíráló értelme, élettapasz
talata s kapcsolatai képessé tették rá,
viselkedése pedig hangos nyilatkozatok nélkül
is éppen eléggé bizonyítja — hogy tudta, hol
és hányadán áll. A könyvből ez; sajnos, nem
derül ki. Itt fordul különösen visszájára az
említett Petőfi-konstrukció. »Van mégis
két olyan adatunk, amely belevilágít
ebbe a hallgatásba. Az egyik Petőfi emléke,
amelytől még akkor sem szakad e l . . .
A másik emlék, amelyet élete végéig meg
őrzött 49 örökségéből: a gyűlölet a zsarnok,
a véreskező uralkodó iránt.« (165—66. 1.)
Ez igazán túl kevés és nem a lényegre
irányuló fény ahhoz, hogy kellően átvilá
gítsa Arany hallgatását.
A költőnek egyetlen magyarázója sem tud
egészen megszabadulni attól a hagyományos
módszertől, amely Aranyban a passzív,
önmagába forduló, a kortól és társadalomtól
elszigetelődő művész vonásait hangsúlyozza.
Az-a még ma is túlzottan érvényesülő véle
mény, amely egy költő aktivitását könnyen
azonosítja nyilvános szerepléseivel, csak
megerősíti az ilyenféle elképzelést. Ügy
látszik, hogy — még ha az értelmezés
szempontjait teljesen megváltoztatják is—
azok is rabjai maradnak, akik egyébként
élesen szembefordulnak az Aranyt »túl
érzékeny fájvirág«-ként vagy »míves mesteri
ként semlegesítő ábrázolásokkal. így Barta
is. Mert nem tesszük-e ismét csak a passzi
vitás hősévé Aranyt, ha a hűséget választjuk főerényévé? Ügy érzem, a már untig
vitatott Petőfi-konstrukció azért lesz különö
sen vérszegénnyé, mert. nem mutatja meg
azt a társadalmi közegeilenállást, amelybenArany hű maradt Petőfihez és tökéletessé
fejlesztette a népies kezdeményeket. A hűség
magában véve konzervatív tulajdonság, hala- '
dóvá nemcsak az teszi, amihez tapad, amit
őriz, hanem az az erő és mód, ahogyan ápolja
és növeli azt, amihez hű. Arany roppant nagy
társadalmi közegellenállás ellenében alkotott
olyan műveket, amelyek töredékességükben
is óriásokhoz méltók. Olyan helyen és olyan
csábítások közt volt hű, amelyek nála lát
szatra forradalmibb, a közéletben minden
képpen »kiállósabb« jellemeket játszva
magukkal sodortak. S hallgatásának vissz
hangját akkor értjük meg igazán, és mérjük
fel kellőképpen, ha nemcsak azzal vetjük

össze amit mondott, hanem ha világosan
látjuk és kellő formában megmutatjuk, kik
között és hol hallgatott.
Mi világttja meg Barta könyvében a néma
alkotásnak ezt a roppant aktivitását? S
mi világítja meg, mi magyarázza, _ teszi
érthetővé öregkori megszólalását, az Őszikék
csodáját? Talán újra visszatalált Arany a
néphez, amelytől elszigetelődve el kellett
hallgatnia? Ha csak a nép felől nézzük ezt
a korszakot, akkor is látnunk kell, hogy,
bárha az sem esett ki teljesen a költő életéből
és művéből, más népről van itt szó, mint
régen. Egyrészt arról a népről t. i., amely az
emlékezés mélyéről bukik fel, az ifjúság
szivárványos színeivel átitatva, idegenül
bár a nagyvárosban, de mégis ihlető erővel,
mint az alföldi szekér vagy a kései balladák
népe, másrészt arról a népről, amely most
építi új életének színhelyét, Budapestet,
s bár nem ura még, csak munkása s lakója,
lassan mégis szépíti, erősíti, mint a pesti
ligetet vagy elsodródik örvényében, mint a
Hídavatás öngyilkos-légiója. Erről még
annyi szó sem esik, mint az akadémiai
dolgokról. Sajnos, ezekben a fejezetekben
Barta szemléletmódja egyre elszigeteltebb
lesz s mindinkább a müvek érzékeny és
gyengéd elemzésére szorítkozik. A társadalmi
erők ábrázolása szempontjából csaknem lég
üres az a tér, amely a könyvben körülveszi
a Margit-sziget megifjuló, titokban éneklő
költőjét. Nem segít ezen az sem, hogy Barta
teljes egészében idézi az öreg Arany két
legnagyobb politikai versét: »A régi panasz«-t
és a »Kozmopolita költészet«-et. V*
De nemcsak a társadalmi háttér hiányzik a
képből: magának a költőnek is csupán egyre
elfoszlóbb árnya tűnik fel rajta. »A hallgató
Arany« című fejezetben szinte fáj már a
költő emberi alakjának hiánya. Arany az a
magyar költő, akiről a legtöbb lélekelemzési
írták; boncolták »különös természetet«
»fájvÍrág«-voltát, lelki betegségeit
stb.:
a finom, elmélyült lélekrajzok mellett szám
talan nagyképű és hazug tanulmány látott
nyomdafestéket e tárgyról. Barta talán
ezért esik most az ellenkező végletbe. Az
egész pályakép legsebezhetőbb része éppen
ezért a jellem, természet, képzelet és érzés
világ rajzának vérszegénysége, elnagyolt
sága. Különösen megnő e hiány jelentősége,
ha meggondoljuk, hogy a könyv a nagy
közönség számára készült, ez pedig a dolog
természete szerint inkább érdeklődik a nagy
alkotók emberi vonásai, egyénisége és kör
nyezete, körülményei és sorsa, mint műveik
részletes elemzése iránt. Ezt az érdeklődést
bátran kielégíthetjük, sőt, ki kell elégítenünk.
Élet és mű összefüggéseinek feltárásától
hosszú az út a pszichologizmusig s az alkotások
egyéni forrásainak feltárása nem azonos az
eszményítő hőskultusszal.
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Barta azonban nyilván szándékosan állí
totta a költő pályaképének előterébe alkotá
sait. Azokban a vitákban, amelyek az írói
művek magyarázásáról az elmúlt években
folytak, ezek az elemzések nagy szolgálatot
tehettek volna. Szorosan a tárgyhoz kap
csolódnak, világosak, a lényegről beszélnek,
tartalom és forma, eszme és kifejezés,
gondolat és ritmus, részlet és egész szem
pontjait okosan s megfelelő arányban érvé
nyesítik. A könyv legértékesebb részei ezek ;
a szélesebb olvasóközönség körében komoly
nevélőhatásuk lehet s a szakmabelieknek
is sok tanulságosat és újat mondanak.
Különösen sikerültek azok a fejezetek,
amelyek »Az. elveszett alkotmányiról, a
»Toldi estéjé«-ró'l a »Buda haláláéról, a-

balladákról szólnak. A »Buda haláláéról
szóló fejtegetések a legjobbak közé tartoznak,
amiket e tárgyról mindezideig írtak. Ezekben
melegszik át legjobban Barta stílusa is,
amely egyébként jó példája a világos,
közérthető, eleven és tartalmassága mellett
is hajlékony, ; érdekes, modern magyar
értekező prózának. Kár, hogy — nyilván
némi sietség következtében, — ilyenféle
fordulatak is csúsztak bele: »nem is tudta
Arany azt a vonalat továbbvinni«.
A. hevenyészettségnek ilyenféle nyomait
és a könyv említett szerkezeti hiányosságait
egy újabb kiadás eltüntetheti. Reméljük, el is
fogja tüntetni. Megérdemli a fáradságot.
Keresztury Dezső

FÖVÉNY LÁSZLÓNÉ: JÓZSEF ATTILA
Bp. 1953. Művelt Nép Könyvkiadó, 191.1.
József Attila-kutatásunk mai napig még
csak a kezdő lépéseket tette meg. A felszaba
dulás első éveiben József Attila védelme volt
az elsőrendű feladat. A polgári kritika
»dicséreteivel« szemben kellett harcot vívni
a magyar munkásosztály legnagyobb költő
jéért, aki aktív részese volt, a fasizmus
körülményei között, a magyar nép felszaba
dulásáért vívott harcának. A József Attila
védelméért folytatott harc lényeges szakasza
volt a polgári esztétika ellen folytatott küz
delemnek és szervesen kapcsolódott Petőfi
és Ady igazi, marxista-leninista méltatásához.
Formálódott az igazi József Attila kép, azé
a József Attiláé, aki Petőfi és Ady méltó
örököse, eszméinek folytatója. Mindez azon- •
ban csak a kezdet volt. A részeletek gazdag
sága még nem bontakozott ki. József Attila
nagysága teljes fényében csak akkor ragyog
hat föl, ha a gyémántnak nemcsak egy részecs
kéje villan meg előttünk, hanem vakító fé
nyességben minden oldalról elkápráztat.
József Attila költői képének feldolgozása
a mai napig nem történt meg. Fövény
Lászlóné tanulmánya ezen az úton egy
lépés előre. Kísérlet arra, hogy átfogó
képet adjon József Attila művészetéről,
azokról a tartalmi és formai sajátosságokról,
amelyek egész költészetét átfonják, amelyek
elválaszthatatlanok tőle, s amelyekkel egye
düli módon tudta ábrázolni a 20-as és főként
a 30-as évek magyar valóságát.
A tanulmány szerzője tudja, milyen nehéz
ségekkel küszködik irodalomtörténetírásunk.
Irodalomtörténészeink tolla nyomán a költői
alkotások igen sokszor élettelenné válnak, a
tartalmi és formai mozzanatok elemzése
elégtelen, a művészi alkotásnak éppen a
művészi "oldala sikkad el a költők tanul
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mányozása során. Ä tartalmi elemzés pedig
csak tartalmatlan lehet a forma elemzése
nélkül. A formai oldal leválasztása a műről a
tartalmi oldal vizsgálatát eredménytelenné,
hamissákell hogy tegye — ilyenkor a tartalom
kong, mint a repedt fazék.
Fövényné kísérletet tesz tanulmányában
ennek a visszás helyzetnek a megoldására.
Ez könyvének nagy előnye, bár félúton
megáll, helyesebben: a feladat egészét nem
tudja megoldani.
Miről van itt szó? A műalkotás nagyságát
vagy jelentéktelenségét az irodalomtörténész
nem ítélheti meg addig, míg maga is —
durván fogalmazva — nem válik hasonló
képpen naggyá vagy jelentéktelenné, a mű
alkotással, az íróval együtt. Vagyis : az
irodalomtörténész, a kritikus váljon eggyé
azzal, amit kritizál. Ez az azonosulás azon
ban nem akármiféle, egyoldalú, hanem az
ember teljes értelmi és érzelmi átadása az
író számára. Ki olyan merész, hogy bírálja
azt, amit nem ért? Valamit megérteni annyi,
mint eggyéválni valamivel — a műalkotással,
az íróval.
De lehet-e kizárólag így közeledni a mű
alkotáshoz, mégha első lépésként is? A ne
hézség éppen ebben van, mert ez egyik
alapvető problémája az irodalomtörténész
tevékenységének. Mert hogyan ítéljen valaki,
ha téliesen egy az alkotással, s nem áll meg
tőle három lépés távolságban, hogy pontosan
és nyugodtan felmérje annak erényeit és
hibáit? De három lépés távolságból meg
értheti-e milyen Örömök és fájdalmak súlyosodtak a költő szívére, milyen izgalmak tor
lódtak össze benne, míg megszülte az alkotást?
Az azonosulás
és a nem-azonosulás
egysége, ennek megteremtése az irodalom-

