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lent — értekezés. Az 53. lapon többek között arról az alkotmányos elvről van szó, amelynek 
értelmében az angol állampolgárokat megilleti az ellenállás joga az uralkodói önkénnyel szem
ben. Ezzel kapcsolatban jelenti ki — Charles James Foxnak, a nagy angol liberális államférfi
nak egy mondására hivatkozva — a dolgozat névtelen szerzője: „ . . . the doctrine of resistance 
placed the present royal family on the throne of these kingdoms — it is interwoven in the 
constitution; but it is a doctrine more fit to be inculcated on princes, than rashly instilled 
into the people. — It is a principle, said Mr. Fox, which we should wish kings never to forget, 
and their subjects seldom to remember." A kiemelt sorokat Eötvös húzta ceruzával alá, s ugyanő 
az 53. lapnál könyvjelzőt is elhelyezett. A tanulmány egész szövegében — ugyanúgy, mint 
az azt megelőző, The Nature and Uses of Monarchy, and the Rights and Powers of a Sovereign 
с értekezésben, valamint a kötetnek a parlamenti reform kérdéseivel foglalkozó darabjaiban 
— sűrűn bukkannak fel Eötvös aláhúzásai és az általa mintegy figyelmeztetőül becsúsztatott 
könyvjelzők. A hatkötetes gyűjtemény 5. kötetét teljes egészében a politika tárgykörébe 
vágó cikkek és tanulmányok töltik be; aláhúzásokat és könyvjelzőket a hat közül egyedül 
ebben a kötetben találunk. Indokolt a feltételezés: az 1835/36-ban, Párizsban megjelent kiad
ványt Eötvös 1836/37-i nyugat-európai útja során szerezhette meg, és a következő években — 
a politikai pályára való felkészülésének és első nyilvános, a szólásszabadságot védelmező köz
életi fellépéseinek időszakában — bizonyára gyakran forgatta. A szóban forgó kötet tehát 
azoknak a munkáknak sorába tartozik, amelyekből a fiatal Eötvös az alkotmányos, parla
mentáris kormányforma mellett szóló érveket és a liberalizmus eszmevilágának más sarok
tételeit megismerte és elsajátította. 

Oltványi Ambrus 

A stílus néhány kérdése — egy periódus lírájának tükrében 

Az utóbbi években — jórészt Klaniczay Tibor munkássága nyomán1 - a korábbiaknál 
lényegesen nagyobb hangsúllyal kerültek előtérbe az irodalmi stílusvizsgálat kérdései. Való
jában azonban csak ez a bizonyos előtérbe hozás és a problémák újszerű megvilágítása köthető 
egyik vagy másik személynek a publikációihoz — vagy akár irodalomtudományunk valamely 
fejlődési szakaszához —, hiszen magának a stílusnak a fogalma, ill. a különféle stílusmegjelö
lések azelőtt is szerephez jutottak az irodalomtörténeti kutatások folyamatában. Csak éppen 
kisebb nyomatékot kaptak, s ez az alacsonyabb értékminősítést is jelző kisebb hangsúly engedte 
meg, hogy a kategóriák körvonalazatlanabbak maradjanak — vagy talán jobban mondva: 
azt, hogy e körvonalazatlanság ne okozzon különösebb gondot a kutatók számára. De még 
Klaniczay írásai, majd a hozzájuk hol inkább polemikusán, hol inkább egyetértőleg kapcsolódó 
más komoly figyelmet érdemlő írások is hagynak maguk után kérdőjeleket, fehér foltokat, 
melyeknek megválaszolása, ill. kitöltése nehezen valósítható meg abban az esetben, ha az 
elméletnek, az elvi általánosításoknak a magasabb nézőszögéből csupán alápillantások erejéig 
fordulunk az irodalomtörténet különböző tényei felé. Az itt következő rövid írás ezért „lentebb'1 

kezd: a múlt század második fele magyar lírájának helyenként közelebbi szemrevételezéséből 
kiindulva kíván hozzájárulni egy elméleti kérdésnek a tisztázásához. 

Az újabb irodalomtörténeti kutatások egyre nagyobb mértékben megkérdőjelezni 
látszanak azt a korábban elég általánosan kialakult nézetet, mely szerint a Nyugat lírikusai 
váratlan újszerűségükkel: merőben új élményeknek a merőben újszerű megfogalmazásával 
robbantak be a magyar irodalomba, megszakítva annak korábbi folyamatát. Igaz, a teljes 
folyamatosság-hiány álláspontját korábban sem tette magáévá irodalomtörténetírásunk. 
Régóta köztudott a korai Ady-líra kapcsolódása a Reviczkyéhez, azt sem tagadta senki, 
hogy ugyanő Vajdát bizonyos vonatkozásban őseként tisztelte, míg a késői, magányos Arany
ban Babits és Kosztolányi fedezték föl rokonukat. E kapcsolatok fontosságának és sokrétű
ségének a tudata mégis csak az újabb kutatásoknak a fényében kezd határozottabbá lenni. 
E korszak lírikusainak monografikus irodalomtörténeti feldolgozását nyújtó tanulmányaiban 
Komlós Aladár is több olyan szálat emelt ki anyagából, mely századunk lírájának szövedéké
ben nyer folytatást2. Németh G. Bélának a magyar szimbolizmus kezdeteiről írt tanulmánya3 

pedig már éppenséggel egy új stílus színre lépésének jeleire összpontosítja figyelmét, ő Ugyan 
kizárólag Komjáthy Jenő lírájának néhány fontos sajátságát elemzi behatóan, utóbb Komlós 
Aladár azonban röviden már a szimbolizmus egész hazai csírázásán végigpillant,4 Mezei József 

1 KIANICZAY TIBOR: Marxizmus és irodalomtudomány 1964. 
* KOMLÓS ALADÁR: Vajda János. 154., KOMLÓS ALADÁR: Komjáthy Jenő. MTA I. OK V. 1 - 4 . sz. s NÉMETH G. BÉLA: A magyar szimbolizmus kezdeteinek jíérdéséhez. It 1956. 3. sz. 
'KOMLÓS ALADÁR: A szimbolizmus és a magyar líra. 1965. 
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most megjelent nagyobb tanulmánya pedig Reviczky életművében veszi számba a „szimbolista 
élmény" kialakulásának megannyi jelét.5 Egy kisebb cikk — Komlóssy Ákosé — ugyanakkor 
Kiss József költészetének a Nyugat egyik lírikusához: Juhász Gyulához vezető szálait rajzolja 
elénk.6 Megkezdődött már Arany lírai életművének ilyen szempontú vizsgálata is.7 A feltárt 
anyag gazdag: rokon élmények, gondolatok, érzelmek, nyelvi stílusjegyek sokasága áll már 
előttünk. Pedig mindenre bizonnyal még ez a kutatás sem irányította rá a figyelmet. Hogy 
Aranynál a Kies őszben megjelenített fának a ritkuló lombját „őszi hullás fájó titka Rezgi 
által csöndesen" — a nyugatosok sejtelmeinek rezdüléseit előzve, vagy, hogy pl. a tél szele 
egy pillanatra már ablakot verő vak madárrá lényegül át a Szilveszter éjen soraiban — mint 
majd Adynál a magány élménye; hogy az atmoszférikusabb hasonlat már nála is, Vajdánál 
is kezd itt-ott a fő témát gazdagító mellékhangzatból magának a lényegnek a hordozójává 
lenni. Vagy, hogy Vajdánál — akinek tájain nemegyszer különös, rejtett bánatok boronganak 
— közismert Ady-versrészletek előzményei ismerhetők fel.8 

Gazdagabb anyagot azonban — mint ezt általában világossá is tették a kutatások — 
leginkább Komjáthynál találhatunk. Az ő „szép, céltalan, bús" életét „szent homály" lengi 
már körül, „nagy, réveteg, sóvár" szemével fürkészi a végtelen titkait, s annak sejtése-meg
érzése szólal meg általa, hogy „Valami bűvös, mámoros álom Reszket a lények méla szemén, 
Remeg a légben, rezg a fűszálon, Surran a földnek tarka színén." Sorainak halk, mégis nyug
talan vibrációkat rejtő zenéjében egymást átható ellentétek sokfélesége, „zengő magas" és 
„süket mély" disszonanciájának világa is művészi formát kap: 

„A semmi, mely teremt, 
Egy lázongó parány, 
Zenére szomjú csend, 
Magányt űző magány 

Fényszomjazó homály, 
Kiáltó némaság . . . " 

(Az élet képe) 

És sorolhatók lennének még azok az elemek, amelyeket a kutatók munkájuk folyama
tában minden bizonnyal jórészt számba is vettek, de példáik számát már nem akarták velük 
is szaporítani. A Komjáthytól való Kérdések töprengést megszólaltató és mégis mámoros 
lendülettől hajtott sorai Babits majdani Esti kérdésének csíráit éppúgy magukban rejtik, 
mint Kosztolányi Szeptemberi áhítatának ámuló kiáltásaiét. Reviczky Égess e/-jének vad 
szerelmi láza Ady mámoros forróságának közvetlen előzménye, más soraiban „merengő, méla 
dal"-ok kapnak hangot, vagy „rejtelmes vágyak" szítják a repülés mámorát, a Harc a Nagy
úrral pedig szinte felbontható a Sátán és a mintegy vele vitázó A kenyér „komponenseire". 

A „nagy" JVyagaí-nemzedék lírikusai azonban elődeiket meg nem tagadva is úgy érzik 
és vallják, hogy nekik „új időknek új dalaival" kell betörniük a hazai földre — s tudjuk, hogy 
a lényeget illetően teljes joggal érzik és vallják így. És nem is csupán azért jogos ez az érzés, 
mert közős fellépésük szükségképpen váltott ki erősebb ellenhatást a „külső közegek"-ben. Ha a 
„belsőt": magát a költői folyamatot tekintjük, akkor is szembetűnő, hogy mennyire újat 
hoztak, mégpedig nemcsak a népnemzeti epigonok viszonylatában, hanem előfutáraikhoz 
képest is. Ez a lényegi különbség pedig végső soron ugyan megmagyarázható a közismert okkal: 
a tehetségek különböző mértékével, magának a különbségnek a mibenlétét azonban csak kevés
sé világítja meg ez a magyarázat. 

Annyit mindenesetre sejtet azért, hogy a Nyugat költőinek alkotásai esztétikai hatás-
tényezőkben gazdagabb, komplexebb, összetettebb struktúrák, mint a század végéről szár
mazók. Tehát pl. a „Lesz még egyszer kikelet, Diadalnak büszke napja ! Látni fogtok engemet 
Lángszekéren fölragadva" sorok (több más Komjáthy- vers hasonló részletével együtt) hiába 
mondják bizonyos tekintetben ugyanazt, amit Ady ismert szavai: ,,Az Űr Illésként elviszi 
mind, Kiket nagyon sújt és szeret: Tüzes, gyors szíveket ad nekik, Ezek a tüzes szerek" — 
az Ady-vers mégis merőben új művészi jelenség. Mindjárt a „nagyon sújt és szeret" ellentétével 
súlyosbítja-konkretizálja a tüzes szekér-képzetet, az egykor pusztában élt próféta ótestamen
tumi nevével s a „mind" sokakra utalásával mitikus idő-tartalmat ad a fölidézett képnek, a 
tüzes szív és tüzes szekér-képzet egybejátszása pedig mintegy párhuzamban van egy másik 

s M E Z E I JÓZSEF: A szimbolista élmény kialakulása (Reviczky Gyula) 1968. 
* KOMLÓSSY Á K O S : Kiss József és Juhász Gyuia költészetének rokon vonásai. ! tK 1968. 6. sz. 
' L. többek között BABANSZKY Jó В LÁSZLÓ: Arany Urai formanyelvének fejlődéstörténeti helye. 

1957. 
* „Forró vulkán a mi szivünk, Fagyos hóhegy a fejünk, Jaj a földnek, ha kitörnénk, És hahogy nem, 

jaj nekünk" vö. A havasok és a Riviéra 
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szférabeli kimondatlan párhuzammal: önmaga és a bibliai alak egymásnak megfelelésével. 
A Lesz még egyszer kikelet ! ezzel szemben mindezt nélkülözi, és csak a lelkesültséget, a kissé 
naivul tetszelgő elragadtatást fejezi ki. Könnyedén összecsendülő rímekkel, sebesen perdülő 
ritmusban — mely azonban épp a lángszekéren való elragadtatás képzetét fölkelteni hiva
tott soroknál lassúdik meg egy kicsit, a hosszú szótagok elszaporodása miatt. (Szemben az 
Ady-verssel, melynek megfelelő helyén a súlyos spondeusokon induló ritmus éppen pergővé 
lesz a daktilustól.) Az Ady-vers belső ellentét-rendszere (rohanás, porzó szekér — örök csú
csok; Ég — Föld; gonosz — szép, tüzes szekér — hűvös szépség; izzik — /egcsapos; kacag — 
szánva; Föld — Nap, ill. hideg gyémántpor — Nap) az egész verstestben szerephez jut, s az 
égbe ragadottság fölkeltett élményét az erőteljes, tömör versszerkesztésből kisugárzó más
fajta élményekkel ellenpontozza. A Komjáthy-verset viszont a versforma vezérfonalán kívül 
csak az fogja laza egységbe, hogy ugyanannak a lelkesült érzelem- és gondolatvilágnak a 
kifejezései a bőséggel feltoluló szavak. 

Nemcsak a belső kötések kis száma lehet azonban az oka annak, hogy valamely műal
kotás nem mint erőteljesen zárt egység jelenik meg előttünk, hanem az is, hogy különnemű 
— tehát egymást éppenséggel mintegy taszító — elemek elegyednek benne egymással. Tehát 
— egyelőre példánknál maradva — hogy a „lángszekér", a „nagy világszem", a „fényhabok 
óceánja" nagyjában-egészében egyazon stílusnak az elemei, melyekhez jól odaillenek „az örök 
nap", a „büszke gályák", a „szent hit" szókapcsolatok, viszont ugyanakkor a „kikelet", 
a „még se fog szomjúzni A mezőkön egy virág sem", a „tettvirágot szeretet hajt" szavak, 
ill. mondatok nyájas-biedermeier idillizálása meglehetősen elüt ezek szimbolista jellegétől. 
A „nem fog a vész háborogni", „feltámadnak mind a holtak", „duzzad a szív ősi kedve" 
romantikája pedig megint csak más, a többiektől elütő színeket képvisel a költeményben. 
Vagyis azzal a jelenséggel van dolgunk, amelyet stílustörésnek szokott nevezni a szakirodalom. 
Választott példánk ugyan esetleges volt — a közös tüzes-szekér motívum inspirált kiválasztá
sára — hiszen Komjáthynak is, Reviczkynek is vannak nála lényegesen értékesebb alkotá
sai, maga a kimutatott jelenség azonban bízvást általánosnak mondható. (Erre az idevágó 
szakirodalomban Németh G. Béla említett tanulmánya is utal, Mezei József is kimondja ezt 
a tényt, jelezve, hogy „A századvégre általában jellemző ez a kifejezésbeli kiforratlanság", 
mely megbontja a művészi egységet.9) 

A Rejtelmek pl. Komjáthy legszebb versei közé volna sorolható, ha nem rontaná el az 
összhatást néhány olyan részlet, mely a kompozícióban fontos szerephez jut. Könnyed zenei
ségéből, szavainak remegő-kereső bizonytalanságából az élet varázsosságának élménye áramlik 
át az olvasóba — a varázsosságot sugalló sorok azonban később néhol a konvencionális 
vallásosság megszólaltatásának adnak teret, máskor a romantika elkoptatott motívumai, stílus
elemei jelennek meg benne. „Lángba borúi sok méla kísértet" — hökkenünk meg akaratlanul 
is az öt rövid szóban levő stíluselegy bonyolult képlete láttán. Könnyes vagy rózsás fátylak
ról, hulló rózsaszirmokról, hervadó virágokról, fájdalmas szívekről szóló érzelmes-édeskés 
sorok nem engedik kialakulni Reviczky nem egy versében is az új hangvételű mű egysé
ges világát. Nem ragadja meg bensőnket az egységbe formáltságból sugárzó jelentés, nem 
érzünk mögötte határozott, egyértelmű emberi magatartást — a művészi hatás sérelmet szen
ved, ill. gyengül. (Akkor is ez történik, ha az ellentétek nem ennyire kirívóak: ilyenkor a 
törést nehezebb vagy éppen nem lehet kimutatni, csak éppen lazának mutatkozik a mű 
építménye.) 

A stílustörés, a stíluselegyedés ezek szerint tehát művészi gyöngeség, a stílusegység 
ezzel szemben művészi erény. A felhozott példák Barta Jánosnak azokat a kijelentéseit lát
szanak igazolni, melyek szerint „Az értékelő szempont meglétére világos az utalás akkor, ami
kor a silány alkotást »stílustalanénak jelentjük ki. A stílus tehát nemcsak esztétikai kate
gória, hanem alapja is az értékelésnek."10 

A probléma abból adódik, hogy más tények ugyanakkor ellentmondanak ennek az álta
lánosításnak, illetőleg legalábbis a megfogalmazás lényeges árnyalását, módosítását teszik 
szükségessé. 

Vessük másodjára Arany ősszel című költői művét rövid vizsgálat alá. 
„Egyhangúság, egyformaság; 
A nappal egy világos é j . . . " — olvassuk a keserűség szavait 

a hetedik szakaszban — 
"Csak sír az égbolt ezután 
örök unalmú lanyha cséppel, 
Míg szétolvad . . . " — folytatódik a megváltozott életnek 

»i. m. 221. 
10 BARTA JÁNOS: Stílus és stílusok. Krit 1965, 7. sz. 10. 
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szélsőségesen szubjektív leírása. Igazában a későbbiek során sem sok hasonló megfogalmazá
sát adta a magyar líra a Baudelaire híres „spleen"-jével oly erősen rokon élménynek. Nemcsak 
az unalom örök voltának kimondása és ennek az érzésnek ily módon való félelmetessé növelése, 
fetisizálása újszerű itt. Az „a nappal egy világos éj"-sorban testet kapó ellentét már valamiféle 
abszurd világnak a befogadására is előkészített, utána az ítégbolt"-tál való kapcsolatában a 
„s/'r"-nak már nem csupán a szöveg-logikába pontosan beilleszkedő igei jelenléte lép a tuda
tunkba, hanem „mellékjelentés"-ként a főnéviből (sírbolt) is nyugtalanul elővillan valami, 
asszociációival fellazítva egy bizonyos köteléket, de egyszersmind egy másik szállal sűrűbbé 
is téve a vers szövedékét. A két sor enjambement-os egymásba oldódása (a „míg szétolvad" 
hangulatának verselési megteremtője) zsongítjael lágyan a hangulat borongósságában a tragikus 
sivárság-élményt. — „Enyésző nép, ki méla kedvvel Múltján borong . ." — majd Tóth Árpád 
aquincumi kocsmárosához fog emberöltők múltával hasonló szavakat intézni az a magános 
szemlélődő, aki a népvándorlásban eltűnt népek sorsát idézi intő példaként maga elé. A „söté
tes éjjelen" megjelenő „daliák lelke" viszont még éppúgy a romantikának a világából szár
mazik, mint ahogyan a felhők és zúgó szelek közepette helyét megálló „Magányos tölgy a domb 
felett" — de már a „Hullám-mosott gazdag virány, Fehér juhak s tulkok sereggel" képe, 
(„Árnyas berek, zengő liget" színeivel övezve, „Zeüsz-lakta domb" képének fölidézése után) 
megint csak más stílushoz tartozik. 

Melyik korstílushoz? 
Erre a kérdésre már nem olyan könnyű választ adni. Részben csakugyan „homéri" 

az e sorokban megelevenedő világ, viszont a magyar romantika sajátos nép-nemzeti „klasszi
cizmusának" átstilizáló hatása is félreismerhetetlen. Mindenesetre a „felhőtlen ég, Mosolygó, 
sima tengerarc, Élénk, verőfényes vidék", a füst koronázta erdők-bokrok felidézett képe s a „hő
sök családja" tetteinek felelevenítése ugyanakkor egységet alkot velük, stílus szempontjából is. 

És ellentétben áll a korábbi idézet stílusával. 
Az első pillantásra látni való probléma itt most már abban van, hogy ennek ellenére 

sem érzünk semmiféle stílustörést vagy ehhez hasonló művészi gyöngeséget; a mű olvas
tán nem érezhetjük annak szükségét, hogy megkérdőjelezzük irodalomtörténetírásunk ítéle
tét, amely szerint az ősszel Arany lírai remekei közé tartozik. 

Választott példánk azonban önként kínálja a probléma megoldását, a jelenség magyará
zatát is. Itt ugyanis szemlátomást tudatosan megszerkesztett ellentéttel van dolgunk. A költe
ményt létrehívó (ill. a költemény által az olvasó tudatába idézett) lélekállapot „Homér" és 
„Osszián" világának a szembenállása: az a bonyolult, lelki folyamat, amelyben a fásult hangu
latú költő akaratlanul is fölidézi, de egyszersmind zokogásba fúló fájdalommal el is búcsúztatja 
az előbbi által reprezentált derűt. (Azért, hogy az utóbbi fájdalmas komorságának színeiben és 
hangjában keressen zsongítást fájdalmára — végül is hiábavalóan.) Épp e két „világ" szembe
sítéséből adódik a vers művészi nagysága: a küzdelem érzékeltetéséből, az érzelmi hullámok 
egymásba átcsapásának szuggesztív továbbadásából. Az életképi egyszerűség, a hangulati 
effektusok átadása, az érzések szenvedélyes küzdelme föltételezi a versben a különböző tör
téneti stílusokhoz tartozó elemeknek, eszközöknek a felhasználását, az egymástól elütő részle
tek azonban itt nem elegyednek egymással, hanem ellenpontozzák egymást. Ellentét-mivoltuk-
ban funkcionálisan kapcsolatot teremtenek egymással, föltételezik egymást. A derű és a tragédia 
színeinek ellentéte egyértelmű, ugyanakkor a „homéri" jelenetfestéshez (ily módon tehát bizo
nyos mértékben a „homéri" jelleghez is) még hozzá kapcsolható stílus tekintetében a vers
kezdet életképszerűen cselekményes jellege — ennek az életképszerűségnek viszont a hangu
lat említett abszurddá fokozása stílus szempontjából az ellenpólusa — viszont maga ez a bizo
nyos hangulat „reálisan", mintegy „alapfokon" már a kezdő életképben is ott van. A derű
nek és a tragédiának a szélsőségesen ellentétes színeit egyaránt áthatja a léleknek valamilyen 
különös, nyugtalan vibrációja. (A „homéri" képek itt nem a Totóiban megjelenő „homéri 
világ" nyugalmát árasztják, hiszen csaknem mindvégig érezzük a gyönyörködés mámoros 
kiáltásaiban is a mindennek elvesztésén érzett fájdalom feledni-nem-tudását.) De ugyanígy 
elmondható az is, hogy a komor, szenvedélyes romantikájú képek fölidézése sem vet véget a 
műben a józan önszemlélés realisztikus „vonulatának". („Mert fájna mos t . . . " fogalmazza 
meg mindjárt az elején tisztán a „homéri" képek fölidézése előtt, hogy bennük a fájdalom is 
testet kap; „Ó jer, mulattass engemet... Érdekli mostan lelkemet" leplezi le keserű öngúny
nyal a lélek romantikus álmokba menekülésének menekülés-jellegét később.) A költeménynek 
tehát „minden egyes pontja archimédeszi pont", a mű szerves, zárt egész. 

A mondottakban voltaképpen már benne van ennek a rövid dolgozatnak az elméleti 
mondandója is. Hogy ti. stílusegység és organikus műegység egymástól nagyon élesen elhatáro
landó fogalmak. Gyakori összekeverésüket részben az magyarázza, hogy korszakváltások ide
jén — különösen nem kimagasló tehetségek kezén — gyakran bizonytalanul, „felemásan" 
megalkotott müvek születnek. Olyanok, melyeket félig a múlt határoz még meg, félig már a 
jelenben alakuló jövő. Ennek következtében azután nem egységesek mint műalkotások, és egy-
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szersmind nem sorolhatók egyik un. korstílushoz vagy stílusirányhoz sem. Ilyenek voltak Reviczky-
Ш, Komjáthytól vett példák is. Ugyanakkor viszont nem utolsósorban éppen ezeken a hatá
rokon születnek a legkimagaslóbb rememekmüvek is — akkor, ha az ellentéteken egy magasabb 
rendező erő lesz úrrá, ha ezek az ellentétek egy organizáló eljárásnak lesznek az elemeivé, ill. esz
közeivé. (Valószínűleg ilyesmire utal — kissé homályosan — a Barta János tanulmányából 
vett idézetet követő mondat: „S az egyes művön nemcsak a stílus tisztasága lehet érték, hanem 
adott esetben a kevert stílus is mint jellegzetes egyéni változat.") Egy jó századdal Arany 
idézett remekének megszületése után Juhász Ferenc is részben épp azzal lép költői fejlődé
sének magasabb fokára, hogy tudatosan is megfogalmazza a „határon állás" élményét, s a 
különböző szemléleti, ill. velük összefüggő stíluselemeket egymással szembesítve-összekap-
csolva alkotja meg A szarvassá változott fiú. kiáltozását.11 Ismeretesek József Attilának, utóbb 
Weöres Sándornak, majd legújabban Illyés Gyulának is ilyen „több tételes" — más-más 
stílustörekvéshez kapcsolódó, részekből épülő — kompozíciói, éppenséggel legnagyobb alkotá
saiknak a sorából, s a példák szaporítása aligha ütköznék nagyobb nehézségekbe. (Legföljebb 
az ritkaság, hogy a szembeállítás a szöveg direkt közléseiben is olyan világos magyarázatot 
kap, mint az ősszelben.) 

Stílust teremtettek ezek a művek? 
Ez kizárólag a történeti folyamatnak a problémája, tehát nem szűkebb értelemben maguké 

a műveké. Annak kérdése ez, hogy vajon milyen sok más olyan alkotás született még, amely 
szembeötlően hasonló vonásokat mutat. Ha sok, akkor a műnek a javára írható stílusteremtés 
irodalomtörténeti többlete is, ha nem, akkor csak esztétikai, ill. más társadalmi értékeit vehet
jük számba. Ahogyan megtörténik, hogy valamely organikus egészet adó remekmű közvetlen 
folytatás nélkül marad, és ilyenkor tudatunk nem lel elegendő fogódzót ahhoz, hogy új stílus
kategóriát alkosson, ugyanúgy előfordul ennek ellentéte is: az, hogy valóságos belső egység 
híjával levő egymáshoz hasonló művek viszonylag nagy száma alapján kialakul valami
lyen új stílusfogalom. Esetleg merőben történeti elnevezést kap (pl. „századvégi"), de kaphat 
olyat is, amely valamilyen módon a belső lényegre — voltaképpen a lényeg hiányára — utal 
(„eklektikus"). 

A stílus problémakörének hazai viszonylatban eddigi legteljesebb feldolgozását Csetri 
Lajos kitűnő bölcsészdoktori disszertációja adta.12 Kiterjedt nemzetközi szakirodalmat ko
moly gondolati igényességgel feldolgozó-rendszerező munkája mindenekelőtt az ún. esz
tétikai, ill. a deskriptív stílusfogalmakat különbözteti meg egymástól. Ügy gondolom, hogy 
még az ő koncepciójának belső logikáját is tovább kell gondolni, ez a munka sem eléggé követ
kezetes a fogalmak elhatárolásában. Mindenekelőtt azért, mert a különböző koncepciók ismer
tetése során utolsóul éppen Th. Meyer Greennek különböző fogalmakat egybemosó szavait 
idézi, bírálat nélkül: „Green pedig teljesen feloldja a két fogalom ellentétességét: »A műalkotás 
stílusa a kompozíciónak mint egésznek funkciója, történelmi jelenségként vizsgálva . . . Más
részt ha azt mondjuk, hogy egy műnek van stílusa, a művésziség többé vagy kevésbé sikeres 
kifejezési módját jelöljük meg vele. A stílus ebben az értelemben egyértelmű a művészi minő
séggel vagy kifejező erővel... A stílus mint történelmi jelenség és a művészi minőség mint 
művészi érdem így bensőségesebb kapcsolatban vannak. Az előbbi nemcsak feltételezi az utób
bit, egyenesen ő az utóbbi, történelmi szempontból nézve !«" Éppenséggel nem mondja tehát 
ki, hogy a szóban forgó hangalakulat több, egymástól merőben eltérő jelentésnek a hordozója, 
tehát a „stílus"-nak mint több jelentésű szónak a használata során legalábbis értelmezést, ill. 
jelentést feltüntető megkülönböztetésére volna szükség. (Mint pl. a 24 óra, ill. az égitest jelö
lésének esetében: „nap", ill. „Nap". — Ehhez hasonló törekvés ösztönözhette a disszertációban 
idézett Focillont is arra, hogy az „a stílus — egy stílus" megkülönböztetést tegye, de az ő elha
tárolása sem eléggé világos.) Megítélésem szerint azonban abban sem eléggé következetes 
Csetri, hogy elméleti rendszerezésében mint elméleti és leíró stílus-koncepciókat szembesíti 
egymással a művön belüli, ill. a művek közötti egységre, ill. összefüggésekre koncentráló elméle
teket. Amit az „értelmes" belső rendet jelentő struktúra („világegész", „totalitás") variánssal 
helyettesíthető „stílus" szó jelöl, az is leírható (ezt Csetri is elismeri), elvileg pedig azok — 
kategóriák is szolgálhatnak értékelés alapjául, amelyek más-más műveknek a hasonlóságaik 
alapján történő csoportosítására alkalmasak; mindkét esetben további lépés az esetleges érté
kelés. 

E rövid tanulmány korábbi részeiből bizonyára kiviláglott, hogy szerzője szerint az 
előbbi vizsgálódáshoz jogosan társul az értékelés mozzanata, az utóbbihoz viszont nem. (A mű 
belső egysége évezredek óta az esztétikai követelmények sorába tartozik, a „stílusteremtés" 
igénye viszont inkább a műben valamilyen egyetemes korszellem megnyilatkozását kereső 

11 Figyelmet érdemlően elemezte ebből a szempontból is a művet BOSYHAI GÁBOR (A Szarvas-ének 
szerkezeti elemei. Krit 1968. 1. sz.) 12 CSETBI LAJOS: Az irodalom fejlődésének stílustörténeti koncepciója. Szeged 1966. 
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szellemtörténeti irányzatoknak koncepcióiba látszik jól beilleszthetőnek.) Magától értetődő 
azonban, hogy ilyen terjedelmű írás meg sem kísérelheti ezeknek a problémáknak az érdembeli 
tárgyalását. A fogalmak tisztázása azonban mindenképpen meg kell hogy előzze a további kuta
tásokat és vitákat. 

Tamás Attila 

Egy elfelejtett Ady-kritikusról 

Elesett Dobronutznál 1915. június 25-én, huszonkét éves korában. „S a cambridge-i 
King's College emléktábláján — írja Babits — mely a világháborúban elesett diákok neveit 
hirdeti, az Ő neve is ott ragyog, ki az entente ellen harcolva esett el: gyönyörű bizonyságául, 
hogy egy a kultúra, fölül a nemzeteken s a kultúra vesztesége minden nemzeté." 

Békássy Ferenc életműve egy verskötet (Elmerült szi&et) és a Hátrahagyott írások három 
kötete (1916 — 17-ben adták ki). Verseiről Kosztolányi és Tóth Árpád írt a Nyugatban. Tanul
mányai, melyek az angol irodalom nagyjaival (Robert Browning, Jane Austen), esztétikai 
problémákkal (Olvasás és kritika, Versek bírálása) és — egy nagyobb dolgozatban — a magyar 
irodalom helyzetével foglalkoznak — Mándy Gyula Magyar Figyelőben (1918) megjelent 
cikkét leszámítva — nem találtak érdemi visszhangra, noha az 1913-ban írt Magyar költészet 
1906 óta с írása azon kevés szintézis-igényű tanulmányok közé tartozik, melyek célja, hogy az 
első nyilvánvaló eredmények után a századelő irodalmi mozgalmának értékelésére kísérletet 
tegyenek. Tanulmányának érdekessége és értéke is bizonyos szempontból, hogy a magyar 
irodalmat nem — esetleg alig — ismerő angol közönség tájékoztatására készült és olvastatott 
fel Cambridge-ben. 

Mint a hazai irodalmi életen kívül álló kritikus elemzi a jelzett hét év (elsősorban Ady és 
Babits) költészetét azzal a felelősséggel, melyet a témát nem ismerő, iránta érdeklődő közönség 
bizalma meghatároz. 

Elöljáróban érdemes kritikai, elemzési szempontjait néhány mondatban összefoglalni a 
Versek bírálása с írása alapján. 

Kiinduló tétele, hogy „nincs általános szabályokon alapuló ítélkezés". (Itt utalunk az 
impresszionista kritika hatására, főképpen Ignotus ismert tételére: Csinálj amit akarsz, ha 
meg tudod csinálni.) 

Folytatva Békássy gondolatmenetét: a költészet bármely tulajdonságában képes meg
változni, ezért szerinte egy költemény értékét eredetisége határozza meg. A vers legáltaláno
sabb specifikumának a ritmust tekinti. „Csak olyan írást nevezek itt versnek, mely ritmikus
ságra törekszik."1 Az időmértékes (ahogy ő nevezi: csoportos) és hangsúlyos (tagló) ritmust 
különbözteti meg. A „taglódás" ritmusáról mondottakban Arany Jánost idézi, és így ír: 
„ . . . a tagokat és a belőlük származó ritmust nemcsak a szótagok csoportja, hanem az értelem 
eloszlása és összefonódása is képezi . . . "2 Konkrét példával utal a különbségre: „ . . . amiben 
Ady tagokban ritmikus költészete különbözik Babits főleg csoportos ritmusú verse i tő l . . . , 
abban különbözik egymástól a két ritmus rendeltetése."3 

Szükséges volt ezzel részletesebben foglalkozni, mert ez a gondolat jelent fedezetet a 
későbbi Ady-elemzése bevezető gondolatának: „Nem túlzás azt mondani, hogy mindeddig 
senki sem tudta, mi a ritmikus magyar nyelv."4 Továbbiakban foglalkozik a szép és a jó fogal
mával, megállapítva, hogy az etikai értékelés nem érinti a vers lényegét, mert szerinte az etikai 
ítélet mint eszközről, mint társadalmi eszközről mond véleményt. A szépség Összetevői közül 
legfontosabb a ritmus. „Valószínűnek tartom — írja — hogy a ritmus egymagában is képes a 
szép érzését okozni. "Más összetevők: „ . . . a versben egymást követő érzések és gondolatok 
viszonya egymáshoz; a képek szépsége, melyeket felidéz stb."5 

Ezek alapján arra a következtetésre jut, hogy: „a vers megismerése s annak érzésvilága: 
hogy hogyan olvassuk, ha meg akarjuk kapni a legjobbat, mit a vers a d h a t . . . ez lehet a kri
tika tárgya." Végül még egy idézet a tanulmány záró részéből, mely szemléletére kiváltképp 
jellemző: ,,A költészetek (sic!) felett bosszankodni, veszekedni, elszörnyülködni mindig lehet, de 
nincs hatalmunk bármilyen költészetre azt mondani, hogy nem szabad."6 Ilyen szemléleti alap
ról tekinti át az 1906—1913 között eltelt hét év magyar irodalmát említett tanulmányában. 

1 Hátrahagyott írásai. Tanulmányok, jegyzetek. 1. írókról, irodalomról: Versek bírálása. 32. 
3 I. m. 41. 
» I. m. 44. 
'Magyar költészet 1906 óta. 77. 
"Versek bírálása. 32. 
• I . m. 69. 
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