
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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Bevezetőben a századelő irodalmi mozgalmának két lényeges sajátságát emeli ki — 
mely egyúttal állásfoglalás is: a magyarságot és a szociális, politikus jelleget. (Gondoljunk 
Ignotus vitáira Beöthy Zsolttal, Mikszáthtal.) Ez a két tényező, mint minden, amit erről a nem
zedékről írtak, elsősorban Adyra vonatkozik, ezért Békássy is összefoglalja mindazt, ami a 
magyar irodalomban Adyval újat jelentett. 

Szimbolizmusáról írja, hogy: „forróbb perceiben hasonlatokból szavakat csinált... 
szavai néha erősebbek voltak, mint amit tulajdonképpen mondott velük."7 Verseléséről mon
dottakra már utaltunk. Néhány gondolatát még érdemes idézni az Új versekkel kapcsolatban: 
„Maga Ady kevés és erős szavakkal beszél.... Ezek a költemények mind úgy hatnak, mint egy-egy manifesztum.... Tárgya kevés, de mindig súlyos . . . Ady mindig azt mondja, amit 
érez, és Ady mindig megmondja, amit érez."8 

Szépen elemzi a Sírni, sírni, sírni с versét, Ady magyarságát példázva vele, hogy mint 
alakul át nála egy baudelaire-i komor hangulatú kép — magyarrá, a „Tagadva múltat, mellet 
verve . . . " kezdetű sortól, amely már — Békássy szavaival — „ . . . nem tisztán hangulat, ez 
ismét hitvallás !"9 

A nemzedék többi költői közül elsősorban a Holnap alkotóit elemzi, rövid, néhány soros 
jellemzéssel, utalva — például Dutka Ákosnál — Ady hatására. Babitsot a legkészebb művész
nek tartja, vele később részletesen foglalkozik. Itt említi, mint a mozgalommal ellentétes jelen
séget, Kosztolányi költészetét. Tömör, találó jellemzést ad róla: „Kosztolányi intellektuális 
költő. Formai nehézségeket nem ismer, mert stílusa az ésszerű logikai gondolkodás nyelve, 
amelyen mindent — mihelyt tudjuk — könnyen ki lehet fejezni. Költeményeit úgy lehet 
olvasni, mint egy tézist: megállapítja s aztán körülírja."10 Ezek után Békássy ismét Adyhoz 
tér vissza, néhány mondattal, inkább csak jelzi az egyes kötetek alapmotívumát. A Minden 
titkok verseiről többek között ezt írja: „Minden régi tárgyáról ír. Ez a könyv egy teljes testa
mentum, egy igazi hitvallás és állásfoglalás . . . "" Ady költészetének megítélésében utal arra a 
sajátságra, amit Schöpflin Aladár fejtett ki először részletesen, hogy: „egész költészetének 
súlya sokszorosan felülmúlja az egyes könyvek súlyának összegét."12 Békássy tapogatózó meg
fogalmazásában: „Bizonyos értelemben költeményei inkább utat jelölő határkövek, nem egyes 
önmagukban álló célpontok." 

A tanulmány záró részében Babitscsal foglalkozik, érezhető vonzalommal, melegebb 
hangon ír róla, mint a többiekről. Versei a „finom mesterkéltség, az ékszerre emlékeztető bevég-
zettség" érzését keltik benne, olyan művésznek látja, aki öntudatosan, fárasztó gonddal, 
,,de mindig a belső ihlet erejénél fogva alkot.13" Befejezésül ezt írja róla: „Nem a kegyelet 
hiánya mondatja velem, hogy Babitstól még többet kell várnunk. Az ő költészete, mint Miltoné, 
olyan, milyent öreg koráig is még tökéletesíthet a költő."1* 

A bevezetőben idézett kritikai szempontok (eredetiség kultusza, normák elvetése, poli
tikai, morális elfogultság kikapcsolása stb.) Békássyt az impresszionista kritika képviselőjének 
mutatják. Talán legjobban az egyetemes normák elutasításában tükröződik ez, s ebből a fel
fogásból természetszerűen következik, hogy kritikája sohasem előre megfontolt tételekből 
indul ki, hanem mindig magából a műből és írójából, de ha szerényen, hipotetikusan is, lénye
gében mégis normák alapján ítél. Legjobban Ady ritmusára, Babits költői eszközeire vonat
kozó mondatainál érezhető ez, és felesleges talán hozzátenni, hogy helyesen teszi. 

Impresszionista kritikus, mégis értékeléseire inkább az érdeklődő kívülállás, mint a bele
élés jellemző, még Babitsnál is — akit legközelebb érez magához — szubjektivitása kissé 
diákos lelkesedésben nyilvánul meg. Ez a magatartás lényegében onnan ered, hogy inkább az 
értelmi megismerés, az értékelés igényével fordul a művek felé. 

A kortárs kritikusok közül — elemzési szempontjai révén — Ignotushoz áll legközelebb, 
bár objektivitásra hajló törekvése Schöpflinnel is rokonítja. 

Szabó Zoltán 

'Magyar költészet 1906 óta. 78. 
• I. m. 78., 83. 
« 1. m. 86. 

" I . m. 99. 
" I. m. 106. 12 SCHÖPFIIN AIADÍE: A XX. századi magyar irodalom . . . 
"Magyar költészet 1906 óta. 112. 
" I . m. 121. 
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