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GYERGYAI ALBERT: A NYUGAT ÁRNYÉKÁBAN 

Bp. 1968. Szépirodalmi K. 443 1. 

Valaha, majdnem félszázada, Gyergyai 
elsőként lépett föl a Nyugatban az úgy
nevezett második nemzedék esszéistái közül, 
méghozzá fejlődése páratlanul szerencsés 
külső körülményei folytán rögtön egy ki
alakult kész egyéniség, egy nagy műveltség 
és egy érett, saját stílus, szinte saját műfaj 
birtokában. Most, hogy immár harmadik 
nagy esszékötetében betakarítja majdnem 
félszázados munkássága termését, két, túl-
nyomólag francia tárgyú tanulmánykötet 
után A Nyugat árnyékában született magyar 
tárgyú esszéit is, megint meggyőződhetünk, 
hogy Gyergyai sosem adott ki a kezéből 
kiérleletlen, elhamarkodott, pongyola írást, 
s megállapíthatjuk, hogy pályája során 
mindvégig hű maradt első nevelőihez, 
Horváth Jánoshoz és Babits Mihályhoz, 
az Eötvös kollégium és a Nyugat szellemé
hez. Élőszóban olykor kacérkodik a vallomás
sal, hogy a bátorság nem tartozik erényei 
közé (ő szigorúbban fogalmazza a dolgot), 
s egyet-nem-értéseiről valóban mindig 
hallgatott, egész művén végigtekintve 
mégis szinte irigyen látom, hogy voltaképp 
példás bátorsággal maradt hű önmagához, 
sosem öltött magára lényétől idegen jelmezt, 
s törés nélkül, fertőzés nélkül, rendületlenül 
az maradt, akivé harmincadik éve körül 
lett. Ha „a stílus helytállás" és az egyéniség 
ereje az ellenállásban nyilvánul meg, Gyergyai 
csöndes ellenálló volt, s erőfitogtatás nélkül 
is erősnek bizonyult. Fő kedvencei, akikhez 
újra meg újra visszatér, Ambrus Zoltán, 
Babits, Kosztolányi, Gellért Oszkár, Osvát 
Ernő, Illés Endre és némi meglepetésünkre 
a tőlük erősen különböző Kassák. Mind
végig inkább magasrendű szellemi élvezet
nek fogja fel az irodalmat, mint politikai
társadalmi harc eszközének (bár egy-egy 
nemes karakter önkéntelenül nevelő meg
nyilvánulásának is). A szép emberséget 
szereti, valami édeni harmóniát, a tág 
értelemben vett klasszikus embert. Amit 
a színészekről mond, hogy az emberről 
„szebb, magasabb és tisztább képet nyújta
nak, vigaszul és tanulságul egész életünkre", 
mélyen jellemzi Gyergyainak az irodalom

hoz való viszonyát is. A művek méltatásá
ban nem követi a ma szokásos „elemzések" 
szinte kötelező „tudományos" szárazságát: 
s bár mindig tökéletesen ismeri tárgyai 
minden vonatkozását, nem tudományos 
babérokra pályázik, sőt feladatát ott kezdi, 
„ahol a tudomány hallgat és a filológia 
végetér". Horváth János irodalomtörténeti 
összefüggéseket keresett, Babits a művek 
filozófiai tartalmát és jelentőségét mérlegelte, 
Schöpflin az irodalom társadalmi alapját ku
tatta, Gyergyai az írók egyéni vonásait és 
műveik szépségét figyeli. Alighanem ez az oka, 
hogy sosem írt tudományos monográfiát: ez 
ugyanis adatok tisztázására és közlésére kény
szerítette volna, ami nem túlságosan vonzza 
Őt. Nemegyszer ki is jelenti — nincs is más 
mondanivalója a kritikaírás problémáiról 
—, hogy a bíráló feladata szeretni az irodal
mat s megtanítani a szeretetére. A Nyugat 
1925-ös tanulmánypályázatán dicséretben 
részesült, s a Fenyő Miksából, Osvátból 
és Schöpf linből álló zsűri úgy jellemezte 
munkáját: „Költői lendületű méltatás, 
nagyon finom érzékű esztéta munkája, 
melynek jelzőkáprázatos előadásában azon
ban a költő alakja és a kritikai mondanivaló 
kissé elmosódik." Nem lehet tagadni, találó 
jellemzés volt. Gyergyai a rajongás állapotá
ban ír, áhítata szinte egy ministránsfiúé. 
De az idézett jellemzés mégis féligazság. 
Mert Gyergyai nem is törekszik a kritikai 
mondanivaló éles megfogalmazására, az írói 
egyéniség mélyebb rejtekeinek megvilágí
tására, a mű értékének pontos lemérésére, 
csak varázsa minél teljesebb átélésére és 
tolmácsolására. Esszéi emelkedett hangú 
panegyrikuszok, ünnepi emlékbeszédekre 
hasonlók. Egy költőnőnk szép verskönyve 
valaha ezen a címen jelent meg: Himnuszok 
és énekek. Gyergyai tanulmányai is viselhet
nék ezt a címet, mert himnuszok is, énekek is. 
Azt írja Kosztolányiról, a stílus „feloldódott 
a témának a légkörében". Nála fordítva: 
a téma oldódik fel a stílus légkörében. Pedig 
bőven vannak észrevételei, amelyek előtérbe 
állítva, kiemelve és kiélezve megtanulható 
tézisek, kritikai tanulságok volnának. De б 
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inkább elrejti az ilyeneket dúsan sorjázó 
mondatai közé, mint ahogy a tudását is 
szívesebben elrejti, mintsem fitogtatja. 
De ismétlem, Gyergyai nem tudós értekezé
seket akar írni (bár tudományos felkészült
sége bármely irodalomtörténészével fel
veszi a versenyt), hanem azt a gyönyörű
séget és szeretetet kívánja megszólaltatni, 
amit egy-egy művészi teljesítmény keltett 
benne. Mint tudós, sokat tanulhatott 
Horváth Jánostól, s tanult Babitstól is. 
De az ő esszéit nem a tudós, hanem a szép
író Gyergyai írja. Meglepő, sőt talán bizarr 
megjegyzésnek tetszhet, de némelyik írása, 
pl. a Varsányi Irénről szóló szép emlékezése, 
közelebb áll egy Tóth Árpád-vershez, mint 
egy Horváth János-tanulmányhoz. Nem 
annyira a mű objektív tulajdonságait, mint 
a saját élményeit írja le. Horváth Jánosról 
szóló cikkében például elragadó líraisággal 
idézi fel fiatal magának, a félénk, félszeg, 
rajongó kollégistának képét, de az ihletőről 
megfeledkezik. Olykor kedvem volna vitázni 
is vele. így, mikor 1935-ben Kassákot 
misztikusnak igyekszik feltüntetni, akinek 
„Krisztus a nagy élménye". Ne hasson 
blaszfémiának, de azt hiszem, Szabó Ervin 
nagyobb élménye volt. Azt hiszem, Gellértet 
sem dicsérné már olyan hőfokon, mint több
ízben, negyven évvel ezelőtt. Előfordul, 
hogy túlbecsüli egy író érdemét és hallgat 
eltévelyedéseiről. Néha gát nélkül adja át 
magát stílusa hullámainak, s a sodrás túl
ragadja a kellő határon. így mikor a genfi 
könyvtárban Horváth Jánosra emlékezve 
törölgetni kezdi a szemét a meghatottságtól 
a csodálkozva ránéző szomszédnője előtt, 
vagy mikor Riedl Frigyessel szentferenci 
beszédet mondat a könyvekhez, de főképp, 
mikor Babits írás és olvasás с kötete alkal
mából olyan cikket írt, amely már túlmegy 
a tárgyát valóban megillető hódolat határán 
is, s hiperbolikus túlzásaival a harmincas 
évek Babits-kultuszának dokumentumává 
válik. 

Viszont mindent ki tud fejezni erőlködés 
nélkül, elegánsan. Fárasztó elemzés nélkül, 
egy-egy találó jelzővel meg tudja mondani, 
hogy egy mű „miért szép", mit kell élvezni 
benne. Szinte építészeti tervrajz alapján 
fejti ki mondanivalóját, Riedlre emlékezte
tően megszámozza megjegyzéseit, első 
szépsége, második szépsége stb. De ez az 
építészeti geometrikus felépítés elbújik a jel
zői díszek és a zene mögött. Mert Gyergyai 
építész is, dekoratőr is, zenész is. Rend
szerint áriákat énekel, néha Szomoryra 
emlékeztető zeneiséggel, szerencsére Szomory 
modorossága nélkül. Míg más tanulmány
írók általában csak gondolataik világos és 
szabatos megfogalmazására törekszenek, 
ő mondatai felépítésének és zenéjének vará
zsával is meg akar ejteni. Nem a köznapi 

beszéd kényelmes, természetes prózája az 
övé, mondatai emelkedett, művészien kom
ponált zeneművek, de pátoszukat egy csepp
nyi társalgásszerű természetesség enyhíti. 
Kosztolányi és Illyés óta a gömbölyű, rövid 
mondatokban szoktuk látni a magyar 
stílus jellemét, ő szépen ívelő és hullámzó 
mondatokat ír, amelyeket kis közbevetések- ' 
kel megtör és tagol, nehogy monoton sima
sággal gördüljenek, majd meg kérdő mon
datokkal visz elevenséget nyugodt höm-
pölygésükbe. Megformálásukban a hallása 
vezeti. Valami zene lebeg előtte, prózájának 
sajátos lejtése és ritmusa van, mely vetek
szik a kötött versekével. E zenének fontos 
eleme a szinonima-fürtök rendszeres hasz
nálata is. Gyergyai a világért nem írna le egy 
jelzőt, vagy határozót önmagában, mindig 
legalább hárommal él. Nemcsak a több
oldalú, árnyaltabb kifejezés kedvéért; 
minden szinonimája egy-egy szárnycsapás, 
hogy segítségükkel egyre magasabbra száll
jon. S nemcsak belső hallásunkat, képzele
tünket is elbűvöli egy-egy hasonlatával, 
mint például, hogy Móricznál a motívumok 
bősége úgy „ömlik széjjel, akár a termés, 
aratás után, a gépből, a kévékből, a zsákok
ból és a szekerekről", vagy a legszebb, hogy 
Kassáknál" „mint lepke a fűszálra, a rímek 
oly vigyázva ereszkednek a sor végére". 
Mindezzel a magyar stílus új művészi lehető
ségét teremtette meg, s egy-egy esszéje, pl. 
az Eötvös kollégium egykori atmoszférája]: 
felidéző fejezet, a végétől eltekintve, el
ragadó alkotás. Kedvem volna George-t 
idézni: „Singen, nicht sprechen sollte diese 
Seele". De minek idézzem, hiszen Gyergyai 
énekel. 

Legjobb persze, mikor nemcsak stílusá
val andalít el, mert egy megcáfolni szándé
kolt felfogás, vagy egy bizonyítani kívánt 
vélemény arra készteti, hogy benyomásait 
foghatóbbá tömörítse. így Ambrus és kora 
című mesteri tanulmánya (bár túlságosan 
kedvező ítéletét csak mint ifjúkori élmény 
továbbélését tudom megmagyarázni) a 
századvég társadalmi életének, sajtójának, 
egész kultúrájának bámulatosan tájékozott 
s rövidségében is átfogó képe. Vas Istvánnal 
Kosztolányiról folytatott pompás vitája is, 
ahol bátran rámutat, hogy az egyébként me
leg, szép bevezetőben még valami feszé-
lyezettséggel értékeli a költőt, szép is, okos is. 
Igaza van Babitscsal folytatott meggyőző 
vitájában is, aki Európai irodalomtörténeté
ben egyoldalú felfogással a nemzeti jellegű 
irodalmat kevesebbre becsüli az egyetemes
nél, örülök, mikor nyugodt fölénnyel semmi
vé teszi az elfogult félremagyarázást, mely 
Osvát és Hatvány egykorú vitájában az 
előbbit marasztalja el. Gyengéden, de 
határozottan igazítja helyre Király István 
Mikszáth-könyvének némely túlzását. 
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Érdekes filológiai felfedezést közöl A falu 
jegyzőjéről. S már nem filológiai, hanem 
szorosan kritikai teljesítmény a költő 
Kassákról szóló tanulmánya, a Világanyám 
poétájának e legavatottabb, legérzékenyebb, 
legértőbb mé]tatása, melynek főképp negye
dik fejezete szinte megfoghatatlan szubtili-
tások megvilágításában költői szépségekig 
finomul. Találó felismerése, hogy Schöpflin 
a regényeiben is, kritikáiban is, egyének 
helyett társadalmi típusokat fest. Értőn 
magyarázza egy annak idején érdeménél 
kevésbé méltatott regényt, Heltai rosszul 
beskatulyázott, megkapó öregkori munká
ját, az Almokházát. 1925-ös Gellért-esszéjé
ben azt ígérte, hogy meg fogja rajzolni az új 
magyar líra arcképcsarnokát. Milyen kár, 
hogy máig adósunk vele. 

A Gyegyai-féle esszé természetéből 
következik, hogy nemzedéktársai közt 

Szabolcsi Miklós könyve a verselemzés 
modern, úgynevezett strukturalista mód
szereit mutatja be József Attila Eszmélet 
című versén. Vállalkozása annál jelentősebb, 
mivel — amint maga is rámutat a 91. lapon 
— az elmélet és a módszer kidolgozottságá
hoz képest elég kevés konkrét szövegelem
zés készült eddig, s mivel vizsgálata tárgyául 
XX. századi költészetünk egyik legfontosabb 
alkotását választotta. Kár, hogy terjedelem 
dolgában olyan szűkmarkú volt — bizonyára 
nem a szerző, hanem a kiadó. Kovalovszky 
Miklós 1965-ben megjelent verselemző 
monográfiája (Egy Ady-vers világa. A 
Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadvá
nyai 111. szám) körülbelül 250 000 n terje
delmet kapott, Szabolcsié a táblázatok 
nélkül csak mintegy 200 000-et. A szűkre
szabottság miatt gyakran az az érzésünk, 
hogy érdekes, sőt izgalmas fejtegetéseknek 
csak a summázatát olvassuk; az olvasást is 
megnehezíti, hogy a szövegpéldákat sokszor 
puszta utalás vagy összegezés helyettesíti, 
s emiatt néha szinte rejtvényfejtésre kény
szerülünk. Igaz viszont, hogy A verselemzés 
kérdéseihez nem éjjeliszekrény-lektűrnek 
készült. 

A tanulmány a vers nyelvi alapelemei
nek: a hangoknak, szavaknak, mondatok
nak statisztikai vizsgálatával indul: erre 
épül a versszerkezet, a nyelvtani szerkezet 
és a képi szerkezet elemzése (ezeket a könyv 
végén táblázatok egészítik ki), majd a tulaj
donképpeni tartalmi, eszmei, irodalom

némelyek tanulságosabb portrékat írtak. 
Gyergyaitól nem annyira ismereteket kapunk, 
mint inkább egy vonzó magatartás szuggesz
tív példáját. Talán ellenvethetném: Ha a 
kritikának forrása is a szeretet, vajon egyet
len forrása-e? Nem mélyebb forrása-e a mű 
megfejtésének vágya? Az egyoldalú dicséret
nél nem ér-e többet a mű, az író és a róla 
nyert benyomások teljességének tudatosítása, 
s nem tartozik-e ehhez a fogyatékosságok 
felismerése is? 

De az biztos, hogy nincs senki, aki (hogy 
én is, az ő módján, szinonima-fürttel éljek) 
olyan átélt, Olyan varázsos stílusú, vers-
szerűen szép és lírával telített esszéket írt 
volna, mint ő, s kérdés, hogy ez a szépség 
és élményszerűség még a tanulság szem
pontjából is nem ér-e fel a tudósok verejtékes 
elemzéseivel. 

Komlós Aladár 

történeti elemzés, végül az elvi és módszer
tani tanulságok összefoglalása. 

Az Eszmélet hangállományának statisz
tikai elemzése arra az eredményre vezet, 
hogy a költemény a magyar beszédhangok 
általános eloszlását tükrözi; csak az / hang 
gyakorisága emelkedik az átlag fölé, ami 
egyfelől az időmúlás képzetének, másfelől 
a könnyed lebegés kifejezésének felel meg. 
(A függelékben közölt hangstatisztikai 
táblázatokból kiderül, hogy Szabolcsi nem 
hang-, hanem betűstatisztikát készített: 
nem talált ty hangot, pedig megvan a 
szorítja szóban, valamint az utána következő 
zöngétlen hanghoz hasonló lágy, egy, úgy 
szavakban; a dörgölődzik dz-jéről is meg
feledkezett). „A szigorú, nyelvtan követelte 
sorrendet megbontva" — s ezzel tulajdon
képpen állást foglalva a verselemzés osztha
tatlansága mellett — itt tárgyalja a rímeket 
is. Megfigyeli a magas és mély hangú rímek 
következetes váltakozását; nem veszi azon
ban észre, hogy a IV. szakasz („Akár egy 
halom hasított fa, | hever egymáson a világ") 
a többivel ellentétes felépítésű, sorképlete 
nem 8 - 9 - 8 - 9 - 9 — 8 - 9 - 8 , hanem 9 - 8 -
9—8—8—9—8—9, ennek megfelelően az 
ereszkedő, úgynevezett nőrím itt a rím
képlet a-ja, a hímrím pedig ö-je-

Több pozitív eredménnyel jár a szavak 
és mondatok vizsgálata. A kvantitatív 
elemzés: a szavak és mondatok hosszúságá
nak elemzése azt mutatja ki, hogy ebben a 
nehéz gondolati tartalmú versben feltűnően 
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