
érdeklődéssel és finom érzékenységgel rendel
kező írót, művészetének megannyi remekét, 
folyamatos reagálásaiból pedig kibontakoz
hatna a mai olvasó előtt a múlt század 

FENYŐ ISTVÁN: KÉT ÉVTIZED 

Tanulmányok és kritikák. Bp. 1968. Magvető 

Fenyő István válogatott irodalom
történeti és kritikai műveinek gyűjteménye 
mintegy nyolcvan kisebb-nagyobb írást 
tartalmaz s legalább félszáz különböző 
témával foglalkozik. Meglepően sok a kötet
ben a pályatársak, az irodalomtörténész 
és kritikus kollégák műveire vonatkozó 
értékelés, nem is beszélve az ilyen jellegű 
utalásokról. Mindez szinte lehetetlenné 
teszi a gyűjtemény részletes elemzését. 
Figyelembe véve, hogy a Fenyő által jellem
zett irodalomtörténészek és kritikusok 
sokszor szintén más tanulmányírókat mél
tató bírálataikkal hívták fel magukra 
szerzőnk figyelmét, a jelen sorok írójára már 
meglehetősen tekervényes feladat várna, 
ha megpróbálná nyomon követni a kötet 
minden írását: jó néhány esetben kritikák 
kritikáinak kritikáiról kellene a maga kritiká
ját megfogalmaznia. Például mérlegre 
kellene tennie, hogy helyesen teszi-e mérlegre 
Fenyő István a Németh László tanulmányait 
mérlegelő B. Nagy Lászlót . . . Mindenki 
beláthatja, hogy a Két évtized terjedelmének 
többszöröse sem lenne elég egy ilyen munka 
elvégzéséhez, még akkor sem, ha a recenzens 
ismeretei nem törpülnének el egy ennyire 
kiterjedt feladat mellett. 

A kötet részletes kritikai elemzése helyett 
tehát csupán egy sokkal szerényebb kísérletre 
vállalkozhatom: Fenyő István néhány 
irodalomtörténészi és kritikusi jellemvoná
sának felvázolására. 

Ebben az összefüggésben kell szólnunk 
a gyűjtemény céljáról, amelyet a szerző így 
határozott meg: „A kötet címe — Két évtized 
— két egymástól távol eső évtizedet jelöl. 
Az egyik: a reformkor befejező, a negyven
nyolcas forradalmat megelőző szakasza, 
Petőfi, Kossuth, Eötvös évtizede. Ennek 
a korszaknak irodalomtörténeti kutatását, 
ismeretlen tényeinek feltárását immár jó-
ideje életcélomnak tekintem. S számomra 
ez nem csupán irodalomtörténeti feladat. 
Világnézeti töltése, távlata, funkciója van. 
Ezt a korszakot tartom ugyanis ideológiai 
és morális szempontból a leginkább példa
mutatónak, olyan etikai és intellektuális 
örökség felhalmozójának, amely a jelen 
számára is sok tanulsággal, ösztönző erővel 
rendelkezik. ( . . . ) Gondolati és morális 
érzékenység, világnézeti igényesség, az 
intellektuális érdeklődés frissesége és tágas-
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művelődéstörténetének, politikai és gazdasági 
társadalmi viszonyainak gazdagsága, minden 
árnyalatával együtt. Ez pedig azért mégsem 
lebecsülendő. Margócsy József 

K. 614 1. 

sága, az Európa felé való kapunyitás köz
életi gesztusa jellemez egy másik évtizedet 
is, amelyről a kötet tanulmányaiban, cikkei
ben szó esik: korunkat, az utóbbi tíz év 
irodalmát. ( . . . ) az elmúlt évtized jelenségei
ben, fejlődésfolyamatában sok tekintetben 
hasonló a szellemi feszültségtől, alkotó 
energiáktól zsúfolt reformkori esztendők
höz". (604-605.) 

Csakugyan így lenne?.A magam részéről 
a magyar irodalmi múlt más korszakaiban 
keresném a mai helyzet párhuzamait. Az a 
hajdanvolt évtized például a magyar költé
szet nagy nemzedékének fellépését hozta. 
Nem pályázom jósnői babérokra, s ezért 
nem akarom azt mondani, hogy az 1956 
után fellépett költők közül senki sem lesz 
klasszikus nagyság, de annyit bátran meg
kockáztatok, hogy az 1956—66 közötti 
évtized elmúlt, s jelenlegi ismereteink szerint 
Petőfi vagy Arany méretű és hatású költő 
nem jelentkezett ebben a tíz esztendőben. 
Vagy vegyük az irodalom „fejlődésfolyama
tát". Az a korszak, mint Fenyő is írja, be
fejezte a reformok korát és a forradalomba 
vezetett, de 1957 és 1966 között semmiféle 
forradalom nem volt napirenden Magyar
országon. 

De ne időzzünk sokat a két korszak 
egybevetésénél, márcsak azért sem, mert 
Fenyő István csupán a kötet jellegét magya
rázó utószóban fejtette ki a fentieket, ám a 
könyv egyes írásaiban nem érvényesül ez 
a koncepció. Az utószót nem is a párhuzam 
megkérdőjelezése végett idéztem, hanem 
azért, mert a vitatható analógia mellett egy 
vitathatatlanul vonzó vallomást is tartalmaz. 

S ezt a vallomást — hogy ti. a reform
kori irodalomtörténet kutatását a szerző 
életcéljának tekinti — már tökéletesen alá
támasztja a kötet. Ilyen kiterjedt és erő
teljes ütemű tudományos munkára valóban 
csak az képes, akit nem egyszerűen egy 
tanult mesterség rutinja vagy a megélhetés 
kényszere, hanem egy életcél szenvedélye 
vezet. 

Az utószó a reformkori irodalomtörténet 
kapcsán ismételten etikai és intellektuális 
örökségről beszél, s aligha véletlenül: a könyv 
irodalomtörténeti tanulmányai is elsősorban 
ideológiai témákat fejtegetnek. Ez az idea
centrikus szemlélet okkal ébreszt gyanakvást 
akkor, amikor a művészeti specifikum hát-



térbe szorítására vagy éppen pótlására 
irányul, de Fenyő István esetében nem 
erről van szó. Alkata, hajlama, érdeklődése 
az eszmetörténeti kutatások felé vonzza, 
de pontosan tudja azt is, milyen határokig 
van jelentősége az ilyen vizsgálatoknak. 

Már az idézett szöveg is jelzi, de azt 
mutatja a gyűjtemény szinte minden írása 
is, hogy Fenyő számára a tudomány nem 
önmagukban érdekes igazságok keresése, 
ő kételyek nélkül hisz a tudomány közösségi 
hasznában, társadalmi funkciójában. Ez 
az egyik oka annak, hogy munkásságában 
— és e kötetében is — a tudományos és 
direkt publicisztikai írások természetszerűen 
sorakoznak egymás mellé. Pándi Pálról 
írva, de érezhetően önvallomásos hévvel 
dicséri „a tudomány és publicisztika egységét", 
azt hangsúlyozva, hogy „az értékelő meg
állapítások erejét az érvelés, a meggyőzni 
akarás lendülete mennyire felfokozza, hogy 
az igazság nemcsak fény, de erő, energia is" 
(334). Vagyis Fenyő eszményképe a harcos, 
tudományt és publicisztikát egyesítő, író
nevelő irodalomtörténész és kritikus. 

Ez az egyesítés, miként közismert, 
kockázatokkal is jár. Az irodalom kapcsán, 
egy korábbi munkájában (Új arcok — új 
utak, 1961.), Fenyő is utal arra, hogy milyen 
hamar elragadhatja az újságíró írót ,,a túl
zott könnyedség, felszínesség, felületes 
munkamódszer" (213.). Egész biztos, hogy 
Fenyő István is tudja: a tudomány és 
publicisztika házasítása nem veszélymente-
sebb, mint az irodalomé és a publicisztikáé. 
Főleg a nyelvet károsíthatja meg a zsur-
nalizmus. A gyors munka kényszere miatt 
az előregyártott, s olykor már ellenőrzés 
nélkül adagolt formulák eláraszthatják 
írásainkat. Megvannak a fordulataink, jelző
ink stb., néha már logikánk is a felkapott 
szólamokat követi (jelenleg például a 
„rangos" alkotások divatja dúl), ahelyett, 
hogy logikusan irtanánk az erejüket vesztett, 
ingerlőén bágyadt vagy eleve bosszantó 
fordulatokat. 

Minderről persze már sok hiábavaló 
szó esett. Inkább érdemes a tudomány és 
a publicisztika egyesítésének előnyeiről 
beszélni, mert sokan csak e házasság árny
oldalait hajlandók meglátni. Pedig épp 
Fenyő írásai is igazolják, hogy nem fel
tétlenül mésalliance-га vezet az ilyen frigy. 
A lipcsei Grenzboten és a reformkori Magyar
ország című tanulmányt, a kötet egyik leg
terjedelmesebb s valószínűleg legérdekesebb 
dolgozatát például aligha írhatta volna meg 
olyan „filosz", aki elvszerűen távol tartja 
magát a politikától, zsurnalizmustól stb., 
vagy pontosabban: csak olyan kutató írhatta 
meg így, aki személyes gyakorlatából tudja, 
hogyan politizál egy újság. Ha a tudósnak 
hasznára lehet a publicisztikai tevékenység, 
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még inkább segíthet a napi kritikák írójá
nak az irodalomtörténeti iskolázottság. 
Fenyő Istvánnak még két-háromlapos rádiós 
publicisztikája is előnyösen különbözik az 
olyan újságírók hasonló tevékenységétől, 
akik irodalomtörténeti hinterland nélkül 
portyázgatnak az irodalom berkeiben. 

Fenyő István, mint irodalomtörténész 
és mint kritikus, egyaránt elkötelezett író. 
Ez azt is jelenti, hogy egy adott mű és az 
általa képviselt irodalmi-politikai vonal 
ismeretében előre ki lehet számítani, mit 
fog írni a szóban forgó műről. Itt azonban 
megint szükséges némi árnyalás. Valamely 
ügyet ugyanis többféleképpen lehet védel
mezni: a mindentudó bölcsek kinyilatkoz
tató vagy éppen asztalt csapdosó modorá
ban épp úgy, mint a vállalt eszmék erejében 
bízó türelmes meggyőzés eszközeivel is. 
Fenyő Istvánt, a kritikust, nem egy elv
barátjától épp az eszmei harcnak ez az 
utóbbi, demokratikus felfogása különbözteti 
meg. Már idézett, 1961-es kötetéhez képest, 
e tekintetben is egyértelmű fejlődés állapi-
ható meg. 

Talán nem tévedek, ha ezt a megértőbb 
felfogást, amely az értékeket a rájuk tapadó 
koloncok (esetleg koloncoknak látott eré
nyek) ellenére is tisztelni tudja, megint csak 
kapcsolatba hozom Fenyő irodalomtörté
nészi hivatásával. Aki napi közelségben él 
a literatúra történetével, s eléggé fogékony 
annak tanulságaira, előbb-utóbb meg
tanulja az értékek tiszteletét. Fenyő István 
sem óhajtja azt a fajta zerffys-vahotos 
halhatatlanságot, amelyről nemrégiben 
Benjámin László írt verset, s amely oly 
kobratekintettel vonz némelyeket. Épp ezért 
fenntartásait vagy ellenvéleményeit — legyen 
szó Déryről vagy épp Benjáminról — ennek 
tudatában fogalmazza meg. Itt nincs most 
terünk annak megvitatására, hogy mondjuk 
Benjámin esetében e fenntartások egy való
ban közösségi szempont alapján igazolhatók-
e vagy sem, az a lényeg, hogy lehetne vitat
kozni velük, mert eszmei vélemények, nem 
pedig haptákot parancsoló vezényszavak 
vagy engedelmességet követelő verdiktek. 

Fenyő István szenvedélyes olvasó. Ama 
sajnos gyérülő típus képviselője, amely 
minden új könyvre a kíváncsiság és bizakodás 
friss lendületével veti rá magát. Olyan 
könyveket is megemészt, amelyekről rezig
náltabb, finnyásabb vagy lustább pálya
társak legfeljebb az ő kritikái alapján tudná
nak véleményt formálni. És igaza is van, 
mert közepes könyvről is lehet érdekeset sőt 
fontosat mondani. 

Mindezzel nem akarom azt állítani, hogy 
kötetében túltengenének az érdektelen 
művekről írt bírálatok. Sőt, örvendetesen 
gazdagodott értéklistája. Az 1961-es könyv
nek e mostanival való összehasonlítása 
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persze nem teljesen méltányos, hiszen abban 
a tanulmányban kezdők seregszemléjére 
vállalkozott a szerző, ebben pedig tíz év 
válogatott kritikáit adta. Mégsem merném 
pusztán tematikai okokból magyarázni a 
két könyv értékelési módszerének különb
ségeit. Amig abban a műben Fenyő esztétikai 
mércével közeledett olyan írókhoz is (például 
Berkesi Andráshoz), akik inkább egy más 
stúdium, például a hatásszociológia illetékes
sége alá tartoznak, ennek a gyűjteménynek 
kritikái többségükben az í'rodű/ombírálat 
határai között maradnak. 

S most meg kellene vallanom, milyen 
esetekben lenne vitázni valóm e bírálatok
kal. Mivel az adott keretek közt ez meg
oldhatatlan, megelégszem azzal, hogy 
jelzem az eltérések egyik okát. Fenyő a 327. 
lapon vitatkozik B. Nagy Lászlóval, rá
mutatva a népiség koncepció történeti 
változásaira, majd felteszi a válasznak is 
szánt kérdést: „Szabad-e normatív elvként 
elfogadni azt, aminek alapvető meghatározója 
éppen, történetisége?" A kérdés kérdést 
provokál: „Van-e olyan normatív elvünk, 
amely alapvetően nem történeti meghatá
rozottságú?" A két kérdés közti különbség
ből lehetne levezetni mindazoknak az el
téréseknek elvi okát, amelyek az egyes írók 
megítélésében keletkezhetnének köztünk. 

Az elvekből következő taktikai különb
ség pedig az irodalmi harcok más-más fel
fogását tanúsítja. 

Fenyő már a kritikusok ama nemzedéké
hez tartozik, amely nem zárkózik el elv-
szerűen az irodalom egyik irányzata elől sem, 
számára távoli múlt már a „népiek" és 
„urbánusok" ellentéte, sőt az irodalmi 

Szabolcs de Va jay: Der Eintritt des unga
rischen Stämmebundes in die europäische 
Geschichte (862—933.). Mainz, 1968. Hase 
u. Koehler Verlag. 173 S. 4 t. (Studia 
Hungarica 4. Schriften des Ungarischen 
Instituts München) 

Hosszú idő óta első ízben jelent meg 
magyar szerzőtől összefoglaló munka a 
kalandozások első időszakáról. A magyar 
történelemnek ez a korai fejezete az utóbbi 
évtizedekben elsősorban a külföldi (német, 
francia, olasz) kutatók érdeklődésének volt 
a tárgya, hiszen nem magyar földön le
játszódott eseményekről van szó. A magyar 
történeti kutatás a kalandozások gazdasági 
és társadalmi okairól mutatott fel jelentős 
eredményeket, elsősorban Molnár Erik 
munkásságának jóvoltából, ezek azonban 
külföldön kevéssé ismertek. Úgyszintén 
nehezen hozzáférhetők a külföldi kutatók 
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érték megállapítását sem hajlandó ki
zárólag csak attól függővé tenni, hogy ki 
„vonalas" és ki „ellenzéki". Rokon- és főleg 
ellenszenveit nem fojtja el, de nem is vezetteti 
magát általuk. Határozott, sőt kinyilvánított 
törekvés ez a tárgyilagosságra, különösen a 
legutóbbi időben (itt megint nem lenne 
nehéz az irodalomtörténeti diszciplína 
hatásának érvényesülését felfedezni). Ezért 
tudja méltatni Illyést, Illés Endrét és Hidast, 
Benjámint és Somlyót, Sántát és Garait 
egyszerre és egymás mellett. 

A história tanulságai szerint azonban 
az a kritikus életmű hat a legerőteljesebben, 
amely — még tudatos egyoldalúságok és 
elfogultságok árán is — egy meghatározott 
irányzathoz kötődik, annak igyekszik út
jelzőjévé esetleg úttörőjévé válni. A mostani 
válogatás és az újabb írások alapján ezt a 
csoportirányzatú kötődést egyértelműen 
nem lehetne kimutatni Fenyő kritikáiban. 
Valamiféle elvont, a tényleges irodalmi fel-
sorakozások felett lebegő szocialista irodalmi 
eszmény olvasható ki bírálataiból. (Igen 
valószínű, hogy ez csupán átmeneti jelenség, 
egészséges reakció a pályakezdés éveire). 
Szeretné, ha a „párhuzamos egyenesek" 
„valahol egy időre találkoznának" (592). 
Ilyen találkozások azonban csak kivételes 
történelmi pillanatokban adódnak. Jelen
leg — megítélésem szerint — még mindig 
az irányzatok további elkülönülése és meg-
mérkőzése van napirenden. Fenyő István 
már eddig is gazdag kritikusi és irodalom
történészi munkásságának további kibonta
kozása épp attól függ, hogy az eszmei
irodalmi küzdelmek elhatározó módon zajla-
nak-e le, s miként fog б állástfoglalni ezekben. 

Fekete Sándor 
* 

számára azok a fontos kutatások is, melyek 
a fejedelmi családra, az egyes magyar 
törzsekre és nemzetségekre vonatkoznak, 
mint Győrffy György művei. Éppen ezért 
igen örvendetes, hogy egy külföldön élő 
neves magyar történész vállalkozott a kalan
dozások kérdésének feldolgozására, támasz
kodva mind a külföldi, mind a hazai újabb 
szakirodalom teljes anyagára. Ennek köszön
hetjük, hogy Vajay új megvilágításba tudja 
állítani a Kárpát medencét elfoglaló magyar
ságnak Nyugat-Európával való első érint
kezéseit. A szerző elfogadja az eddigi kuta
tásoknak a kalandozások gazdasági és társa
dalomtörténeti okaira vonatkozó eredményeit 
de meggyőzően cáfolja azt a régóta meg-
gyökeresedett állítást, mely szerint a kalan
dozó hadjáratok kizárólag a zsákmány
szerzést szolgálták és hogy ötletszerűen, 
tervszerűtlenül történtek. A szerző ki
mutatja, hogy a politikai megfontolások 


