
A múlt iránti nosztalgia letűnt évtizedek 
kulisszái közé sodorja őket, itt azonban 
csak a száraz és prózai külsőségek várnak 
rájuk, ifjúságuk tovasuhanó álmait már 
soha nem lelik fel. így támad szinte felold
hatatlan konfliktus e hősök és a mestersége
sen maguk köré varázsolt környezetük között. 
Ezt a dilemmát Krúdy a játékszerűség 
súlytalanító hatásával, Kosztolányi pedig 
hőseinek megértéssel ábrázolt rezignációjá-
val simítja el, míg Heltai tragédiát sejtető 
zsákutcába futtatja. 

Az esztétika törvényeit rejtő paradoxon, 
hogy az olvasó mégis komolyabban átéli, 
magáévá teszi Krúdy és Kosztolányi hősei
nek sorsát, mint Heltaiét. Az előbbieknél 
ugyanis megmarad a műélvezet igazi táp
talaját biztosító félkomoly játék bódulata 
(amely nem hiányozhat a tragédiákból sem)* 
s amely éppen az írói tartózkodás és kívül
állás eszközével vonzza olvasóit, ellenben 
az utóbbinál a játékszerűséget elnyomja 
a súlyszerüség, s ez olyannyira megbillenti 
a mérleget, hogy az így adódó komor légkört 
aligha lehet komolyan venni. Hatása alól 
nem szabadul az olvasó, de ez a hatás mes
terkélt, valószínűtlen szituációból fakad. 

Mint ahogyan Gyergyai Albert előszava 
is megállapítja, az író ezt a történetet 
ugyanilyen okból írhatta ki magából, amiért 
Goethe öngyilkosságba kergette Wertherét: 
egy nyomasztó lelkiállapotból kívánt meg
szabadulni általa. Főhősének prousti idő-
kergetését, lázas múltidézését is elsősorban 
bűntudata indokolja. S bár egyénisége egy 
letűnt korszak panoptikumába illeszkedik, 
e „szimbolikus álomregény" főalakja nem 
idegen a pszichológiailag iskolázott mai 
olvasó számára sem. Méltán kéri számon 
tehát Gyergyai legújabb irodalomtörténe
tünk 5. kötetének mulasztását, amellyel 
Heltainak éppen ezt a „kulcsregényét" 
hagyja figyelmen kívül. 

Külön érdeme az előszónak, hogy vállalta 
a feladat elvégzését és általa az irodalom
történet részéről is a Heltai-életmű szerves 
részévé avatja a művet. Mulasztást pótol 
vele, amelyet épp oly jóleső egyetértéssel 
vehetünk tudomásul, mint az Almokháza 
legújabb kiadását. 

Schéda Mária 

Benedek Marcell: Babits Mihály. Bp. 1969. 
Gondolat K- 137 1. (Irodalomtörténeti Kis
könyvtár) 

„Elsőéves filozopterek voltunk, Kosztolányi 
Dezső meg én, gyakran kerültünk egymás 
mellé Négyesy László professzor stílusgyakor
latain, amik aféle egyetemi önképzőkört jelen
tettek ... 1903-at írtunk, Ady Endrének 

nevét sem hallottuk még. Ha az óra kezdete 
előtt minden ajtónyitást izgatottan figyeltünk 
Kosztolányival, ez az izgalom egy harmadéves 
kollégának szólt: vájjon eljön-e ma Babits 
Mihály . . . Imitt-amott megjelent versei, s 
egy-egy írása, amit a stílusgyakorlatokon 
olvasott fel, vagy különös, éles orrhangján el
mondott bírálata az ifjú kollégák elmeszüle
ményeiről — mindez valami babonás elő
érzetet keltett bennünk: vezérünk születik". 

Ezekkel a sorokkal indul Benedek Marcell 
Babits Mihályról szóló kisterjedelmű posz
tumusz műve. A könyv indítása szubjektív 
emléket idéz, a magyar irodalom századeleji 
reneszánszának szép tavaszát, fiatalos nyug
talanságát, a várakozás izgalmát, amikor 
az ifjú írónemzedék új szóra, új dallamra 
várt és egy új irodalmi vezér diadalmas 
feltüntetésére számított. 

A továbbiakban azonban inkább az ob
jektív magyarázó szerepére vállalkozik 
Benedek Marcell, a szubjektív emlék csak 
visszfényként villan át néha elemzésein, 
fejtegetésein. Rövid életrajzi vázlat után 
műfajonként csoportosítva ismerteti Babits 
életművét, előbb a versesköteteket, majd 
a legnevezetesebb műfordításokat, regénye
ket, novellákat. Végül a költő tanulmányait 
és kritikáit tárgyalja, ideértve Babits egyik 
főművét, Az európai irodalom történetét is. 

A Gondolat Kiadó füzetsorozata, amely
ben Benedek Marcell könyvecskéje megjelent, 
elsősorban bevezetést kíván adni egy-egy író 
életművébe, diákoknak, egyetemistáknak, 
kezdő olvasóknak. 

Benedek Marcell könyve ennek a célnak 
teljes mértékben megfelel, többre nem is 
vállalkozik. 

A legjobb hagyományokból táplálkozó, 
józan és reális Babits-értékelésből indul ki, 
más szóval: maga is elfogadja az irodalmi 
közvéleményben élő Babits-képet, amely 
ma már — úgy véljük — megtisztult a le
becsülések és túlértékelések torzító hatásától. 
Olymódon értékeli nagyra Babits Mihályt, 
hogy rámutat az életmű értékére, anélkül, 
hogy ezzel más költő irodalomtörténeti 
jelentőségét csökkentené. 

Egészében nem a felfedezés, vagy érték
módosítás, hanem az újrafogalmazás szere
pére vállalkozik. De azzal, hogy újra fel
idézi magában egy nagy költő életművének 
állomásait, újra átéli műveit és megfogal
mazza a maga mondanivalóját, több részlet
kérdésben egy lépéssel tovább is viszi a 
probléma tisztázását. 

Benedek Marcell tanulmányainak példá
ján megtanulhatjuk, hogy a szabatos meg
fogalmazás igénye már eleve tisztázó hatású. 
Pusztán abból a törekvésből, hogy a külön
böző megfogalmazási lehetőségek közül 
mindig a legjobbat, a legigazabbat, a leg
megfelelőbbet választja, igen gyakran egy-
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egy kérdés teljesebb megközelítéséhez jut el. 
A bonyolult esztétikai vagy irodalompolitikai 
problémákban is természetes „eleganciá
val" találja meg nemegyszer azt a megoldást, 
amelyet nehezebb fegyverzetű, merevebb 
mozgású elődjei és pályatársai többnyire 
szem elől tévesztettek. 

A magyar irodalmi közvélemény évtize
dek óta megbotránkozva emlegeti Babits 
egyik fiatalkori esszéjének fordulatát, amely
ben azt írta Petőfiről, hogy „nyárspolgár 
a zseni álarcában", Aranyról pedig, hogy 
„zseni a nyárspolgár álarcában". Benedek 
Marcell a fiatal Bahits irodalomszemléletét 
magyarázva egyetlen zárójeles mondattal, 
amely arra figyelmeztet, hogy Babits meg
állapítását „inkább tetszetős paradoxonnak 
kell tekintenünk, mint irodalomtörténeti meg
állapításnak", megóv attól, hogy túlzott jelen
tőséget tulajdonítsunk ennek a fordulatnak. 
Eleve elvágja annak lehetőségét, hogy erre 
a paradoxonra bárki is elméleteket konst
ruáljon, de ugyanakkor értelmetlenné tesz 
minden túlzott megbotránkozást is Babits 
megállapításával kapcsolatban, amely 
szélsőséges megfogalmazásával szándékosan 
is ellentmondásra, vitára és végső soron 
a begyöpösödött közhelyek felülvizsgálatára 
ösztönzött. 

Amit Benedek Marcell Babits Ezüstkor-
előszavával kapcsolatban a költő sokat vita
tott elefántcsonttorony-elméletéről elmond, 
szintén arra inspirál, hogy ezt a kérdést is 
az eddiginél árnyaltabban világítsuk meg. 
Mi már csak az egykori nyilatkozat konkrét 
értelmét olvassuk ki a szavakból, Benedek 
Marcell a kortárs biztonságával a kimondott 
szó akusztikáját is érzi, a döbbent csendet és 
megrendülést, amely Babits drámai — vagy 
illőbb szóval: prófétai — jóslatait követte. 
„Mi pedig itt állunk egy kicsit morcán és 
vénen már, tornyunk nem véd többé, s nem 
tudjuk megvédeni mi sem, ablakait bezúzta 
a vihar, minden szél hajunkba kap s csupaszra 
cibálja mellünket, s ha volna is erőnk fároszt 
gyújtani: fároszhoz tükör kell s hol van 
nekünk tükrünk? s különben is, milyen 
lángot gyújthatnánk, amit el nem oltana 
a s z é l ? . . . Minden, amihez legáldozatosab-
ban tapadtunk, örökségünk és munkánk, 
ott áll a pusztulás lottó-lajstromán, s már 
sejtjük a nagy sziklákat a sötétben, amiken 
hajóink úgy zúzódhatnak szét, mint a tojás
héj. Barbár erők feszülnek körülöttünk a 
sötétben". Eddig tart a Babits-idézet és 
Benedek Marcell megállapítja: „költőibb mó
don nem lehetne elsiratni a haldokló kultúrát 
és megjósolni a fasizmus uralmával járó 
rémségeket". 

Ilyen minden nagyobb feltűnést kerülő, de 
mégis értékes igazítások, egészséges hangsúly
áthelyezések, az eddigieknél szerencsésebb 
és árnyaltabb meghatározások és megfogal

mazások jelentik az újdonságot Benedek 
Marcell Babits-könyvében. 

Az is a szerző arányérzékét dicséri, 
hogy nem vág bele olyan problémákba, 
amelyek szétfeszítenék a kis könyv kereteit. 
Nem kívánja revízió alá venni a Nyugat 
körében kialakult és a legfontosabb vonásai
ban ma is érvényes Babits-portrét, de amikor 
a költő egyéniségének szélsőségesen ellen
tétes vonásaira figyelmeztet: miszticizmus 
és naturalizmus, arisztokratizmus és élet
szomj úság, képzeletgazdagság és realizmus 
nem mindig harmonikus találkozására, már 
olyan problémákat érint, amelyek meg
oldására egy későbbi nagy Babits-monog-
ráfiának kell vállalkoznia, amelynek létre
jöttére már régen várunk. 

De amíg az megszületik és talán azután 
is gyakran nyúlunk Benedek Marcell szere
tettel és jó ízléssel megírt kis Babits-könyvé
hez. 

Vargha Kálmán 

Tamás Aladár: Fényben és sötétben. 1—2. köt. 
Bp. 1968. Szépirodalmi K. 679; 769. 

A két világháború közötti szocialista 
irodalom iránt az 50-es évek legvégétől fel
lendülő tudományos érdeklődés, mindenek
előtt a 100% című legális kommunista folyó
irat „fölfedezése" egyre jobban előtérbe 
állította Tamás Aladár, az egykori szerkesztő 
személyét és munkásságát. Tanulmányainak, 
dolgozatainak, publicisztikai életművének 
jelentős és értékes része újra napvilágot 
látott a 700% c. folyóirat antológiakiadásá
ban, valamint Az aggodalom jegyében c. 
kötetben; szépirodalmi működése is ismert 
volt, de mind ez ideig — nem kevéssé az 
összkiadás elmaradása miatt — nem lehetett 
átfogó képet alkotni munkásságának erről 
az oldaláról. Ezért hat a felfedezés erejével 
a most megjelent kétkötetes gyűjtemény, 
amely a Tamás Aladár-i oeuvre irodalom
történeti helyének kijelölését is lehetővé 
fogja tenni. Az alábbiakban csak néhány 
szempontot vetünk fel ezzel kapcsolatban, 
szándékosan eltekintve az életmű egyéb 
oldalainak s a tiszteletre méltó harcos élet
nek még csak utalásszerű ismertetésétől is. 

A Tamás Aladár-i opusz kettős értelem
ben is jelentős a magyar irodalomtörténet 
számára. Egyrészt — elsősorban vissza
emlékező, önéletrajzszerű jellege miatt 
— fontos segédeszköz a hazai és az emigráns 
magyar szocialista irodalom tanulmányozá
sában; másrészt — mint a puszta doku
mentumértéken túl művészi értékeket is 
hordozó életmű — alapvető tárgya is az 
irodalomtörténetnek: a magyar szocialista 
irodalom egyik fejlődési vonulatának alkotó
elemét képezve. Kétségtelen azonban, hogy 
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