
Az „úri középosztály" értékrendjének erejét 
mi sem mutatja jobban, mint Rákosi Jenő 
példája. „Még Rákosi Jenő is - írja Németh 
G. Béla —, a Reform egykori öntudatos polgár 
szerkesztője, ötvenesztendős írói jubileumán 
abban az egyetlen óhajban foglalta ősze szíve 
minden vágyát, hogy a király kezéből vehesse át 
friss nemesi levelét" (188). 

E felemás fejlődés volt a háttere azoknak a 
szellemi erőfeszítéseknek, amelyek irodalom
kritikai gondolkodásunkat jellemezték ebben az 
időszakban, a korszerűnek tudott eszmékhez 
való fölzárkózás érdekében. Nyugat-Európa 
ambiciózus és magabiztos polgárságának nép
szerű, nemritkán aprópénzre váltott ideológiája 
ekkor a pozitivizmus volt. Nem véletlen, hogy a 
könyv címe is e szóval jelöli a vizsgált idő
szakot. 

Németh G. Béla éppen a pozitivista eszmék 
megkésett adaptálásával érzékelteti a magyar 
szellemi élet - mondhatni, tragikomikus - hely
zetét: „Szerencsétlensége volt. . . valamennyiük 
törekvéseinek, hogy akkor próbálták a hagyo
mány korszerűsítését a pozitivista tanokkal 
elvégezni, midőn azok Európában már jórészt 
elvesztették progresszív töltésüket" (389). Ehhez 
csupán azt tenném hozzá, hogy a helyzetet még 
súlyosabbnak látom, hiszen a pozitivizmus alapos 
adaptálása sem történt meg nálunk. 

R. Várkonyi Ágnes mellett Németh G. Béla 
tette a legtöbbet azért, hogy a magyar szellemi 
élet pozitivista hajtásairól tudomást szerezzünk. 
Korábbi tanulmányaiból s monográfiájából is 
kitetszik ennek az inkább gyakorlati, semmint 
bölcseleti érvényű ideológiai áramlatnak vala
mennyi előnye és hátránya, erőssége és gyönge
sége. De néhol a szerző - a konkurrens nézetek 
iránti rokonszenvének engedve - az igazság
talanságig sarkítva fogalmaz. 

Például a 67. lapon ezt olvashatjuk: 
„. . . jellemző azonban, hogy a késő pozitiviz
mus szelleméből fogant két irodalmi irányzat, az 
impresszionizmus és a naturalizmus lényegében 
sohasem jutott el a felszíntől a lényegig." Kissé 

Németh G. Béla 198 l-es tanulmányköteté
nek mottója Wilhelm von Humboldttól való: 
„Ne higgye a tudós, hogy ő fordítja a világ 
útjaira a tudás erőit, ö a küllő és a kerékagy -
a kerék azonban az iskola." A mottóválasztás 

kockázatos kijelentésnek tűnik az impresszio
nizmus és a naturalizmus ilyen sommás leérté
kelése. S magam úgy hiszem, hogy nemcsak ez a 
két irodalmi irányzat fogant a késő - vagy 
minden megszorítás nélkül, „a" - pozitivizmus 
szelleméből. 

A XIX. századi regényirodalom realista szem
lélete is a pozitivista felfogáshoz állt közel: a 
tapasztalatilag megismerhető (és ellenőrizhető) 
valóságat kívánta ábrázolni a lehető legtelje
sebben és leghitelesebben. Akárcsak egy társa
dalomtudós, úgy tanulmányozta Stendhal a 
szerelem és az érvényesülés, Balzac a társadalmi 
réteg- és csoportmozgás, Flaubert pedig a nyárs
polgári gondolkodásmód természetét. A natura
lizmus csupán tovább ment ezen az úton, a 
természettudományok módszereit próbálva 
alkalmazni, de inkább csak deklarálva ezt 
művészi ars poeticákban, semmint megvalósítva 
az alkotásokban. 

Az akarat- és életfilozófiák összes éles elméjű 
kritikai észrevétele sem teszi semmivé a pozi
tivista szellem tudományteremtő érdemeit. Hogy 
mást ne említsek, az irodalomértelmezés is 
ennek a beállítottságnak köszönheti szakágazattá 
való fejlődését: a XIX. századi filológia és 
művelődéstörténeti iskola a pozitivizmus korai, 
a XX. századi formalista és strukturalista 
poétikai iskolák pedig a pozitivizmus kései 
szellemi inspirációjának. 

Nincs szó arról, hogy Németh G. Béla ne 
mérlegelné mindezeket az előnyöket, de az a 
benyomásom, hogy nem mindig méltányolja 
őket érdemük szerint. így könyvében a pozi
tivista eszmékhez fűződő viszony inkább 
ambivalens, mint pozitív mérce. Ám el kell 
ismernünk, hogy ez azzal a többlettel jár, hogy 
olvasói horizontjába a pozitivizmuson túli, sőt 
azon túlmutató bölcseleti teljesítmények szem
pontjait is beemeli. Személyes példát mutatva 
arra, hogy a magyar filozófiai kultúra sokat 
emlegetett fejletlenségét miképp lehetne, 
miképp kellene fölszámolni. 

Veres András 

maga is edukatív, hiszen a szerző nyilván tudós
társainak is megszívlelendő írta föl könyve 
elejére e mondatokat. Az olvasó számára viszont 
másféle értelme is van, amennyiben rögtön azt a 
felelősséget és komolyságot intonálja, ami a 
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tudósra s pedagógusra jellemző, és ami minden 
- magasabb értelmű - iskola, művelődés alap
feltétele. Túl a recenzió műfaji keretein, fon
tosnak tartjuk ugyanis, hogy beszámoljunk arról 
a tanulságkötegről, ami a recenzensnek nem 
egyszerűen szellemi élményt s épülést jelentett, 
hanem korábbi elméleti, módszertani, mentali
tásbeli hatásokat lényegesen módosító, tisztázó 
erővel bírt. Szögezzük le: a Németh G. Béla 
művelte és képviselte irodalom- és művelődés
történeti szemlélet az, amelyik igazán termé
kenyen sugárzott ki az utóbbi másfél évtized 
művészeti gondolkodására Magyarországon. Az a 
szaktudományos mentalitás, amely a nevéhez 
fűződik, változás és váltás a szó igazi értel
mében. Bizonyos dolgokat e területeken nem 
lehet többé a régi módon megfogalmazni. Az 
európai-magyar irodalomtörténetírásban tehát 
sokkal inkább történt valami, mint a művészet
teória más, egykor látványosabban eredményes
nek tűnő, tetszetős régióiban. Annál inkább 
leírhatjuk ezt e helyen, mivel annak idején nem 
tartoztunk közvetlenül tanítványi körébe. 
Mindez csak élesebben világítja meg azt, hogy 
Németh nevével a kevés számú igazi műhelyek 
egyike jelezhető. A recenzió tehát ezúttal egy 
habitus és észjárás szerkezetét igyekszik meg
ragadni, lineáris ismertetés helyett. Mintha maga 
a szerző is ezt sugallná, midőn a portré-írást 
nem személyes, emocionális jegyek mentén 
tartja célravezetőnek, hanem az észjárásbeli 
vonások rovátkolása útján. Fő hivatkozásaink a 
Küllő és kerék c. kötetből valók, de kitekintünk 
korábbi munkákra is. 

Németh G. Béla a nemzeti irodalmat mint 
európai irodalmat az eszmetörténet és a poétika 
szinkron alkalmazásával vizsgálja. Tárgyi, tör
téneti hivatkozási területe a romantikától e 
század közepéig terjed, az első német romanti
kusoktól József Attiláig, Pilinszkyig. Beszél
hetünk külön-külön XIX. század-képéről és XX. 
század-képéről, de jellegzetes, hogy számára a 
XX. század nyomatékosan az előző száz évből 
értelmezhető. Ebből a szempontból is fontos -
habár népszerű alakban — könyvecskéje a német 
romantikáról (Az egyensúly elvesztése, Magvető, 
1978), amelyben így ír: „A romantikát a relati-
vizáló pozitivizmus jelenléte nélkül megérteni 
nem lehet." illetve: „Nem ellenlábasa volt a 
klasszikának, mint annyian vélték, hanem a 
klasszika bomlásának szükségszerű következ
ménye." Egész tudományos habitusának XIX. 
századisága ugyanis nem pusztán szubjektív 
mozzanat, hanem e tény is önkéntelenül nevelő 

erejű, oly korban, amelyben a közvetlenül előző 
század konzekvenciái a mostanira - leszólás 
tárgyai, illetve elmosódni látszanak. Az előző 
század a XX. szemében sokáig kissé úgy festett, 
mint a felvilágosodás szemében a - félreértett -
középkor. Németh maga is sokszor rámutat a 
múlt századiság értékválságokon keresztül is 
megmaradó, titokzatos ellenállóképességére, 
éppen értékek fenntartása révén, melyek függet
lenek gyakorlati krízisüktől. Számára a XIX. 
század tudományossága, művészeti gondol
kodása, kétségeivel, tanácstalan megtörtségével, 
tragikus konfliktusosságával, pesszimizmusával és 
pátoszával, kérdéseinek megoldhatatlanságával 
együtt - a formátum, a hűség, a komolyság és a 
mesterség egyfajta rendi thetetlenségének az 
iskolája. Az iménti két idézet azért is jellegzetes, 
mert a szerző mindig olyan problémákhoz nyúl, 
amelyekben két, összeegyeztethetetlennek tűnő 
elem - jelen esetben romantika és pozitivizmus 
- ugyanannak különböző arca. Az effajta 
dialektikában való gondolkodás Németh egyik 
fő módszertani és habituális jegye, aminek 
értékét az is adja, hogy a dialektikus gondol
kodásmód végül is relativizáló, sőt konfundáló 
gyakorlata mellett, ellenére lehetséges volt a 
valódi dialektikus gondolkodói hagyomány érté
keit újraértelmezni, gyakorlatban használni. Az 
egy közös probléma két, ellenkező aspektusának 
dialektikája a válságos, mintegy megoldhatatlan 
szellemi helyzetek felé vonzza a tudóst s 
gondolkodót; ezért is, hogy irodalomtörténeté
nek egyik fő alakja Arany, fő korszaka a 
magyar liberalizmus forradalom utáni második 
korszaka, majd átalakuló, válságos ideje. Az is 
megjegyzendő, hogy ő az európai kontextus 
felől is értelmezi ezt az értékválságos magyar 
művelődéstörténeti korszakot, Nietzsche és 
Marx, Flaubert és Hebbel, Brahms és Wagner 
felől (külön említendő, s a szellemi portré 
egyik, talán nem lényegtelen vonása az a nem 
csak emocionális, de intuitíve pontos vonzalom, 
mely utalásaiban, hivatkozásaiban Brahms alkata 
iránt megnyilvánul). A XIX. század-kép egyéb
ként két fő elemből épül fel nála: Arany újraér
telmezése számos ponton, illetve egy korszak-
módosító évszám - 1875. 

Pályáján mindig foglalkozik Arannyal, így 
most csak utalunk arra, hogy a lírikus, azután a 
szerkesztő, végül a kritikus képének újrarajzolá-
sára vállalkozott. Jelen kötetben A szerkesztő s 
kritikus Arany c. írás a költő kritikai munkás
ságának feldolgozatlanságáról beszél, és a kora
beli, későbbi elmarasztalással szemben így érvel: 
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„A szerkesztő' s a kritikus Arany - mint az 
alkotó Arany is a műgondot - erkölcsi kérdéssé 
emelte a kritika tanító feladatát. A századfor
dulón beköszöntő impresszionista bírálat a 
kritikus Aranyról hallgatott, elfogadta a Saint-
Beuve csodáló Riedl szerencsétlen ítéletét állító
lagos nehézkességéről, körülményességéről, 
hosszadalmasságáról. Holott csak pontos volt, a 
műre koncentrált, véleményét a tárgyhoz szak
szerűen illő, poétikai érvekkel támasztotta 
alá. . . A Nyugat és a Nyugat-utód kritikusok 
közül, úgy látszik, az egy Babits értette meg 
igazán irodalombírálói nagyságát, s Az európai 
irodalom történetében mint a magyar „nagy-
kritikusról" szólt róla, s egyedül róla . . . A 
századelő divatos publicisztikus általánosságai 
helyett elemzésekből elvont általánosításokkal 
dolgozik. Nem könnyű olvasmány az ebéd után 
olvasgatónak s a szalonban csevegő „irodal
márnak', elmésen riposztozó dandynek; de hát 
nem is magazint óhajtott szerkeszteni, hanem a 
nemzet vezető értelmiségét szakszerű gondol
kodásra tanítani." Ebben a passzusban is, mint 
másutt, rejtett identifikációs törekvést, 
hagyomány-kijelölést és elhatárolást észlelünk. 
Azért ragaszkodunk az identifikáció szóhoz, 
mert revelatíve meggyőzött, amit Németh az 
identitás és az identifikáció megkülönbözteté
séről, a szavak devalválódásának veszélyeiről 
jubileumi Babits-cikkében (Kritika, 1983. 
november) írt: „Az identitás statikus és szűkkörű 
fogalom, az identifikáció állandó mozgást, 
harcot fejez ki, mely sokkal inkább érzékelteti 
mindazt, amit általában nálunk „identitás" 
szóval jelölnek." A hagyomány-kijelölésnek és 
identifikációs folyamatnak a középpontjában -
s ez az eddigi életműre értendő - a szakértelem 
és a morál kölcsönhatása és egysége áll. A 
nemzeti értelmiségnek egy, a reformkortól a 
század utolsó előtti harmadáig kidolgozott és 
gyakorolt étoszíiól van szó; Németh ehhez a 
hagyományhoz kapcsolja értékrendszerét. Jelleg
zetes, hogy ez a később drámai módon elködö
sült vagy egyenesen megtagadott étosz hogyan 
és milyen kevesek kezén él tovább. Ez is a 
Babits-utalás értelme, amennyiben a szerző 
Babitsot (verselemzéseiben, melyek a 11 vers 
kötetében, illetve a Mint különös hírmondó c. 
gyűjteményben jelentek meg, továbbá a Létharc 
és nemzetiségben található eszme-elemzés a 
költőről) a halványuló, eltorzuló és a megtaga
dott tradíció magányosának is láttatja, e felől 
is rávilágítva a még mindig ki nem merí
tett Arany-Babits-összefüggésre. A Küllő és 

kerékből is nyilvánvaló, hogy ezt a hagyomány
réteget Németh G. Béla normatívnak tartja, ha 
nem is ortodox értelemben, és ha nem is egy
szerűen tartalmilag, hanem szerkezetében és 
etikájában. Az a szellemi modus vivendi izgatja, 
amit a magyar liberalizmus második vonulata, 
korszaka felkínált értelmiségünknek. A „felkí
nálás" talán azért helyénvaló, mert volumenében 
és hatóerejében voltaképpen rövid életű tradíció 
ez, amely túl hamar keveredett bele abba az 
átrétegződésbe, melynek során a polgárosodó, a 
polgári értelmiség — pozícióerősödése előtt - a 
dzsentri foglya lett. (Ebből a szempontból is 
fontos a kötet Gyulai-tanulmánya: Defenzió a 
hatalom fogságában). Azzal, hogy Németh, 
munkásságának nagy részében annak konzek
venciáit elemezte és elemzi, hogy szétválassza, 
ami végzetesen összekeveredett: a késői, ingatag, 
polgárias, de nem polgári dzsentri-liberalizmust 
az eredeti, reményteljes és elbukó polgári 
liberalizmustól - azzal egyrészt újabb módszer
tani-tartalmi példát nyújt identifikáció és 
identitás megkülönböztetésére, elhatárolására, 
másrészt átrajzolja hagyományos XIX. századi 
irodalomtörténet-látásunkat. Arany-képével 
(melyet szakmai közismertsége okán most csak 
utalószóként használunk; a Mű és személyiség, a 
Türelmetlen és késlekedő félszázad végül is ilyen 
értelemben kézikönyvként használatosak) 
organikus összefüggésben korszakhatár-módosí
tást ajánl és hajt végre, a századközépről, illetve 
a kiegyezésről 1875-re helyezve át a súlyt. A 
magyar liberalizmus esélyei, a reform-gondol
kodás tétje szerinte nem 49 után és nem is 
mindjárt a 67-es egyezség után szűkül össze, 
kerül válságba, hanem a döntő fordulatot a 
dzsentrizálódás normatív politikai szintre 
emelése, a Tisza-korszak jelenti. Ennek módszer
tani konzekvenciái: irodalomtörténeti periódus 
és történelmi-politikai periódus nem mindig, 
vagy nem szükségképpen esik egybe; az 
irodalomtörténeti diszciplína módszertani 
autonómiája axiomatikus kell hogy legyen, ez 
azonban nem steril purizmus, hanem magától 
értetődően kinyílik, felnyílik és szervül az 
eszmetörténeti „heterogenitás" irányába. Az 
irodalomtörténet és az eszmetörténet termé
szetes együttmunkálása mélyén viszont a 
mű-interpretáció, a poétika bázisa álL Módszer
tani újítása, tárgyán, a XIX. századon keresztül 
tehát az, hogy az irodalomtörténet megújítását 
nem „kívülről", filozofikusan oktrojált ideolo
gikus elemzések révén tartja megvalósíthatónak, 
hanem belülről jut el az irodalom értelméhez 
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mint létről való történelmi beszédhez. Ez 
azonban mindvégig mint irodalmi beszédmód 
alkotja vizsgálódásának tárgyát, az eszmék 
mindvégig párhuzamosait, illetve implicit, benne 
levő vonásait alkotják, mintsem „szellemi fő
felügyelőségét", melynek végrehajtója az iro
dalmi mű lenne. 

A XX. század-kép körvonalai az előbbiekből 
vezethetők le: Németh G. Béla két utóbbi tanul
mánykötetében azok a nemzetközi és nemzeti 
irányzatok, írók és gondolkodók esnek súllyal a 
latba, amelyek s akik a századforduló nagy 
válságára adnak valamilyen választ. Azok, akik 
nemcsak konfliktust élnek át, hanem igent is 
mondanak - nem feltétlenül valamire, hanem 
esetleg úgy, hogy nemet intenek valamire . . . Itt 
csupán annyit jegyzünk meg, hogy a XX. 
század tanulmányokban a lehetségesnél talán 
kevesebb szó esik arról, hogy a századforduló 
krízise modern alakváltozatokban mintegy máig 
tart, és szinte dinamikusan kettős helyzet 
jellemzi hosszú ideje az európai szellemiséget: az 
értékrelativizmus és az érték-megújítás és -érzés 
kettőssége. Nem is olyan szelíd állóháború ez. 
Az értékmegújítás és -őrzés körébe tartoznak 
kedvelt és elemzett szerzői, irányai: az 
impresszionizmussal és szecesszióval szemben a 
konstruktívabb szimbolizmus és főleg az 
expresszionizmus; e téren kiemelkedő elemzést 
nyújt A tragikum vállalása (Expresszionisztikus 
jegyek Ady kései költészetében) és a 
Kosztolányi-írás: A románcostól a tragikusig 
(Műfajváltás és szemléletalakulás Kosztolányi
nál), melyekben a szerző egyik legnagyobb 
tehetsége nyilvánul, nevezetesen tragikum iránti 
különleges affinitása, a végső dolgok irodalma 
iránti érzékenysége (ugyanígy a korábbi 
Balázsolás- és Ősz és tavasz &özö?í-analízisben). 
XX. századi főszereplő számára Martin 
Heidegger, akit nemcsak a kötetben található 
nekrologikus esszé érint, hanem hosszú ideje 
Németh G. Béla érdeklődésének fókuszában áll, 
gondoljunk kísérletére a József Attila-filozóféma 
és a Heidegger-féle összehasonlítására, párhuza
mosítására. Hol rejtett, hol kifejezett főalakja az 
e századi magyar irodalomnak, a már említett 
értelemben Babits Mihály; továbbá József Attila-
és Pilinszky-elemzések mutatják a vonzalmak 
irányát. Az értékállítók, -közvetítők, az árral 
ellenszegülők XX. századi irodalomképe ez. Úgy 
véljük, hogy abból a fontos, radikális és nem 
eléggé elfogadott megfontolásból is következik e 
kép, miszerint a ma, a jelenkor összes alapvető 
kérdését éppenséggel a kétszáz év előtti felvilá-
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gosodás eszmekörének és a művészeti klasszi
kának a felbomlása exponálta, éppen a roman
tika médiumán át. Bár tág időhatár ez, nem 
értelmetlenül az, hiszen maga is rámutat korunk 
egyik jellegzetes eszme-szerkezeti vonására: a 
látszat-gyorsaságra, az eszmék pszeudo-tarkasá-
gára, melynek mélyén masszívabb és kevés 
számú tendencia variációja munkál. Hogy a 
modernség nála nem önérték, mint annyi, 
egyébként kiváló irodalomvizsgáló esetében, arra 
példaként most elég legyen a Budapest az 
irodalomban c. tanulmányát idézni: „Akinek 
képzeletében - történelmi, forradalmi olvas
mányok nyomán - az osztálytársadalmak 
nagyvárosának világa, nyomorúsága megkép
ződött, s a belőle következő nagy és követke
zetes emberi magatartás kiépült, az - bármi 
furcsán hangozzék is — a kommunisztikus 
tanokig előrehatoló Petőfi volt. Az apostol 
Petőfije. Művek nélkül - mert Az apostol végül 
is nem ilyen valóságot rajzol —, pusztán menta
litás alapján mégsem mondhatjuk egyértelműen 
őt a születő nagyváros írójának. Arany már 
sokkal inkább a városi valóság megélő költője;" 
— írja, majd az Őszikék után A délibábok hő
sért tér ki, hogy végül Adyban lássa „az első 
számú pesti polgárt". S még egy érv a modern
ség mélyebb, masszívabb értelemben való 
használatára, két „konzervatív" költő elhelyezé
sénél: „Költészetünknek, akárhogy vesszük is, 
két igazán klasszikus szintű képviselője jelent
kezett a második világháború után. . . 
Pilinszkyé és Juhászé. . . Nyugtalanító, hogy a 
gyakorlatban szinte valamennyien e két művet 
állítjuk a középpontba; ama pontosan ugyan 
soha meg nem fogalmazott ismérvek alapján 
viszont, amelyek a művelődésközéleti igényt 
sugallni hivatott kritikákból állásfoglalásokból 
sugároztak ki, gyakran nem a középpontban, 
csak a szélekhez közel, vagy éppen egészen a 
szélen helyezkedik el ez életművek irodaimisága, 
költőisége." (Kitérés és kizárulás, Horváth 
János: A magyar irodalom fejlődéstörténete) A 
XX. század-kép legfontosabb tartalmi hozadéka 
egyébként (említettük: tartalmi ismertetésre 
nem vállalkoztunk, hiszen hogy mit mond, azt a 
szakmabeli olvasó kurrens anyagként tudja már, 
csak szerkezeti interpretációt adunk) az az 
állítás, hogy a művészeti jelenségek, művek 
filozófikuma - az említett válság kihívására 
adott válaszként — nemcsak megnövekszik, 
hanem strukturáló elemmé válik, nagyobb 
mértékben, mint eddig. Ez nem az irodalom, a 
művészet önelvűségének laza föloldódása-föl-



oldása, hanem emez önelvűség fogalmának az 
átalakulása, megváltozása. A kihívásra adott, s 
ilyen módon alakult válasz magyarázatában 
Némethnél nagy hangsúlyt kap az elvesztett 
objektivitás visszaszerzésének, az individuális 
(és egyre magányosabb, egyre nagyobb belső 
fegyelmet igénylő) „klasszikára" törekvésnek a 
méltányolása. E méltánylás, sőt érték-preferen
cia mélyén őrzés, fenntartás és nem vissza
húzódás, visszatekintés rejlik. Azért kell erre 
nyomatékkal utalni, mert az utóbbi évtizedek 
művészetszemlélete sokszor és sok tekintetben 
(nem elsősorban nálunk) mintegy elébe ment a 
művészi gyakorlat fejleményeinek és up-to-date 
igazolta őket: a nyitott mű, az anti-klassziciz-
mus, az új-érzékenység, az anti-individualitás 
„ellen-kulturális" ideológiájával. Még ha érti és 
egyre jobban megérti is az ember az egész 
„ellen-kultúra" eredeti, mélységesen etikai-
kultúrkritikai kiindulását és dinamikáját, akkor 
is, éppen a jövő felől kell a tudósnak előznie 
azt, valamilyen artikuláció, struktúra-igény 
hangoztatásával. Látható tehát, hogy az 
irodalomtudós kérdései végül nem csupán a 
történet „végéig" hatolnak, hanem a mára 
hajlanak rá, ha kevésbé kimondottan is; s hogy 
ez a nem mindenáron közvetlen aktualitás a 
tudományosság régi értelmében kötelező, az 
megint a Németh nevével jelezhető iskola kötet
mottóban megadott értelmére világít rá. 

Módszertanának, tudomány- és kritika-kon
cepciójának foglalatai a kötetben az Interpretá
ció és elemzés, egy tanulmánynak beillő interjú, 
és különösen - a kötet legizgalmasabb írásaként 
- a Művelődéstörténet-irodalomtörténet - törté
netírás. Ez utóbbinak a szociológiai dimenziót is 
bekapcsoló fejtegetését érezzük revelatívnak, 
mellyel a szerző a befogadás-esztétika, a recepci
óra kitekintő gondolkodás újabb beáramlását is 
figyelembe veszi. „A befogadás, a fölszívódás, a 
hatás megragadása csak a közönség határozott 
társadalmi, történeti, művelődési rétegekre bon

tása alapján képzelhető el. S ezek között a ré
tegek között természetesen az írástudatlan tö
megeknek is szerepelniök kell. Ha ezt sikerül el
végeznünk, azt hiszem, mind a periodizálás, 
mind a folklórhoz való viszony, mind pedig a 
stílusváltás tisztázása jóval egyszerűbb lesz. Ter
mészetesen, elengedhetetlen hozzá mind a réte
gekre bontott közönség, mind az átadott anyag, 
mind a befogadási fok és minőség hierarchizá-
lása." Ami a módszertani, tudomány tani kon
cepcióját illeti, egyetlen ponton érzékelünk bi
zonyos aránytévesztést. Abban a módban és 
vehemenciában, ahogyan az esszéizmusról be
szél, végig a kötetben és már korábban is. Úgy 
tartjuk, hogy az esszé műfaját nem szerencsés 
összemosni az esszéizmus valóban kritikát igény
lő gyakorlatával; ez utóbbi épp oly messze van 
az esszétől (s közel a zsurnalizmushoz), mint a 
tudománytól. Ettől azonban maga a műfaj le
gitim és egyáltalán nem zárja ki, hanem perdefl-
nitionem föltételezi, megkívánja a tudományos 
kritériumokat. S még valami: az esszé-stílus nem 
mindig és nem feltétlenül takarja ama esszéiszti-
kus szemléletet, melyet Németh joggal ostoroz. 
E törekvése mélyén a — tanulmánycímben is jel
zett - pszichologizmus-emocionalizmus-szub-
jektivizmus-ellenessége van, mely persze nem 
pszichológia-ellenesség. De hadd említsük meg 
mégis, hogy a szubjektivizmus és az individuali
tás - legalábbis a szövegszerű eredményben és 
nem a szándékban - nála sokszor ugyanazt je
lenti, holott egész munkássága a mű-indivi
duum védelme Ér, Az (elvesztett) objektivitás 
maga is az európai individuum legnagyobb pro
duktumai közül való; visszaszerzése nem képzel
hető el - nélküle. 

Németh G. Béla minden könyve eseménynek 
bizonyult eddig a magyar irodalomtudomány
ban, többek között azért, amit a fentiekben 
próbáltunk megragadni: egy mentalitás szerkeze
tének roppant súlyai, arányai és küzdelmei által. 

Balassa Péter 

JÓZSEF ATTILA ÖSSZES VERSEI 
Kritikai kiadás. Közzéteszi Stoll Béla. 1-2. köt. Bp. 1984. Akadémiai K. 1. köt. 1916-1927. 
619 + 41. 2. köt. 1928-1937. 629 + 41. 

„A modern filológiában használatos szöveg
kritikai módszerek - írta 1928-ban megjelent 
kiváló textológiai kézikönyvében Borisz Toma-
sevszkij - részben a régi irodalmi emlékek ta
nulmányozása során alakultak ki [...] Az újabb 
irodalmi szövegek reprodukálása sokkalta na

gyobb pontosságot kíván, mint a régieké." Sze
rencsésnek bizonyult, hogy József Attila költe
ményeinek új, most megjelent kritikai kiadását a 
régi magyar irodalom tudós kutatója, jeles tex-
tológusunk, Stoll Béla bocsátotta közre. Az elő
ző, előbb 1952-ben, majd javított formában 
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