
Kosztolányira is vonatkoztathatóan „pátoszelle-
nességről" beszél.) Király „ideológiai szituáltságá-
nak" középpontjában az a tétel áll, mely szerint 
„szolgálatetikai és önmegvalósítás-etika minden 
valós közösségben egybe kell, hogy essék". Ezút
tal sem igazán tiszta a lelkiismeretem, midőn vitá
ba bocsátkozom e környezetéből kimetszett 
mondattal. De ha nem jelezném saját irányultsá
gomat ennek az alapvető tézisnek a kapcsán, ak
kor egyszerűen megkerülném a véleménynyilvání
tást a könyv fontos ideológiai összetevőjét il
letően. 

Nos, kételyek élnek bennem afelől, hogy ez az 
„egybeesés" valaha is xeáüs életmegoldást - vagyis 
teljes életstratégiát - jelenthetett volna bárki szá
mára. (Közelebb érzem magamhoz Heidegger vé
leményét, aki szerint az ember - az európai em
ber - mindenképpen megcsonkítani kényszerül 
elvileg adott létezés-lehetőségeit (Seinkönnen), s 
ez az egyik fő forrása a létét meghatározó bűntu
datnak.) Egyáltalán: ha már ilyen mereven elvá
lasztjuk egymástól a szubjektív és az objektív 
szférát (szubjektív: az „önmegvalósítás", objektív: 
az a rajtam kívüleső valami, amit „szolgálni kell") 
reménykedhetünk-e újraegyesítésükben? Ahol 
pedig az „egybeesés" nem tapasztalható, ott 
nincs „valós" közösség? Akkor az a magyar társa
dalom, amelyben Kosztolányi élt, nem volt 
„valós" közösség? Természetesen válaszolhatunk 
„nem"-mel erre a kérdésre egy erősen értékelő 
álláspontról, s Tönnies nyomán elkülönítve a 
„közösséget" a „társadalomtól". Ez azonban mit 
sem változtat azon, hogy Kosztolányi ebben a 
társadalomban élt. Bírálható-e hát esztétikailag 
azon az alapon, hogy nem látta esélyét egy, az 
övénél valósabb közösséget teremtő társadalom

nak? S ha látott volna ilyesmit: jobb műveket al
kotott volna? Megannyi kérdés, amelyre magam 
sem tudnék igazán válaszokat találni. A lényeg 
azonban az, hogy módszertanilag nem látom he
lyesnek a szolgálatetika és az önmegvalósítás
etika fogalmainak egymástól elvileg független be
vezetését. Élhetnek ugyan valakiben olyan illúzi
ók, hogy felépíthet egy egész életstratégiát vagy 
az egyikre, vagy a másikra; a valóságban azonban 
mindkét szélsőség az etikátlanság és immoralitás 
irányába vezet (azonkívül, hogy igazi „ideológiát" 
vagyis „hamis tudatot" jelent.) Erre a módszerta
ni fogalom-elválasztásra pedig Király Istvánnál 
esztétikai értékítéletek épülnek, tehát végered
ményben itt látom azoknak a „hangsúlyproblé
máknak" a forrását, amelyekről korábban beszél
tem. 

A Vita és vallomás jelentősége éppen abban 
áll, hogy a maga belső következetességével és 
fogalmi tisztázottságával lehetővé teszi a vitát, s 
ezzel minden olvasója számára saját álláspontjá
nak, vagyis önmagának jobb megértését. Az egyes 
elemzések közül nyilvánvalóan mindenkinek lesz
nek kedvencei ill. lesznek olyanok, amelyeket 
elutasít; de mindegyikből van mit tanulni. Az, aki 
nem ért egyet az említett fogalom-elválasztással, 
nyilvánvalóan nem fogja mindenütt kielégítőnek 
találni a Kosztolányi-mű esztétikai rehabilitáció
ját sem. De a visszaemlékezések és a műértelme-
zések belső egységét keresve olyasvalaminek a bir
tokába jut, amire minden irodalomtörténészi 
munka törekszik. Ez a könyv nemcsak tudomá
nyos teljesítmény, több annál: emberi dokumen
tum. 

Angyalosi Gergely 

NÉMETH G. BÉLA: A SZÁZADUTÓRÓL - SZÁZADELŐRÖL 
Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Bp. 1985. Magvető Kk. 613 1. 

Ne kerüljük ki óvatoskodón a tényt, ne tegyük 
hallatlanná a szóbeszédet, ámde törekedjünk tüs
tént lehető és ésszerű magyarázatára is: nem kel
tenek akkora feltűnést, nem gerjesztenek oly 
fokú izgalmat az utóbbi években Németh G. Béla 
tanulmánykötetei, mint a jócskán késleltetett, 
mégis szikrázó pályakezdés idején. Mondják pél
dául: túl magasra helyezte a mércét régi könyve
ivel stb. 

Semmiképp sem csatlakozhatunk e vélekedé
sekhez, s igazunkban - egyéb bizonyságoktól 
most eltekintve - a legutóbbi könyv, a Század
utóról-századelőről ismerete is megerősít. Eleve 
helytelennek és jogtalannak ítéljük a várakozást, 
amely egy nagy formátumú, iskolateremtő tudós 
pályafutását csakis szenzációsorozatként, műről 
műre manifesztált önfelülmúlásként hajlandó 
méltányolni. 
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Félreérti Németh G. Béla munkásságát, ki csak 
a konstans elemekre figyelmez benne, s nem veszi 
észre a kiegészülés, a gazdagodás, a magáévá hason
lítás szándékát és hajlandóságát, a folytonosságon 
túl a szakadatlan újulást. Aligha véletlenül idézi a 
Századutóról - századelőrőlkétszer is (290., 485.) 
a goethei tanítást: „változandóság az állandóság
ban, állandóság a változandóságban". önvallo
más, életelv, ars poetica ez. S ha a babitsi életmű
ből egy tanulmány a magunk szüntelen újraalko
tására, újra-definiálására, újra-identifikálására szó
lító parancsot olvassa ki (290.), rímel erre egy 
nemrégiben adott, a folytonos önhelyesbítés 
szükségét nagy nyomatékkal hangsúlyozó nyilat
kozat. ,,Mi az emberi következetesség és mi az 
emberi bátorság? - kérdi ez, hogy ekként vála
szoljon: - Mindig újra végiggondolni és mindig 
újra korrigálni korábbi gondolatainkat. Az igaz
sághoz való következetes ragaszkodás: ez a követ
kezetesség; a bátorság pedig: a saját magunk hibá
it állandóan bátran kutatni, korrigálni..." {He
lyettünk senki sem gondolkodik: Társadalmi 
Szemle, 1986/3. 73-74.) 

Emez emberi és kutatói program jegyében 
születtek a Századutóról-századelőről tanulmá
nyai is. 

Felületi jegyek regisztrálásával indítván a vizs
gálódást: e könyv kompozíciója, tematikai sokszí
nűsége visszamutat Németh G. Béla korábbi, 
gyűjteményes köteteire. Hasonlít hozzájuk, ámde 
el is tér tőlük a Századutóról-századelőről, ele
gyes voltában is egyöntetűbb, még szigorúbban 
összefogottabb amazoknál. Könyvkritika, nekro
lóg, tárlatmustra nem talált helyet itt, s még az 
alkalmi írások is (a Szabó Lőrincről szóló avagy a 
Sőtér-köszöntő) emelt igénnyel készültek: kurta, 
de magvas és távlatos tanulmány kerekedett belő
lük. Több pilléren nyugszik a konstrukció, s nem 
csupán a tudós érdeklődésének gócait jelölik ki 
e támaszok, hanem mérceként, állandó bemérési, 
tájékozódási, hivatkozási pontként is funkcionál
nak. Arany János, „a szigorú nemzeti költő", 
„...irodalmi gondolkodásunk fo-fö mestere" 
(399.), Babits, „a szabadító" és a kései, „akimon
dás törvényét" fölismerő József Attila: ők hárman 
a kötet legfőbb szereplői, hordozván a gondolati 
építmény terheit. E tanulmányok láttán emberies 
kutatói célelvekre, célértékekre egyaránt gondol
hatunk. Olvassuk bár A szigorú nemzeti költő c. 
írást, az akadémiai székfoglalót (Világkép és iroda
lomfölfogás Babits irodalomtörténetében), a Ba
bits, a szabadító c. eszmefuttatást netán — burkolt, 
erősen tárgyiasított önvallomásnak bízvást tekint
hetjük őket. 

Lényeges szerep jut meg a kötet gondolati 
statikájában Kosztolányinak, Illyés Gyulának 
és Pilinszky Jánosnak. Ez utóbbi kettő feltűné
se jelzi: Németh G. Béla folyvást új értéktartomá
nyok meghódítására tör, régi vonzalmai friss vá
lasztásokkal és vállalásokkal egészülnek ki mindig. 

Arany, Babits és József Attila kitüntetett 
helyzetét a szemléleti állandóság, az önazonosság 
jelképeként is fölfoghatnék. Hosszú ideje ugyan
azon megfontolásokból ragaszkodik hozzájuk Né
meth G. Béla. A folytatás, a folytonosság, a kö
vetkezetesség kötete is a Századu tóról-századelő
ről, s túl az említetteken, jó néhány szerző s ko
rábbról ismerős gondolat bizonysága még e kon-
zekvensségnek. Komjáthy lírája immáron három 
évtizede foglalkoztatja a kutatót, s a nem lankadó 
érdek mostanra is megtermetté gyümölcsét (A sze
mélyiség mint értékcél a századvég magyar lírájá
ban). Petelei, Tömörkény, Justh Zsigmond és más 
kismesterek mintha a Türelmetlen és késlekedő 
félszázad lapjairól léptek volna elő, hogy a róluk 
ott adott vázlat emitt portrévá avagy pályaképpé 
bővüljön. A novellát tartotta a századutó „vezér
műfajának" 1968-ban Németh G. Béla (vö.: Heli
kon, 84.)? Ma sem vélekedik másként (512.). Az 
individualizáció (és a perszonalizáció) vállalásá
ban ismerte föl korábban az utóbbi másfél száz 
év irodalmának egyik fő törekvését (Küllő és 
kerék, 30.)? E könyvben ugyanígy (397.). Eluta
sította már számtalanszor a „szavalati költők" és 
a vadzsenik nálunk meghonosodott kultuszát? 
Megteszi ezúttal is (281., 286-287., 289., 385.). 
A lírikus s az értekező Arany korszakalkotó jelen
tőségét sem most hangsúlyozza először - s még 
hosszan folytathatnók. 

Ámde nem csupán az állandóság, a folytonos
ság, az önazonosság manifesztuma a Századutóról 
-századelőről, hanem a változandóságé, a megú
julásé, az önkorrekcióé is. Túl a már jelzett (s 
Radnóti, Szabó Lőrinc, Simon István nevével is 
szemléltethető) tematikai gazdagodáson, tanúsít
ják egyéb mozzanatok is az „évgyűrűk" szaporo
dását. Kivált feltűnik e gyarapodás, a „változan
dóság az állandóságban", ha olyan alkotók és mű
vek analízisére figyelmezünk, kik és mik már évti
zedek óta bűvkörükben tartják Németh G. Bélát. 
Vessük pl. korai Komjáthy-tanulmányát (A ma
gyar szimbolizmus kezdetének kérdéséhez: It, 
1956. 265-287.) a mostanihoz, s kitetszik legott: 
a különbség, a többlet aligha függ mennyiségi mu
tatóktól: a minőséget illeti legfőként. Vessük a 
régebbi Buda /iatóiű-koncepciót (Türelmetlen és 
késlekedő félszázad: 88-90.) a jelenlegihez, s 
könnyű belátnunk: nem csupán a kifejtés terje
delme változott, hanem az interpretáció egésze. 
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Detre figurája, Buda tragikai vétkének magva (a 
mértékvesztés) szóba sem kerül amott, s meró'ben 
más itt a testvérpár viszályának értelmezése. 
S ha netán foltételeznők: a századutó kismesterei
ről, Petéiéiről, Gárdonyiról, Tömörkényről (s a 
többiekről) avagy Az eszmélkedő, kései Mikszáth-
ról adott portrésorozat mindössze „bővített újra
kiadása" a korszakmonográfiából ismerősnek, 
alaposan melléfognánk. Tény, hogy az értékhang
súlyok elosztása mindkét könyvben hasonló 
avagy teljességgel meg is egyezik, tény, hogy 
ezúttal is Az én falum és Az öreg tekintetetes 
íróját becsüli leginkább Gárdonyiban Németh G. 
Béla, illetőleg a Faragó János megégett c. történe
tet mutatja föl megint a Tömörkény-novellisztika 
mintaműveként (stb.), a tüzetes szövegszembesí
tés viszont arról győz meg: a tudós magaslati né
zőpontja ezúttal még inkább érvényesül, mert a 
közelre hajlás is lehetővé vált, s az elemzések 
most egyszerre távlatosak és bensőségesek, mé
lyek és árnyalatosak. 

Ha megharcol Németh G. Béla Pilinszky cso
dálatos versének, az Apokrifnek birtokba vételé
ért, előzetesen az apokalipszis élményének és 
értelmezésének roppant terjedelmű szakirodal
mával is számot kell vetnie (437-440.). (Készült
sége, megannyi hivatkozása lenyűgöző e témakör
ben is.) Csak így ragadhatja meg és interpretálhat
ja a maga egyedi és rendkívüli voltában Pilinszky 
remekét, s végére érve az elemzésnek, nem pusz
tán egy műről s egy irodalmi vonulatról tud (és 
tudunk) többet, hanem a világról, századunkról, 
az emberről: önmagáról (önmagunkról). A szo
rongó árvaságtudatról, a didergő rettenetről, mely 
mindannyiunké, mit leküzdeni oly igen szeret
nénk, kik a művészet teremtői és befogadói 
vagyunk. A vers mireánk és a világra mutatott, 
magának új identifikálására szólítván az elemzőt s 
az olvasót, s hasonló tanulságokhoz juttat el e 
könyvben a Mint különös hírmondó c. Babits-
költemény avagy Kosztolányi Számadás-köteté
nek, (nagy tudományos háttéranyagra támaszko
dó) értelmezése. Minden revelatív mű újjáalkotni 
segít bennünket, s újjáalkotottként egyre több a 
közünk más, ugyancsak revelatív művekhez. 
Folytonos oszcilláció és spirálmozgás: e két foga
lom egyazon lényegre utal. 

Ideje már (s itt logikus igazán) szótanunk 
Németh G. Béla irodalom- s vele együtt létfölfo
gásának velejéről. Noha sugárzó centruma immá
ron rég kialakult, mozgásában, alakulásában 
szemlélhető (s ragadható .meg) ez is. Az állandó
ságot változandóság járja át, önmagára zárulás 
helyett bővül és mélyül folyvást a koncepció. 
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Németh G. Béla a létbölcseleti alapozású, néző
pontú és érvrendszerű irodalomtudomány euró
pai rangú művelője, ki az ontológiai közelítés 
elsőbbségét vallja mindenkoron, légyen szó mű
vészeírói avagy tudományról. Ezért lett az esz
mélkedés tanulmányainak egyik kulcsszava. Az 
érett Simon Istvánról mondja: „Amit nem mu
laszthat el igazi költő, nem mulasztott(a) el ő sem. 
Megpróbált szembenézni létünk legnehezebb kér
déseivel ő is, s oly derűs-fájdalmas nyugalommal, 
vállalással tette ezt, hogy valamennyiünknek segít 
megtenni ugyanezt" (482.). A Sőtér-köszöntő 
szerint csak az a tudós hozhat létre jelentékeny 
életművet, ki „...az ember lényének, életének, 
históriájának megértéséhez és megvilágo sírásához 
segít a maga szakági eszközeivel" (483.). Egyér
telmű és nagy súlyú beszéd ez, s épp a létbölcselet 
Ily kitüntetett szerepe okán úgy találnók: Németh 
G. Béla irodalomfelfogása, irodalomértelmezése 
igen közel esik mindazokéhoz, kik (az utóbbi két 
évszázadban) a „művészetvallás" teóriáját hirde
tik. Hosszan sorolhatnók a neveket. „Schiller volt 
az első, aki művészetfilozófiájában a művészt 
az elvilágiasodott társadalom főpapjává emelte" 
(vö.: Nikolaus Pevsner: A modern formatervezés 
úttörői. Bp., 1977. 13.), a német és angol roman
tika nagyságai élték magukévá e gondolatot, örö
kítvén pl. Matthew Arnoldra és John Ruskinre, 
hogy megújuljon az elv a Heidegger-Gadamer-féle 
iskola gyakorlatában. A modern hermeneutika 
méltán világhírű vezéralakja (Hegeké utalván) ki. 
is jelenti: „...a művészet nem mint művészet, 
hanem mint vallás, mint az isteni jelenléte képezi 
önmaga legmagasabb lehetőségét" (Hans-Georg 
Gadamer: Igazság és módszer. Bp., 1984. 384.). 
Eme - számunkra teljességgel autentikus - felfo
gás szerint világunkban a művészet a vallás és a 
filozófia örökébe lép, funkcionálván profán, 
szekularizált religióként, adván az embernek a 
nagy kérdésekben eligazító létbölcseletet. Ezért 
követeli Németh G. Béla is minden igazán magas
rendű irodalomtól a „transzcendálás akaratá"-t, 
az „Átvezetést, átjutást, átemelkedést... az egyes 
ember konkrét világának esetszerűségéből az 
egyetemes emberi élet közös és általános lénye-
giségébe, abba, amit Lukács György nembeliség-
nek mond" (232., lásd még pl.: 312.), ezért emle
geti a valódi művészet kritériumaként „...az éle
tet vezérlő egyetemes erők" (341.) fölismerésé
nek szükségét (lásd még: 127., 312., 478. stb.), 
ezért hangsúlyozta már régebben s nagy nyoma
tékkal: „A természeti lét lehetséges tragikussága, 
végességének tragikuma: minden esztétikának 
egyik kulcskérdése, amelyre ha választ nem adott, 



voltaképpen meg sem kezdte analizáló-értelmező-
szintetizáló munkáját" (Küllő és kerék: 219.), s 
ezért központi kategóriája gondolkodásának itt 
(is) az oly gyakorta előbukkanó pietás (pl. 148., 
157., 232-233., 275. stb.). Nem a religiózus, 
hanem a humánus avagy a kozmikus változat 
(232.). A világ, az élet, a dolgok lényegének, ó'si 
és örök rendjének és törvényeinek megérzését, 
megértését és kifejezését jelenti ez, s a beléjük 
simulást, a megnyugvást bennük, áhítattal, 
örömmel és melankóliával. E pietásból nó' ki a 
parancs: „...legtöbbet a megalkotott, a műben 
megalkotott élet adja az egyénnek is, a közösség
nek is" (499.). Sokszorosan visszautal e tanítás -
kimondatlan bár - a német irodalomra és filozó
fiára, a nekünk oly kedves Hessére is például. 

E létbölcseleti fundamentumú és argumentá-
ciójú irodalomismeret filozófiai érvényű számve
tést követel a történelemmel is. A múlttal - a 
jövő érdekében. A nemzeti kultúrát csakis az 
egyetemes kultúra összefüggésében hajlandó 
szemléim, mert vallja: „...lényegét tekintve min
den irodalomnak azonosak az emberi-történeti 
feladatai, s azonosak a törvényei is" (499.). A 
partikuláris érdek és érték sosem nyomulhat nála 
a totális elé, részigazság sosem tetszeleghet (és 
diktálhat) a végső, a kisajátító szerepében. Több
ször is ugyanazon szavakkal és indulattal utasít
ja el, hogy „.. .a lényegen belüli különböztetés a 
lényeg helyébe lép"-jen (vö.: 260., 354-355., 
552-553. , 555.), s épp e türelmetlen óvás jelez és 
parancsol valódi toleranciát. Németh G. Béla 
mindenkoron az egyetemes felől közelít a részle
geshez, s módszere, szemlélete arra tanít: a világ
értés, a világismeret előfeltétele az igazi nemzeti 
és a személyes önismeretnek (irodalmi és a litera-
túrán túlmutató értelemben egyaránt). Úgy tet
szik: ennek tudatosítása, „berögzítése" is a mo
dern „művészetvallás" feladatai közé tartozik. 

A létfilozófiai nézőpont primátusát képviselő 
irodalomfelfogás kitűnően megfér (és szervesen 
kiegészül) Németh G. Bélánál az egyes elemzések 
szociológiai és művelődéstörténeti, poétikai, 
pszichológiai és nyelvészeti (stb.) aspektusaival és 
metódusaival. A közeledés mindig sokágú, az 
eredmény mindig reveláló. Németh G. Béla szíve
sen alkalmazza együtt a hagyományos irodalom
vizsgálat für sie s a hermeneutika für uns néző
pontját és módszerét (292.), „...egyértelmű, ki
fejtett, rendezett, ám toleráns értékítéleteket" 
koncipiál (394.), tanulmány- és esszéideáljának 
előképét pedig könnyű fölfedeznünk az Arany 
Jánoséban vagy a Babitsében (238.).>lmir mond, 
attól oly hatásos, ahogy mondja. S mert e két 
komponens aligha csupán műalkotásokban elvá

laszthatatlan egymástól (310.), vessünk legalább 
egy futó pillantást a tudós stílusára, a tanulmá
nyok nyelvi megformálására is. 

A szövegbe időnként jóleső veretes archaizmu-
sok vegyülnek („megfeledés": 14., „tudalma", 
„újító viszketeg": 69., „tréfás gunyor": 211., 
„véghangzat": 569. stb.), jóval gyakoribbak azon
ban a hapax legomenonnak minősíthető összeté
telek és szintagmák („stíltömöttsége, formaru-
ganyossága, szerkesztésszigora": 56., „hatáscso-
mózat": 71., „távlatterében": 73., „mag- és szél
területei": 79., „epekeserű szeretettelés sebsajgá-
sú bizalommal": 452. stb.). Dicsérte hajdan 
Németh G. Béla Arany László oly „szótalálatait", 
mint „eszmeköd" vagy „nyárfapark", hogy ha
sonló kompozitumok alkotására készséggel vállal
kozzék maga is. A nominalizmus mindenkor a 
gondolatiság, a szubsztancia-keresés jelzője, az 
összetételek teremtése nemkülönben. A legfilozó-
fiaibbnak tartott német nyelv kiváltképp vonzó
dik a szóötvözetekhez, s nem véletlen, hogy szer
zőnk főként e kultúrának adósa. (Kedves bölcse
lői közül Nietzsche és Heidegger nyelvteremtő 
erejéről, fogalomalkotó szenvedélyéről is neveze
tes.) Szembeötlik a tanulmányok stílusában az 
eltökélt pontosságot s a dolgok komplexitását 
megérzékítő felsorolások nagy száma (közöttük 
igen sok a három tagú, akár a vizsgálati szempon
tok területén, s Németh G. Béla egy helyütt -
346. - indokolja is a triadikus megoldások jelen
tőségét és szerepét), a chiazmusok gyakori volta 
(pl. „keserű fölényű játékossága, játékos fölényű 
keserűsége": 303.), egyes szavak és tételmonda
tok nyomatékosító, bevéső ismétlése („Határsza
kaszban élt...": 141., 151. stb.). A modalitás 
legtöbbnyire az emelkedett tárgyilagosságé, ámde 
egyszer-egyszer kilendül a metsző, Péterfyt idéző 
irónia (108-112., 223-225., 228-230. stb.) 
avagy az emlékező, nosztalgiával felhőzött líra 
(468-469.) irányába is. Tény: minden stílsajátos
ságban s hangnemváltozatban a gondolatiság a 
főszereplő. 

Illendő-e ily rangú munka olvastán ellenveté
sekkel előhozakodni, „kicsinykedni" (hogy a 
Németh G. Bélának is annyira kedves Arany 
János szavát idézzük a Zrínyi és Tassából)? Ugy 
tartjuk, föltétlenül. Méltóbb társa az elismerés
nek, a nagyrabecsülésnek az őszinteség, mintsem 
a csak látszatra udvarias (igazából viszont sanda 
és rosszhiszemű) elhallgatás. ízlés- s megítélésben" 
kérdésekről elsőül. Bármi éles elméjű és sziporká
zó is a Justh-tanulmány, könyörtelenségével meg
riaszt. A magunk részéről több mentséget és ma
gyarázatot találnánk az író számára, s az itt re
gisztráltnál több értéket vélünk megcsillanni ha-
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gyatékában (kivált a Fuimusban és a két Napló
ban). Nagyobb szigorral, kevesebb elnézéssel ítél
nők meg viszont Herczeg Nobel-díjra ajánlgatott 
regényét, Az élet kapuját (194-195.). Rossz lek
tűrnek tartjuk e könyvet egészében, szimbolikája 
szánalmasan sekélyes, didaktikája együgyű, műve
lődéstörténeti betétjei ismeretterjesztő színvona
lúak. Kérdéses az is számunkra, vajon valóban 
csak erőtlen és mesterkélt dialógusai miatt szorul-e 
Petelei a másodrangú írók táborába (138.). Vilá
gának, hősgarnitúrájának viszonylagos szűkössé
gét is a lehető okok közt említenők. Szerintünk 
egy kissé lazán függeszkedik a Mint különös hír
mondó c. Babits-vers pompás elemzésén az 
identifikáció problémaköre; a kapcsolat legalább
is nem oly szükségszerű, mint az Apokrifé és az 
apokalipszisé. Egyetlen ponton vitatnók az Eről
tetett menet kiváló interpretációját is. Németh G. 
Béla „.. .szürrealisztikus logikájú természeti kép"-
nek minősíti „a hold ma oly kerek!" fordulatát 
(389.). Csakugyan van benne „valóságfeletti" 
elem is, ámde a költemény motivikus hálózatát 
tekintve természetes, logikus váltás is ez. Az első 
rész szétesett világának képei egésszé, idillé rende
ződnek a másodikban, s a holdtalan, rémületes 
sötétség víziójára („...félelemtől bolyhos a honni 
éjszaka") épp e megnyugtatóan világos, a teljesség 
reményét sugalló fordulat válaszol. Végezetül pe
dig: a felejthetetlen Kosztolányi-versről, a Szep
temberi áhítattól is elismerőbben, mérsékeltebb 
szigorral vélekedünk, mint Németh G. Béla (302., 
311.). 

Az apróbb megjegyzésekre áttérve. Csakis toll-, 
de inkább nyomdahiba lehet az állítás, amely sze
rint Komjáthy Jenő mindössze egy évvel volt 
hosszabb életű Reviczkynél (86.). Nem egy, ha
nem három esztendővel jutott neki több. Túl 
saját, elkedvetlenítő tapasztalatainkon, egyéb 
okokból is a nyomda felelősségére kell elsősorban 
gyanakodnunk. Nem azonos teljesen az alcím a 
borítón és a kötetben, „...rezignált homorú meg
értéssel" - olvashatjuk emitt (218.), majd meg 
„asszociális" áll az aszociális helyén (397.). Az 
pedig kifejezetten lehangoló, hány hiba csúszott 

az idézetekbe (olykor a művek címébe is). Szó-
hiányosan („fájó") citálják Aranyt az 53. olda
lon, fölös toldalékkal (-„nek") a 73-on. Egy szó
taggal több, egy sorral viszont kurtább lett a 
Kétségbeesés c. Kosztolányi-vers részlete (296.). 
Elsikkad a sorközépi cezúra az Erőltetett menet
ből, holott ennek jelentéshordozó funkciója van 
(386-388.). „Mindössze" egy-egy szó („könyv-
vel"-könyvemmel helyett, illetőleg „talpunk"— 
talpuk helyett) hibádzik az Illyés-, valamint a 
Simon István-idézetben (422., 482.), csakhogy 
előbbi a ritmust, utóbbi meg az értelmet töri 
össze. A sokszoros szövegrontás iskolapéldája az 
584. oldalon citált Arany-strófa, s már csak azért 
is meghökkentő c nyomdai hanyagság, mert ko
rábban (12.) még hibátlanul szedték ugyanezt a 
részt. Az Ady-vers címe helyesen: Az Idő rostájá
ban (415.), a Kemény-értekezésé pedig: Eszmék a 
regény és dráma körül (570.). Marx híres kézirata 
is bajosan keletkezhetett volna 1884-ben (601.) 
...A könyv rangjához, színvonalához méltatlan 
vétségek ezek. Németh G. Béla hitelének aligha 
árthatnak, annál inkább a nyomdáénak. Zárás
ként: a magunk részéről hiányoljuk, hogy az 
egyes tanulmányok után elmaradtak az első meg
jelenés adatai. A Küllő és kerékben szerepelt még 
e tájékoztató. 

Többé-kevésbé mindannyian tanítványai va
gyunk Németh G. Bélának. A most középkorú 
irodalmár-nemzedék egyik fő eszméltetőjét tisz
telheti benne. Még akkor is áll ez, ha többünk 
hallgatója nem volt, nem lehetett, „csupán" a 
könyveivel találkozott. Oly tudóst ismerünk sze
mélyében, ki - kölcsönözve egyik kedvelt meta
foráját (356., 485.) - „Nem hagyta, hogy pusz
tán üllő legyen - kalapács is akart lenni." Tegyük 
még hozzá: nemcsak irodalmi ügyekben. Folyvást 
gyarapodó, tekintélyes életművet tudhat a magáé
nak, s megvalósította már Angelus Silesius vala
mennyiünket szólító parancsát: „Mensch, werde 
wesentlich!" Ember, légy lényeges! 

Lőrinczy Huba 

FRANK TIBOR: EGY EMIGRÁNS ALAKVÁLTÁSAI 
Zerffi Gusztáv pályaképe 1820-1892. Bp. 1985. Akadémiai K. 330 (2) 1. 14 t. 

Régi igazság, hogy egy életrajzot sosem lehet 
lezártnak tekinteni: bármilyen gonddal készül is 
(első ízben vagy korábbi kísérletek alapján), ha

marosan új vagy kifelejtett adatok, források kerül
nek elő, addig ismeretlen összefüggésekre derül 
fény, termékeny kételyek merülnek fel stb., s 
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