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{Két út.) Ahhoz, hogy Szeli Istvánnak a XIX. századi irodalomra vo-
natkozó szemléletét, illetve irodalomtörténeti koncepcióját írásai alapján 
körvonalazhassuk, két utat kell végigjárni. Egyrészt azt kell kideríteni, hogy 
milyen elvet követve sikerült (ha sikerült) mindössze néhány oldalon, ahogy 
a születés és elhalálozás évfordulóira szánt szerkesztői gyakorlat engedi és 
kívánja, összefoglalnia és áttekintenie olyan gazdag és jelentős írói pályákat, 
mint amilyen Csokonai Vitéz Mihályé, Kazinczy Ferencé, Berzsenyi Dánielé, 
Arany Jánosé és Petőfi Sándoré, másrészt viszont az alkalmi írásokban fel-
fedezhető irodalomtörténeti szemlélet nyomait kell megtalálni, kiszűrni 
a szövegek egyéb vonatkozásai közül. Mindkét esetben, de főleg az utóbbi-
ban, valóban csak körvonalazásról lehet szó, semmiképpen sem részletekre 
terjedő, teljes jellegű és átfogó kép kialakításáról, mivel a konferenciára ké-
szült, de ilyképpen ugyancsak korlátozott terjedelmű Petőfi-írásmellett a 
a többi négynek — az újság-szabta terjedelmi korlátok következtében — 
az alkalmi jellege még szembeötlőbb. 

{Ember és mű.) Két idézet vezethet el bennünket Szeli István emlékező 
írásainak szervező elvéig. Mindkettő Sinkó Ervinnel kapcsolatos. Az egyik 
Szeli István Sinkó-méltatásában olvasható: „. . . ha művészről, művészet-
ről vagy röviden, a poézisről beszélek — idézi Sinkó sorait Szeli István —, 
mindig magáról az emberről és az emberiről, az életről van szó". A másik 
pedig, amely Szeli István Kazinczyra emlékező cikke végén található, 
így hangzik: „Mi nagyobb Kazinczyban: az ember vagy a műve? — teszi 
fel a kérdést Sinkó Ervin, s egyértelmű választ is ad rá: az ember. Szerintünk 
azonban terméketlen ezek merev elkülönítése, a mű és az író ilyen szét-
választása. Lehetnek — vannak is — egykönyvű nagy írók, s lehetnek — 
vannak is — nagy írók akár könyv nélkül vagy önálló, eredeti alkotás híján 
is számottevők, sőt korszakalkotók is,ha életüket teszik fel az irodalom ügyére". 

A két idézet csak látszólag mond ellent egymásnak. Mindkettő lényege 
ugyanaz: a kép teljessége érdekében együtt szükséges vizsgálni az embert 
és a művét. Annak, hogy Szeli István — a második idézet tanúsága szerint 
— helyteleníti, ha az embert a műve elé helyezve különválasztják az eleve és 
mindenképpen összetartozó egész két felét, az érem egyik és másik oldalát, 
ezúttal nem az első idézetben levő sinkói elv feladásának tényét kell látni, 
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hanem azt, hogy Szeli István számára ember és mű elválaszthatatlan egészet 
képez. 

E szemlélet bizonyítékát kapjuk Szeli István alkalmi irodalomtörténeti 
emlékezőiben, amelyek a később keletkezett Kazinczy-írást kivéve a szerző 
Történő történelem című gyűjteményes kötetébe is bekerültek, a könyv egészét 
tekintve elenyésző terjedelmet foglalva el, de tartalmi vonatkozásban annál 
jelentősebb helyet kérve a tanár és a tudós portréjában. A XIX. századi 
irodalom tanulmányozása és oktatása ugyanis több mint egy évtizede Szeli 
István munkásságának fő területe. 

Csokonairól írva mindenekelőtt a költő értékét, súlyát előlegezve meg-
állapítja, hogy „esszenciálisán fejezett ki egy kort". Majd hasonló tömör 
formában szól az emberről, aki „. . . a pillanatról lekésett", s ilyképpen a 
történelem vákuumába került ember tragikumával azonos". Ezután, az ember 
és a mű szükséges szétválasztása után, tekintetét máris a költő felé fordítva, 
kettős, de lényegében egységes szemlélete logikáját követve írja: „Csokonai 
költői pillanata a baljós, sötét világban következik el". S ilymódon máris 
ismét együtt van a két rész. Akárcsak a mondat folytatásában: „ . . . s reked 
is meg betöltetlen harminckét évével, egyetlen nagy és gyönyörű torzó látvá-
nyát hagyva ránk". így kap magyarázatot a kezdetben még csupán fedezet 
nélküli kinyilatkoztatásnak tetsző mondat, mely szerint Csokonai „esszenci-
álisán" fejezte ki korát. Mindössze néhány mondat után már ismerjük a 
kort, az embert és érezzük költészetének — olyan, mint az ember — sorsát is. 
Következhet Csokonai lírájának jellemzése: „vágykép és sóhaj [. . .] egy élet-
ről, amely nem adatott meg neki élnie". Újból együtt van a két rész: a mű 
és az ember. Következhet tehát az alkotót és az alkotást egyszerre mutató, 
eligazító összefoglalás: „Biztos, hogy igazi költői nagysága is valahol itt 
keresendő, mert csak igazán jelentős költészet képes még a bagatéliákban, 
az átköltésekben, az utánérző versekben is olyasmit kioldani, lírává nemesíteni, 
ami egyedül az övé, a magáé". 

Amikor Szeli István Berzsenyi Dánielre emlékezve közli, hogy ebben az 
esetben „az ember nyújtja a legizgalmasabb látványt és a legtöbb tanulságot", 
akkor a szemlélet egységét jelentő egyensúly megbomlani látszik. De nem 
bomlik meg. Jóllehet, valóban Berzsenyiről, az emberről olvashatunk, ám 
az életére vonatkozó néhány mozzanatból is lényegében az alkotó embert 
ismerjük meg. Azt, akinek útja —" emberi (és költői)" :— „valami egészen 
nagyot és kivételeset példáz: az önmagához és képességeihez saját erejéből 
való felemelkedést az olyan mélységekből, amilyennel csak a feudális magyar 
provincia fenyegethette a nagyobbra hivatott szellemeket a tizennyolcadik 
század elején". Ha emberileg szérián kívüli Berzsenyi, akkor ezzel fedezetet 
nyer a róla készült írás bevezetőjében olvasható megállapítás is, mely szerint 
„nem tudta magáévá váltani egyetlen irodalomtörténeti iskola, egyetlen ízlés-
és stílusirány, egyetlen kritikai értékrendszer sem". Ha szűklátókörű gazdál-
kodóként volt ereje, nem egészen fiatalon, a számára idegen — „soha sem a' 
Systémák hagymáza meg nem szédítet" — elmélet tanulmányozására, akkor 
érthető, hogy beskatulyázhatatlan alkotó, akit sem a klasszicizmus finnyás 
hívei, sem pedig a szertelenkedő romantikusok nem tudtak teljes lélekkel 
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maguk közé tartozónak vallani. De azt is bizonyítja Berzsenyi Dániel ember-
ként nyugtázható rendkívülisége, hogy a költő vallomása, mely szerint „A 
valódi poézis maga a lélek" — különös emberi hitelességgel és fedezettel bír. 

Arany Jánosról írva Szeli István elsősorban a köztudatban (az irodalom-
történeti tudatban is!) elterjedt Petőfi-Arany elválaszthatatlannak vélt jel-
képes (Petőfi üstökös — Arany állócsillag) összetartozás igazságtalanságát 
kérdőjelezi meg. Aranyt ő nem csak Petőfi mellett látja, hanem Petőfitől 
függetlenül is, önálló, magányos alkotóként. A két pályát nem Szeli István 
különíti el elsőnek, mások is vállalkoztak ;erre, de a szétválasztás értelmét 
és célját ezúttal nem az adja, hogy Aranyt Petőfi ellenében (mint például 
Babits Mihály) vagy fordítva (mint Lukács vagy Révai) próbálja meg előtérbe 
állítani, hanem hogy Arany Jánost, az embert és alkotót együtt szemlélve 
igyekszik a költő és az ember jellemzését egységes képbe szerkesztve nyújtani. 
Megmutatni az igazi Aranyt. 

Arany János életrajzírójára hivatkozva idézi fel a költő távozó alakját: 
„Egy októberi, hűvösebb napon megállt, kigombolta kabátját, hogy óráját 
megnézhesse, s eközben megfázott. . . " Amennyire hiteles lehet a biográfus 
egy élet végét jelző közlése, annyira félrevezető is. Mert Arany, állítja Szeli 
István, „lélekben" nem az „ebédre-vacsorára mindig pontosan érkező" polgár, 
„már régen a 'rendhagyók' közé tartozik". És következnek az irodalom bizo-
nyítékai: a „mondacsok", az „akadémiai papírszeletek". Melyek bár magukba 
„temetett békétlenséggel, lefojtott daccal, önemésztő bánattal" írt „hatás-
talan" eszközök, a privát lázadás megnyilvánulásai — szemben a petőfies 
„látványos kiáltványokkal és hangos harci trombiták" harsonáival —, de emberi-
leg végtelenül lényegesek. És itt tér vissza Szeli István, az írása elején említett, 
helytelenített Petőfi-Arany párhuzamra, mostmár bebizonyítva (az alkalmi 
írás terjedelme folytán helyesebb lenne jelzésről, mint bizonyításról szólni) 
nemcsak az összetartozással Arany Jánost alárendelt, hátrányos helyzetbe 
állító tétel erőltetettségét, hanem Arany emberi-költői szuverenitását is. 
Az opuszból kiemelt két idézet — Iíinc illae, Demokrata-nóta — példájával 
nyomatékosítva, hogy a „konszolidált kormánynak vagy az uralmon levő 
párt vezérének" mondott „dísztelenségek" is annyira bátorságnak minősít-
hetők, „mint az elnyomó hatalom képviselőjének hurkot kiáltani a nyakára 
egy forradalmi szituációban". 

Szeli István tehát perbe száll a frappáns Móricz Zsigmond-i tétellel, 
mely szerint Arany János életében kétszer volt bátor, Az elveszett alkotmány 
és az Őszikék írásakor. „Az elmúlt kilencven esztendő történelmi tapasztalata 
tanított arra bennünket, hogy az élet vállalása éppoly 'bátorság', mint az 
életet odavető romantikusoké" — az emberi gesztushoz hozzákapcsolva a 
költészetét — „s hogy egy kevésbé sodró és áradó, de a partot nemcsak rom-
boló, hanem építő költészet nem okvetlenül és eleve alacsonyabb rendű 
amannál". 

így áll össze, nem Petőfi ellenében, hanem Arany portréját kiteljesítve, 
annak a költőnek embert és művet egybeforrasztó képe, akit az „alkalmi 
emlékező", ahogy Szeli István önmagát nevezi, a legközelebbinek érez magához 
múlt századi literatúránkból. 
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A negyedik „kis" emlékező a már említett Ember és műve című írás, 
amely Kazinczy Ferencről szól. Ennek végén kérdőjelezi meg Szeli István 
Sinkó Ervinnek Kazinczy esetében az embert az alkotó elé helyező „rang-
sorolását", mondván, a „mű és az író ily szétválasztása" helytelen. Kazinczy 
ugyanis, bizonyítja be írásában Szeli István, „az irodalom embere", és ez 
az összetétel tartalmazza azt a kettős jelleget, amely a szépíró és a szervező 
Kazinczy Ferenc munkásságát és életét mint egy jelentős emberi élet tartal-
mát kiteszi. 

Leghosszabban Petőfi Sándorról értekezik Szeli István, ugyancsak 
évfordulós írásában, melynek már bevezetőjében szükségesnek tartja a mél-
tatás alkalmi jellege mögé tekinteni, „már csak azért is, mert ennek az ünnep-
ség-inváziónak retorikus szó-tömkelege, hiberbolikus jelzői, szóvirágai már-
már azzal fenyegetnek, hogy elrejtik előlünk magát a költőt, Petőfi igazi 
értékét, azt, hogy miben is nagy valójában az ember és a költő". Már ebből 
is kiderül, hogy Szeli István ezúttal nem csekélyebb feladatra vállalkozik, 
mint a nagyság — emberre és költőre egyaránt ügyelő — oknyomozására. 
Kiinduló pontja a Petőfi megfogalmazta etikai elv — „az utókor mondhatja 
rólam, hogy rossz poéta voltam, de azt is fogja mondani, hogy szigorú erkölcsű 
ember valék" —, amely műve értékelésében sem kerülhető meg. Előbb azon-
ban azt a „csodálatos emberi képletet" idézi meg, amelynek „a neve Petőfi 
Sándor", nem kizárólag emberi nagyságának bizonyítása céljából, hanem mert 
hite szerint Petőfi „poézisének nagysága és méllységének titka éppen az emberi, 
a humánus együttható, s mert versei lényegüket tekintve ennek az európai 
irodalomban is gyéren jelentkező tiszta etikai magatartásnak és humánumnak a 
lecsapódásai". 

A kor, amelyben a költő élt, ezúttal is meghatározó jellegű. Petőfi morális 
megszállottságát egy korszak erkölcsi tudatvilágának fényében lehet csak 
szemlélni és elfogadni. Költészete követi az „európai tavasz" lázálomba 
szökkenő ívét. Hat esztendő alatt született meg a csodálatra méltó opusz, 
„rapid módon, gyors kibontakozással [. . .] a sztereotípiákból indul, végigszá-
guld a romantika összes felkínált témáin és lehetőségein, hogy aztán néhány 
esztendő alatt mindazt meghaladva messzemenően humanizálja és emberkö-
zelbe hozza, a realitások világába helyezze a romantika eszméit és ideáljait". 
És ezzel Szeli István Petőfit rajzoló portréjában már el is érkezett a kor üzenetét 
meghalló és felerősítő költő emberi és alkotói szinkrón-jellegéhez: eszmékben 
Európa szavát hallja és „úttörője is egy újszerű költészetnek". 

„Költőnk — írja a továbbiakban Szeli István — 1848-ban jóllehet azt 
a látszatot keltheti, hogy a történelem kulcsa az ő kezében van", holott „ő 
nem törvényhozója, hanem csak beteljesítője és végrehajtója egy objektív 
társadalmi törvénynek, de küldetésnek ez is emberfelettien nagy és lenyűgözően 
szép". Ennek a költészetben való reflektálódását, kifejeződését versről versre 
kellene és lehetne alátámasztani. Erre idő, alkalom ezúttal nincs, be kell 
érnie a megállapítással, mely szerint „Petőfi világirodalmi jelentőségét és 
értékét nem a romantikus élet és romantikusan vállalt halál, hanem a megismé-
telhetetlen és a történelem által csak egyszer felkínált pillanat maradéktalan 
beteljesítése adja. Ezt a szerepet a költő akként töltötte be, hogy nemzeti 
küldetése azonosult az emberi és társadalmi haladás egy szélesebb, általánosabb 
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törekvésével és igényével". S hogy a tág európai horizontra helyezett védtelen 
költő-lét említése nem pusztán szép gesztus Szeli István részéről, ennek 
bizonyítására nem kisebb párhuzamot von, mint hogy Petőfi forradalmi (embe-
ri) beérésének éve (1848) egybeesik a „korabeli Európa másik nagy műve, 
a Kommunista Kiáltvány megjelenésének" évével. Az egyidejűség — akkor 
is, ha „a 'történelmi mélystruktúrában' belső logikájuk szerint összetartozó 
dolgokról van itt szó" — bizarrnak tetszhet, de éppúgy mélyen átérzett, 
vállalt szerepének súlyát tudva Petőfi emberi nagyságának is kifejezője. Mert — 
és itt versek idézése nélkül is bekapcsolódik Szeli István izgalmas oknyomzásá-
ba a költői opusz — „Marx és Petőfi műve [. . .] ugyanannak a 'világálla-
potnak' kétféle megfogalmazása. A társadalomtudós az adott világ gazdasá-
és társadalmi törvényszerűségét tudatosítja, a költő viszont ugyanezen világ 
bensőségét és morális tudatát fejezi ki expesszív művészi megfogalmazásban". 
Petőfi verseinek széleskörű ismerete felmenti az alkalmi emlékezőt, hogy a 
gazdag Petőfi-irodalomban is figyelemre méltó tételét idézetekkel támassza 
alá, bár versek felsorakoztatásával Szeli István bizonyítási eljárása teljesér-
vényűbb lehetett volna. 

Öt portré, ötféle eljárás, közelítés és mégis minden esetben ugyanaz az 
eredmény: az írások alkalmi jellegből adódó rövidsége ellenére is teljes bemu-
tatása jelentős íróknak és ugyanakkor Szeli István irodalomszemléletének 
látleletszerűen pontos és hiteles bizonyítékai. Annak a szemléletnek, amely 
csak együtt tudja látni és láttatni — stiláris és tartalmi szempontból egyaránt 
rendkívüli, példamutató tömörséggel — az alkotót és alkotását, az embert 
és művét. Mégpedig olyképpen, hogy sohasem a saját látószögének minden-
áron történő érvényesítésére törekszik, hanem a költőnek és költészetének 
hiteles bemutatására. A feldolgozandó anyag — költői opusz és élet — a készen 
kapott; a módszer, amely remek írói kisplasztikává formálja a témát s így 
dicséri a háttérben meghúzódó mestert, Szeli Istváné. 

(Cserepek.) Évfordulókra — olykor talán még felkérésre is — írt alkalmi 
emlékeztetőkből nyilván lehetetlen egy összefüggő irodalomtörténeti szem-
léletet vagy rendszert rekonstruálni, kiolvasni. Szeli István évfordulós írása-
iban is csak cserepei találhatók egy ilyen koncepciónak; egy mozaikkép 
töredékei, s nem a teljes kép. 

Felfedezhető azonban egy szempont, amely feltehetőleg vezérelvvé is 
válhatna, ha Szeli István XIX. századi magyar irodalomtörténet írására 
vállalkoznék. Annál is inkább, mert ez irodalomszemléletének is meghatározó 
szempontja: az ember és a mű együttes, egymástól elválaszthatatlan, függő, 
egymást kiegészítő vizsgálata, ahogy az előző rész elemzéseiből e módszerré 
váló szempont jellege — talán — felismerhető. 

Petőfi-írásában veti fel Szeli István a költő irodalomtörténeti bemutatásá-
nak, a költőhöz és művéhez való közelítésnek a kérdését. Mivel „az esztétikai 
szférában még nem állnak rendelkezésünkre a nagyságrend megállapításának 
eszközei", Szeli István „negatív szelekcióval" kísérli meg kiszűrni azt a kritikai 
elvet, mely „mai tudatunkkal sem ellenkező". Hogyan kell Petőfi költészeté-
nek értékeit megállapítani, teszi fel a kérdést. Nem az „idealista filozófián 
felépülő német klasszicizmus esztétikája" alapján, „amely oly sokáig kísért 
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a magyar irodalmi gondolkodásban". Ez ugyanis „a maga elvontságával, 
módszereivel és egész rendszerével nem lehet alkalmas Petőfi értékeinek meg-
állapítására". Mert a „goethei 'tökéletesség' nem volt eszménye a költőnek", 
de „világérzés és temperamentum dolgában is" ellentéte a magyar költő 
„a gondolati régiókban szárnyaló német irodalomnak". Ugyanígy a „romantika 
értékkategóriái" felől sem közelíthető meg Petőfi költészete, ugyanis a „fel-
fokozott költői képzelet, az egzotikum keresése, a világ merőben szubjektív 
érzékelése és költői tükröztetése" szintén „nem lehet elegendő Petőfi költői 
jelentőségének mértékéül". Kivált pedig nem a „hegeli esztétikának a roman-
tikus költészet legfőbb elveként kikiáltott tétele", amely szerint „a költészetnek 
tartalmában öncélúnak kell lennie. . .". De megközelíthetetlen Petőfi a roman-
tika egzotikum-kultusza felől is, amire elsősorban a külföldiek hajlamosak. 
Petőfi nagysága, költészetének értéke a pozitivizmus mennyiségi mutatóival 
operálok számára szintén megközelíthetetlen marad, akárcsak a „hungarocent-
rizmus szempontjait érvényre juttató esztéták" számára, akik a „múlt század 
végén és a huszadik század első harmadában valami olyasmit emeltek ki köl-
tészetéből, ami annyira természetes eleme és közege poézisének, mint ameny-
nyire természetes közege a madárnak a levegő vagy a halnak a víz". És ezzel 
még nem fejezi be Szeli István azoknak a módszereknek és szempontoknak a 
felsorolását, amelyek szerinte alkalmatlanok Petőfi Sándor költészetének teljes 
értékű megítélésére. Közéjük sorolja azokat, amelyek a forma és a tartalom 
egységének vizsgálatában látják az irodalom értékeinek mércéit. Ezek hívei 
vagy „verstani remeklést" látnak, vagy egyszerűen megteszik a „művet bizo-
nyos tartalminak mondott, tehát nemzeti, vallási, szociológiai, politikai törek-
vések modelljévé". Hasonló egyoldalúságot lát Szeli István a versvilágot 
„grafikonokkal, számokkal, ábrákkal, mutatókkal, görbékkel" értelmezni és 
magyarázni kívánók szándékában is. Mindezek a módszerek az „esztétikai 
elidegenedés riasztó példái lehetnek". Miután tömör, de meggyőző formában 
párhuzamba állítja — amint már az előző részben jeleztem — Petőfi „költői 
és forradalmi" beérését, az ugyancsak 1848-ban megjelenő Kommunista 
Kiáltvánnyal, mint a „nemzeti kiteljesedés" és a „nemzetközi érvényű és jelen-
tőségű" dokumentumnak belső logika szerinti összetartozását, magyarázattal 
szolgál a „régebbi magyar marxista irodalom"-nak Petőfi műve előtti tanács-
talanságára, arra, hogy miért állhattak Lukácsék aggályoskodva Petőfi „nemzeti 
koncepciója előtt": mert elválasztották, ami Petőfi esetében összetartozik: 
a nemzeti és a nemzetközi jelleget. Ilyképpen jelzi Szeli István, hogy Petőfi 
költészetének erről az oldalról történő megítélése sem adhatott teljes értékű 
képet. 

Hogy szerinte hogyan kell közelíteni Petőfi Sándor költészetéhez, az 
egy ügyesen elrejtett mondatból derül ki. Miközben a tartalom és a forma 
egységét mereven vizsgálók módszerét utasítja el, jegyzi meg Szeli István 
„azt, hogy bár figyelmük látszólag sokszempontú, valójában ügyet sem vetnek 
„az emberre (magára a költőre), aki a vizsgált költői világot megalkotta". 
Ez a leglényegesebb, egyedül helyes közelítési szempont irodalomtörténeti 
vizsgálódásaink folyamán. Azaz: nem az elveket kell mereven követni, zsinór-
mértékül használni, hanem az alkotót és alkotásait vizsgálva kell kialakítani 
módszerünket. Nem az elvekhez kell törni, igazítani a költőt és költészetét, 
hanem a művekből kell kiolvasni, kiszűrni a vizsgálódás szempontjait. így 
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válhat az irodalomtörténet merev, tilalomfákkal körülcövekelt tudomány 
helyett eleven, sok szempontú, friss irodalompercepcióvá. 

Ennek a közelítési elvnek alapján képzelhető el Petőfi költészete külön-
böző rétegeinek, szakaszainak tárgyalása anélkül, hogy mindenáron a nagy 
költőhöz egyedül „méltó" egységes értékítéletre törekednénk. Szeli István 
számára Petőfi nem csak nagy költő, aki minden sorában remekművet hagyott 
ránk. Az ő Petőfi-képében nem kell megemelni az utánérzésből született 
versek, a byroni-heinei-shelley-szerű művek vagy a romantika felkínált témái 
és lehetőségei végigpróbálásának esztétikai szintjét, hanem csak a maguk valós 
művészi nívóján értékelhetők, és elfogadhatók. Tény, hogy költészetében 
Petőfi eljut a romantika meghaladásához, s az újszerű költészet beteljesítéséhez 
is, de — száll vitába Szeli István a magyar irodalomtörténeti gyakorlattal 
— alig van hamisabb tétel annál, hogy „Petőfi lezár egy korszakot, beteljesítve 
mindazokat az eredményeket és törekvéseket, amelyeket eladdig a költészetben 
kezdeményeztek és megpróbáltak". Szeli István azok véleményét látja elfogad-
hatónak, akik „mernek figyelmeztetni arra, hogy Petőfi az európai poézisnek 
olyan útjait is egyengeti, amelyek majd egy Baudelaire vagy Rimbaud felé 
mutatnak, s csak a szimbolizmusban és majd jóval később a szürrealizmusban 
érnek be". Hogy ez a modernizmus felé futó szál nem a költő maivá tételének 
mesterkélt útja, arra Szeli István Berzsenyi írásában találhatunk határozott 
utalást. Amikor a Nyugat nemzedékeinek Berzsenyi modernségét felfedező 
magatartásáról szól, figyelmeztet is, hogy a modernség „mindenkor oly 
viszonylagos" költői minőség, amelyre értékítéletet alapozni lehetetlen. Szeli 
István Petőfi alakját idézi, hogy kitessék, miért tud ma is időszerűen szólni 
hozzánk. 

Az Arany- és az imént említett Berzsenyi-emlékező ugyancsak tartalmaz 
hasonló gondolatokat, mint Petőfi megítélésének irodalomtörténeti szempon-
tokat felemlítő részlete. Hogy „Berzsenyit nem tudta magáévá váltani egyetlen 
irodalomtörténeti iskola, egyetlen ízlés- és stílusirány, egyetlen kritikai érték-
rendszer sem", az nem kizárólag a költő érdeme, hanem az iskolák tehetetlen-
séget eredményező merevségével is magyarázható, akárcsak Arany költészetét 
csak a Petőfié mellett láttatok törekvése. 

Csokonairól, Berzsenyiről, Kazinczyról, Petőfiről és Aranyról rajzolnak 
tömör portrékat Szeli István évfordulókra írt alkalmi írásai, talán csak Vörös-
marty Mihály hiányzik ahhoz, hogy akár ily módon is kikerekedhessen a 
magyar irodalom történetének, alakulásának két emberöltőnyi része, Szeli 
Istvánnak, a tanárnak és a tudósnak igazi szakterülete, irodalomtörténeti 
érdeklődésének köre, egyetemi óráinak vissza-visszatérő anyaga. Csak kívánni 
lehet, hogy egyszer, hamarosan, a korszak összefüggő irodalomtörténete is 
elkészüljön Szeli István olvasata szerint. Ehhez, ahogy „emlékezői" bizonyítják, 
a magyar irodalomtörténeti gondolkodás legnemesebb hagyományára, ered-
ményeire— Horváth János, Barta János, Sinkó Ervin és Sőtér István munkássá-
gára — és saját jól megalapozott szempontjaira építve máris vállalkozhatna. 
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* A Berzsenyire, Csokonaira, Petőfire és Aranyra emlékező írások Szeli István Történő 
történelem című tanulmányokat, kritikákat, cikkeket tartalmazó könyvében (Forum Könyv-
kiadó, Újvidék, 1981.) találhatók, Évfordulók (43—57. old.) cim alatt. A Kazinczy Ferenc-
ről készült írás a Magyar Szó Kilátó című mellékletében jelent meg 1981. aug. 22-én(14.1.) 

REZIME 

UZ OBLETNICE 

(Prilozi književnim pogledima Ištvana Selija) 

U ovom radu autor je ispitao i analizirao pet prigodnih istorijsko-književnih portreta 
koje je Ištvan Seli (Szeli István) napisao o Čokonaiju, Berženjiju, Kazinciju, Petefiju i 
Aranju, sa namerom da uhvati na delu književno poimanje i književno-istorijsku koncep-
ciju Ištvana Selija. Dva načina njihovog razmatranja bila su najprikladnija. S jedne strane, 
trebalo je ispitati koji pristup mu je omogućio da sažme i prikaže likove pet značajnih pi-
saca. S druge strane, trebalo je pronaći tragove književno-istorijskog gledišta u tim ra-
dovima. 

Princip Selijeve analize portreta je, bez izuzetka, istovremeno ispitivanje čoveka i 
dela u međusobnoj zavisnosti. Delo i pisac su za njega nerazlučiva celina. 

Iako su prigodnog karaktera, Selijevi portreti sadrže važna književno-istorijska za-
pažanja i konstatacije. Naročito zaslužuje našu pažnju pozamašniji portret o Petefiju, ne 
samo zato što jednoznačno potvrđuje Petefijev romantički karakter, već i zato što povlači 
paralele između Petefijevog revolucionarnog sazrevanja i pojave Komunističkog manifesta. 
U Selijevim portretima nalazimo pored oblika brižljivo negovanog i individualnog stila 
i opštevažeće estetske poglede na istoriju književnosti. 

SUMMARY 

ON T H E OCCASION OF ANNIVERSARIES 

(Contributions to István Szeli's literary views) 

In this paper the author has investigated and analysed five occasional literary port-
raits of Csokonai, Berzsenyi, Kazinczy, Petőfi and Arany written by István Szeli, with the 
intention to penetrate into Szeli's literary conception. Two ways of considering this issue 
seemed to be the most adaquate. On the one hand, it was necessary to investigate which 
approach had enabled Szeli to sum up and present the portraits of five important writers. 
On the other hand, it was necessary to find the traces concerning the views of the history 
of literature in these works. 

The principle of Szeli's portrait analysis has been the simultaneous investigation 
of the man and his work in their interdependence. In Szeli's view, the work and his writer 
represent an inseparable entity. 

Although having an occasional character, Szeli's portraits contain important obser-
vations and statements concerning the history of literature. A special attention deserves 
the rather extensive Petőfi portrait, not only because there Petőfi's romantic character 
has got an unequivocal affirmation, but also, because a parallel has been drawn between 
Petőfi's revolutionary maturation and the appe; ranee of the Communist Manifesto. The 
portraits written by Szeli show qualities of a cultivated and individual style, and contain, 
as well, general aesthetic views on the history of literature. 
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