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KENYERES ZOLTÁN: ETIKA ÉS
ESZTÉTIZMUS

Kevés olyan kötet jelenik meg magyar nyelven,
melynek szerzője széles látókörének köszönhe
tően (vagy éppen ellenére) képes az összefüggé
sek erdejét úgy szemléltetni, hogy igazát szelí
den hirdeti, gondolatmenete pedig mindvégig
izgalmas, logikailag jól felépített és követhető

marad, anélkül, hogya szerző blöffölni k ény
szerülne. Kenyeres Zoltán kötete ilyen, s bár a
szerző az esszé kiváló ismerője és művelője, a
Nyugat koráról mégis tanulmánykötetet jelente
tett meg, mert vizsgálatának tárgya egzaktságot
kíván, és (sajnos) nem ad lehetőséget feltevések
re és beigazolandó elméletekre. Oszinte rácso
dálkozás és a cinizmus hiánya jellemzi a kötetet.

Annak ellenére, hogya tanulmányok folyó
iratokban már mind megjelentek, és a könyv
ben új tanulmány nincs, valószínű, hogya kötet
viták tárgya lesz. Kenyeres Zoltán hűvösen ke
rüli a divatos témákat, szó sincs magas és popu
láris kultúra szembenállásáról, szerzőről vagy
szövegről, olvasási stratégiáról, kánonról, stílu
sa indulatmentes. Tanulmányaiban esszenciáli
san adagolja a szükséges irodalom- és kultúr
történeti, elméleti ismereteket, megteszi a köte
lező, de szűkszavú kitérőket a világirodalomba,
lélektanba, irodalomelméletbe vagy éppen film
művészetbe, azonban kényesen figyel mondani
valójára. Nem fullad bele a részletekbe. Koszto
lányit, Babitsot, Tarkovszkijt, Fülep Lajost,
Rortyt szerepelteti egy tanulmányban, holott ez
akár egy kötet nagyságára is dagasztható lenne.
Irigylésre méltó pazarlás. Talán ez is oka, hogy
sajnos a kötetben eddig meg nem jelent tanul
mány nem szerepel. A kötet nyelvezete nehéz
(de nem szándékosan nehezített), összpontosí
tott olvasás során mégis érthető, ám elképzelhe
tő, hogy emiatt kritika éri.

Ugy érzem, hogy létezik egy irodalmi lel
ki-közösség, melynek ki nem mondott gondola
tai valahol akaratlanul is találkoznak, és létre
hoznak egy virtuális irodalmat. Bár ennek a k ö
zösségnek a tagjai rendre k ülönbözö véleményt
és iskolát képviselnek - gyakran egymással
szemben is -, egyvalami mégis közös bennük:
a közösség rezdüléseiből viszonylag nagy pon
tossággal meg tudják érezni/jósolni a mer é
szebbek (vagy talán a naivabbak?), hogy milyen
új irányzat lesz meghatározó a közeljövőben. A
pomon (a találó kifejezést Kömlődi Ferencnél
olvastam, jelentése 'posztmodern') belül már
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megjelent egyfajta új érzékiség, talán eltűnőben

van a trágárság, és kibontakozóban van többek
között az új etikai esztétizmus is. Kenyeres Zol
tán új kötete azért is fontos, mert ennek az
esztétizmusnak a tükrében olvassa újra a Nyu
gatot. Tévedés ne essék, nem visszaható játék
rói van szó, az etikai esztétizmust nem kell gör
csösen keresni a folyóiratban. Inkább a Nyugat
korszakát oly evidensen meghatározó irányzat
tör fel napjainkban újra a szövegek sűrűjéből, és
nem a kortárs irodalom kényszeríti az iroda
lomtörténészt újraolvasásra. Ez azért is érdekes,
mert a valódi etizáló esztétizmusnak a Nyugat
megszűnése óta nem volt meghatározó konti
nuitása és jelenléte, hisz a kurzus által irányított
irodalom eticizmusa semmiképpen sem volt hi
teles, így ez a fogalom ma nagy elővigyázatos

ságot igényel. Aki felelőtlenül nyúl hozzá,
könnyen alulteljesít. Ez a viszony így korszerűt

lenné válhat. A kötetben szereplő tanulmányok
közül a legkorábbi 1986-os datálású, ami azt je
lenti, hogy Kenyeres Zoltán nem hagyott türel
mi időt az etizáló esztétizmusnak. Joggal.

Számomra a Nyugat olyan, mint egy folya
matosan pulzáló eklektikus, vitrázsokkal és ke
ményített, kimunkált bőrrel borított élőlény (a
Farkasok szövetsége'ben van egy hasonló, de azt a
páratlan jóságot rossz célra használják), esetleg
varázsfa, mely a múltban lazán (szerzökben, fo
lyóiratokban, könyvekben) gyökerezik. Elága
zásai azonban annál dúsabbak, némelyek meg
keményedtek, fel lehet nézni rájuk, kapaszkod
ni lehet beléjük (Kosztolányi, Ady, Babits, Sza
bó Lőrinc) - ezek tehát kanonizálódtak, és friss
hajtásai pedig hosszas megfigyelés útján a je
lenben is felfedezhetők.

Úgy érzem, a Nyugat már öregen és össze
kuszálódva, pazarlóan született (Ady ott volt a
kezdetekkor, de lehet, hogy az egész csak vélet
len), hisz megjelenése alatt is egyes szerzők,

szövegek, a Nyugat hasábjain folytatásokban,
majd kötetben is megjelenő regények feledésbe
merültek, majd idővel újra előkerülnek. Az
Elfelejtett regények a Nyugat könyvespolcán feje
zet velük foglalkozik. (Ezek közül három írás
1990-ben a Vigiliában jelent meg.) Az öt leporolt
és ünnepélyesen szemmagasságba helyezett
mű (Szini Gyula: Profán szerelem; Bíró Lajos: A
Serpolette; Kassák Lajos: Misil/6 királysága; Kádár
Endre: Balalajka; Schöpflin Aladár: Apirosruhás
nŐ) jogtalanul maradt ki a későbbi vitákból, hisz
megjelenésekor a kritika felfigyelt rájuk (Bíró
Lajos regényének inspiráló történetének



Herczeg Ferenc is említi a Várhegyben). Sokak
szerint, és itt elkerülhetetlen a populáris magas
kultúra (elképzelhető, hogy van ilyen kategória,
vagy talán ez a sznobság?) kifejezés használata,
a Nyugat után a magyar irodalomban igen jelen
tős stagnálás következett, és ez mind a mai na
pig tart. Irodalmi Trianon. A Nyugat az etalon.

Az etizáló esztétizmus nem azonos a sekélyes
moralizálás-igénnyel. Ez a kérdés korunk iroda
lomkritikájának is egyik megkerülhetetlen sa
rokköve, és a neokatolikus irodalom gyakori
buktatója. Túl gyakori. Pedig. Amint több eszté
tikai iskola létezik, úgy több etikai parancsrend
szer is, így nem mindegy, hogy kanti (lásd Ba
bits), hellén; vagy esetleg keresztényetikáról
beszélünk. Es milyen izgalmas, amikor egy esz
tétikai szemlélet találkozik bizonyos erkölcsi el
vek hirdetésével. A kizárólagos irodalomszem
léletek, melyek választani kényszerítenek min
ket egy mű etikai mondanivalója és szépsége
között, sántítanak. és alapvetőerr hazugságon
épülnek. Diktatórikusak.

Kenyeres Zoltán, akinek számos tanulmánya
jelent meg a Nyugatról, és a Nyugat-kutatás
irányítója az ELTE-n, önmaga ellen dolgozik, el
veszi a szakma kenyerét, évekre bebiztosított
jövőjét, amikor leírja: "A Nyugat legendáriumá
ba tartozik az évtizedek óta meggyökeresedett
nézet, hogya folyóirat megindulása egyszer
smind a modern magyar irodalom időszámítá

sának kezdete. Ezt mindjárt a szerkesztők hir
dették az első évek után. A Nyugat 1912-es al
manachjának előszavában Ignotus magabizto
san írja le a következő mondatot: »a Nyugat
megindulása előtt közönség, irodalom és
könyvkiadás közt tátongó üresség volt (. .. )« Ez
a gondolat az évtizedek folyamán átment a köz
tudatba, de végre ki kell mondanunk, hogy
nem igaz. Es az ágait még a kortárs irodalom
ban is felfedezni vélik." Ha nem demisztifikálja
ilyen módon a folyóiratot, akkor talán egy pá
ratlan, minden előzményt nélkülöző korszak ki
emelkedő kutatója maradhatna. Természetesen
a Nyugat és kora, valamint a szerző ezzel mit
sem veszített (irodalomtörténeti) jelentőségéből,

ám a korszak többé már nem hirdetheti olyan
magabiztosan a primátusát és a jelenbe is át
nyúló modernségét. Ezek után a Nyugatról írni
mindenképpen nehezebb lesz, hisz lehámozták
róla a burkolózás lehetőségét. Ezentúl egyenes
beszédre lesz majd szükség.

De hogy lehetne másképp írni etikai eszié
tizmusrói, mint példát mutatva az olvasónak
(aki lehet egyetemi hallgató, tanár, irodalomtör
ténész, érdeklődő): "Hasonló legenda a Nyugat
modernsége. Sajnos ez sem teljesen felel meg a
valóságnak. Igaz, modern volt a letúnö nép-
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nemzeti iskolával szemben, modern volt a hazai
akademizmussal szemben, de nem volt modern
sem a nemzetközi, sem a hazai kísérletező iro
dalmak irányait tekintve." A szerző a fenti két
állítását számos példával alátámasztja. A ma
gyar irodalomban írók egymásutániságát (és
nem sok paradigma-váltást) látja, továbbá szim
bolikus kapcsolódási pontokat jelez: "Amikor
1910-ben elhunyt Mikszáth Kálmán, a Nyugat
hasábjain Móricz Zsigmond búcsúztatta. Mik
száth 1905-1906-ban Jókairól és koráról több
szempontból is a máig legjobb könyvet írta. Jó
kai első regényét, a Hétköznapokat Nagy Ignác
segítette kiadáshoz Hartlebennél 1846-ban." A
gondolatmenet folytatódik tovább, mindez a
premodern magyar próza irányzatai kapcsán.
(Megjegyzés: Lehet, hogya Nyugat mítosz ha
sonlít a "Boldog Békeidők" mítoszához: a kul
túra virágkoraként emlegetjük, s bár csupán hat
évig jelent meg ebben az időszakban, ezt a "bol
dog kort" vetíthetjük a folyóiratra. pedig a két
világháború közötti időszak már egyáltalán
nem mondható boldognak.)

A Nyugat periódusai fejezet a folyóirat törté
netét vázolja, és szerepelteti mindhárom nemze
dék jelentős alkotóit, szerkesztőit, szemlélteti
viszonyukat az etizáló esztétikumhoz. gyakran
szembeállítva gondolataikat. Kenyeres Zoltán a
szerkesztők életrajzát olyan módon és mérték
ben jeleníti meg, hogy megértsük, milyen dön
tések határozták meg a folyóirat sorsát és ízlé
sét. A szerző nem ragaszkodik csupán egy iro
dalomtörténeti iskolához, több véleményt hall
gat meg, a tanulmányokban számtalan hivatko
zás van az idegennyelvű szakirodalomra. és fel
lelhető a széles magyar (nemcsak Nyugat-kuta
tó) irodalomtörténész paletta is, amint ez a név
mutatóból kiderül.

Szót kell még ejtenünk a kötet második, és
egyben rövidebb részéről, mely három
hosszabb, póz nélküli tömör beszélgetést tartal
maz. A legkorábbi éppen a Vigiliának készült,
ebben Rónay László Kenyeres Zoltán beszélge
tőtársa. Mindhárom beszélgetésben a szerző sa
ját életéről is mesél az elméleti kérdésekre adott
válaszok mellett. Itt adódik némi lehetőség

esszéizálásra. Szóba kerül Kenyeres Zoltán több
kedvenc témája, és Ady avagy Kosztolányi aktu
alitása korunkban. A kötet végén névmutató ta
lálható, mely izgalmas böngésznivaló. Feltehet
jük a kérdést, lesz-e a könyvnek folytatása (való
színűleg először folyóiratokban), és milyenek
lesznek majd azok a tanulmányok, melyek nem
sokára kötetben látnak napvilágot a Kenyeres
Zoltán vezette Nyugat doktori iskola hallgatói
nak tollából. (Anonymus Kiadó, Budapest, 2001)
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