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hiss2ílk, hogy ez a szempont a hu gyományos műfaji elemzések után új 
lehetőségekre a<i alkalmat. Az irodalomesztétikának értékes nyeresége lenne, 
ha maga a szerző dolgozná ki részletesen ezt az elvi megállapítását, bemu
tatva elméletének nyereségét a műfajok gyakorlati példáin: sikerülni fog 
neki, hiszen könyvének épen egyik feltűnő érdeme, hogy a legkézenfekvőbb 
magyarázattal hozza, közelünkbe a bonyolult fogalmakat. A műfaji problémák 
után az irodalmi élet elvi kérdéseit tárgyalja (az írói személyiség és a közönség 
fejlődésének végigkísérése nagyon érdekes!), majd a világirodalomra, népköl
tészetre, műfordításra és a nemzeti irodalomra vet egy-egy pillantást, minden 
részletet összhangba hozva előző megállapításaival; a műfordításra vonat
kozó finom elemzése ebben a kérdésben nagyon figyelemreméltó. 

Az irodalom iránti nemes hódolat jellemzi Kenyeres Imre könyvét; mindig 
a magas eszményekre tekint, innen választékos irodalomszemlélete: irodalom
nak nyilvánvalóan csak a «magas» irodalmat tartja, ezért tiszteli annyira, 
ezért rajong érte. Olvasóit is ezeknek az eszményeknek a tiszteletére tanítja, 
ő maga szerényen a háttérbe vonul, hogy az alkotó és az alkotás álljon 
mindenfajta érdeklődés központjában. 

HARASZTHY GYULA. 

Mátrai László: Élmény és mű. Budapest, 1940. Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda. 200 1. 8-r, 

Az utóbbi időkben nem jelent meg könyv, mely az alkotás és az emberi 
lét kapcsolatait az élmény és mü tükrében szemléli. Aki ehhez a döntő 
kettősséghez nyúl, mint Kemény Zsigmond az Élet és irodalom című 
tanulmányában, már előre sejteti, hogy a szellem és lét alapvető kérdéseit 
igyekszik «kimenteni» az általánosítás és a gondolkodásbeli renyheség pos-
ványából. Épen ezért Mátrai László vállalkozása már szándékában is elisme
résre méltó. 

Mátrai könyvének alapvető gondolata — s ez végigkíséri minden sorát — 
az, hogy a művészet nagy kérdései egyben emberi létünknek is legalapvetőbb 
problémái. Innen élmény (természetesen kulturális élmény, felfogásában 
az élmény fogalma szükségképen egyfittjár a szellem fogalmával) és mü szembe
állítása és egymásra vonatkoztatott vizsgalata. Könyvének első részében 
az élményfogalom tisztázására törekszik, sorra veszi a pszichológiai és szellem
tudományos élményfogalmat, . a megértés fontos tudományos szerepét, az 
élmény heurisztikus értékét s a világnézet és típus összefüggésének kérdését, 
végül az élmény mű-mozzanataira mutat rá. E nagy filozófiai tanultságról 
tanúskodó fejezet után a műalkotás magyarázalait veszi sorra. Kritikai szem
lélete, megértő tehetsége itt bontakozik ki legteljesebben, éles szemmel fedezi 
fel a népszerű elméletek gyengéjt s kíméletlen logikával hajtja végre a már 
régóta szükséges tisztogató munkát. Az irodalomtudomány nagy haszonnal 
forgatja majd a könyv idevágó fejezeteit: az alkotás szociológiai magyará
zatát, a zseni-hiedelem tanainak bírálatát, az alkotás pszichopatologiájáva] 
kapcsolatban a lángésznek és őrületnek régen is, ma is divatos kérdéseit, 
végül a tipológia látásmódjainak összefoglaló bírálatát. Ebben a fejezetben 
a bírálat önálló tipológiává szélesedik s az élménynek és műnek kétféle 
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alapmagatartását különbözteti m§g: a műalkotásban az író élményvilága 
vagy közvetlenül nyer kifejezést vagy közvetetten jut a világ elé. Hogy csak 
a legismertebb tipológiákat említsük, Kretscbmer és Jung megállapításait 
épúgy magába foglalhatja Mátrai osztályozása, mint Schillernek és Nietzsehének 
e téren közismert, immár klasszikus kísérleteit, továbbá valamennyi számot
tevő tipológia eredményeit. De haszna és igaza, mint a szerző is hangoztatja, 
gyakorlati alkalmazhatóságának fokától függ. Épen ezért könyvének harmadik 
s legérdekesebb fejezetében, az élmény és mü típustanában négy írón keresztül 
bizonyítja elméletének igazát: Balzac a közvetlen élményvilága s közvetlen 
műalkotásokat létrehozó művész, Flaubert közvetett cípus s közvetlen műveket 
alkot, Proust élményvilága is, műalkotása is közvetett, végül Victor Hugo 
közvetlen élményei közvetett müvekben csapódnak le. Mátrainak ezeket az elem
zéseit nem elég szárazon felsorolni, olvasni és tanulmányozni kell őket: a finom 
elemzések mögött meghúzódó nagy tanultság, a szellemes, de sohasem eről
tetett bizonyítás szakembernek és müveit olvasónak egyaránt igaz örömet 
okoz. Analíziseiben meglepő eredményekre jut; fény derül az írói egyéniségen 
belttl élő romantikus és realista változatra a közvetett élményvilág közvetlen 
müvekben való megjelenésének magyarázatában (Flaubert; e fejezet egyike 
a legszebb magyar essayknek). Az irodalmi korszakváltás hasonló indítású 
magyarázata is érdekes, bár bővebb bizonyításra szorulna. Munkájának 
célja — amit szerintünk el is ért — áttörni a korlátokba zárt szaktudo
mányosság veszélyes dogmatizmusát (ezt az «áttörést» tipologizmusnak nevezi 
a relativizmussal és dogma tizmussal szemben), továbbá a szaktudományokat 
filozófikusabb természetű eredményekhez s a kul túr filozófiát «szakszerűbb» 
tartalomhoz segíteni; de mindezeknél fontosabb a magatartás eredménye:. 
megértést tanúsítani a tipológiai «más» iránt. Az irodalomtudomány is 
örömmel élhet ezzel az erkölccsel: eszmény és módszer lehet egyszerre. 

Mátrai előkelő hangú, a szerkezet egyensúlyára nagy gondot fordító 
munkája stílusával is hatni fog olvasóira — reméljük, igaz hasznára válik 
irodalomtudományunknak is. 
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