
nek vizsgálata nélkül, a vers hangtanával, 
mondattanával, a szókészlettel, a jelentés 
problémáival egyaránt foglalkozott, cikkei
ben — elszórtan ugyan — egy funkcionális 
stilisztika körvonalai bontakoznak ki. „Mert 
a vers, minden jó vers, egyetlenül egy, párat
lan jelenség, s minden versnek külön stilisz
tikája van . . . " — írta 1940-ben egy Illyés-
vers kapcsán. Bizonyára túlzás az az állítás, 
hogy minden versnek külön stilisztikája 
van — egyébként néhány mai francia és 
belga esztéta hajlik erre az álláspontra —, 
megállapítása mégis több szempontból is 
fontos. Először azért, mert jelzi, hogy egy 
adott vers egyedisége és specifikuma ä 
nyelvi, stilisztikai elemzés nélkül megközelít
hetetlen és igazolhatatlan, másodszor pedig 
azért, mert a normák, adott esetben a nyelvi, 
stilisztikai normák béklyói ellen nyújt védel
met. Minden új nagy költő valamilyen formá
ban megújítja a nyelvet, elsősorban a szin
tagma-viszony okát, minden új költői korszak 
megújítja a költői szókincs rétegeit, egyes 
szavaknak, kifejezéseknek új értelmet, stilisz
tikai funkciót ad, a stilisztikának tehát min
den egyes alkalommal meg kell újítania 
önmagát. Kölcsey, Arany János és különösen 
József Attila költészetének vizsgálatakor 
gyümölcsöződik leginkább Bóka nyelvészi 
felkészültsége. 

Bóka nyelvészeti stúdiumai két szem
pontból is rendkívül jelentősek. Részben 
konkrét eredményei, részben pedig ösztön
zése miatt. Bóka több ízben is hangoztatta, 
hogy nagy költők mindig is beható nyelvé
szeti-stilisztikai stúdiumokat folytattak, az 
ő példája — mert egyetemi tanár és költő 
volt egyaránt — mindennél ékesebben bizo
nyítja a költészet, az irodalomtudomány és a 
nyelvtudomány közelítésének szükségességét. 

Impresszionista személyesség és nyelv
tudományi tárgyiasság a bókai kritika meg-

Tértől és időtől függő, növekvő ütemű és 
terjedelmű belső megújulás nélkül éppúgy 
nincs irodalom, nincsen művészet, miként 
jó kritikus, avatott műértő sem lehet az, 
ki eleve lemond az irodalom- és valóságisme
ret szerves fejlődésének, viszonos egymás
rautaltságának gondolatáról. Könyvünk olva
sása arról is meggyőz, hogy szerzője régóta, 
idestova félszázada követi ezt a patinás, igaz 
elvet. 

1926-ban írja: egy műalkotás magában is 
egység ugyan, de még nem végső egység; „egy 
vers értelme és ezzel szépsége is megnövek
szik, gyakran voltaképpen csak akkor telje
sedik be, ha szemünk egy oeuvre közepébe 

különböztető vonásai. És a történeti, szocio
lógiai, filozófiai érdeklődés. Az elméleti igény 
az állandó rugalmasság, mozgalmasság, össze
függés- és távlatkeresés formájában realizá
lódik kritikáiban. A műakotás létrejöttének 
társadalmi, pszichológiai vonatkozásai, író és 
társadalom, író és közönség kapcsolata leg
alább annyira érdekli, mint a konkrét, egyedi 
mű. Taine és az ellene lázadó, mégis őt sok 
vonatkozásban követő impresszionisták az 
értékelést kizárták a kritika fogalmából. 
Az impresszionisták örökségét is vállaló Bóka 
ragaszkodik az értékeléshez, de a legéleseb
ben szembeszáll azzal, hogy az értékelés vala
miféle normatív poétika alapján történjék. 
Az értékelés kritériumai nála — mint min
den jelentős kritikusnál — többneműek, 
egyaránt irodalmon belüliek és irodalomon
kívüliek. József Attila elméleti összegezése 
szerint a kritikusnak válaszolnia kell arra, 
hogy mi az adott mű társadalmi értéke, 
mi az önértéke és milyen egyéniséget fejez ki. 

Bóka modern irodalmat igényelt, de e 
modern irodalom körülírását a nyelvészeti, 
stilisztikai, műfaji kérdések iránt élénken 
érdeklő tudós csakis irodalmonkívüli jelen
ségekkel végezhette el. „Modern irodalom az, 
amely az embert a halálra emlékezteti. Modern 
irodalom az, amely az embert az életre kíván
tatja rá. Modern irodalom az, mely forradal
mat szít az ember szívében minden megvál
toztathatatlannak, definitívntk, véglegesen 
lezárt hirdetett dologgal szemben. . . " — 
mondotta. Ezt a múltbeli, jelen- és jövőbeli 
modern irodalmat akarta szolgálni: Csoko
nait, akiről az Őszi napló tanúsága szerint 
könyvet szeretett volna írni, Petőfit, Aranyt, 
Adyt, Babitsot, Kosztolányit, József Attilát, 
kortársait és tanítványait, régi és új magyar 
és külföldi írókat egyaránt. 

Ferenczi László 

állította" (Az új magyar líra). Ugyanitt 
olvassuk, hogy az egyes költemény, „a költő 
és a kor költészete megannyi, zártságában 
egyre csökkenő, de terjedelmében e g y r e 
t á g u l ó egységet alkot". Mostani könyvé
ben pedig az áll, hogy az „ á l l a n d ó a n 
t á g u l ó világ einsteini felfedezése a művé
szetre is érvényes, s az a jó kritikus, aki 
fogékonyságával követni tudja e tágulást". 

Alapkérdés, mivel a saját fogalmazású 
elvárás mérce is: tudja-e követni? Annál 
inkább, hogy gyűjteménye korántsem egysé
ges műfajilag. Szó esik benne, túlnyomórészt, 
írói művekről, Madách- és Aranytól Szabó 
Lőrincig; van benne szép számmal kritika 

KOMLÓS ALADÁR:TÁGULÓ IRODALOM 
Tanulmányok, esszék, kritikák. Bp. 1967. Magvető K. 427 1. (Elvek és utak.) 
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is, a recenzió goethei értelmében; aztán 
polémiák, újak és régebbiek vegyest. (A 
további distinkció csak ráadás. Az első típust, 
a mű- és életműelemzéseket filológiai nyomo
zások teszik változatossá, olykor nemzetközi 
érdekűvé s mellette idegfeszitően izgalmassá, 
pl. Ki írta „A rózsafabútor"-t? 

Kezdem a választ in medias res: könyvünk 
állja a próbát, mondandója követni tudja a 
„tágulás"-! (Más kérdés, hogy két éve szer

zett programcikke, A kritika, néhány tekin
tetben ellenvetésre szólít. Erre azonban még 
visszatérek.) Mindamellett okosan és rokon
szenvesen áll helyt önmagáért. Két okból is. 
Az első az, hogy Komlós szerint soha nem 
lehetünk közömbösek „egy mű emberi tar
talma iránt". A második: „az esztétikai 
szempont elszakadása az erkölcsi-társadalmi 
szemponttól a kritikai gondolkodás dekaden
ciájának jele". Egyformán fontos hát mind a 
két elv, mert ahogy „olykor a szépség igénye 
önállósul, s elszakad az erkölcstől és politi
kától, úgy néha a politikai követelmény 
elszakad az esztétikaitól, s ez semmivel sem 
kisebb hiba; mint amaz felületességre, úgy 
ez türelmetlenségre és értetlenségre vezet". 

A Táguló irodalom többi vezérelve: a 
cikkek és tanulmányok különféle szakszem
pontjai mind e kettőre mennek vissza. Ezért 
tudja Komlós meggyőzően bemutatni (példá
ul) Szabó Lőrinc valódi jelentőségét. Részint 
még a kiváló műértővel, Illyéssel szemben 
is; meggyőzően dokumentálja, hogy Szabó — 
kit József és Illyés mellett a hazai félmúlt 
legnagyobb lírikusának ismer, egy nyomasztó 
és káros életérzésben, az individuális nihiliz
musban kereste megnyugvását. Ami ugyan
akkor nincs, nem is lehet ellentétben azzal, 
hogy a modern természettudományos világ
nézet megszólaltatásában rejlik haladó költői 
teljesítménye, mégis. Mert nagy érték az a 
költészet, amelyik művészien új: korszerű 
megvilágításban mutatja be az emberi lelket. 

Hasonló példa — Radnótiról szólva, hogy 
vizsgálódásait egy időszerű, már régen ese
dékes konklúzióra futtatja ki: még feloldat
lan ellentét lappang hősének a Sík Sándor-i 
ideológiához kanyarodó, 1933-i szolid átvál
tása, egyben művészi ouvre-jének s lírai 
szintjének szemlátomást történő elmélyülése, 
illetve letisztulása között. — Vagy szólva 
Józsefről, kiről imponáló határozottsággal 
írja: „Megvallom, Döntsd a tőkét című kötetét 
költői útja hullámvölgyének tartom, tüne
ményes ifjúkori versei, a Nincsen apám után 
átmenetikg elkerülhetetlen visszaesésnek, egy 
új út keresése olykor prózába vivő szakaszán. 
De élményei és szocialista világnézete hama
rosan úgy átjárják egymást, hogy már oly 
remekei születnek, mint a Külvárosi éj, 
Téli éjszaka, A város peremén" stb. 

Izgató kérdés: honnan veszi Komlós az 
erőt és belső biztonságot a felismerések ily 
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találó, egyszersmind bátor és öntudatos1 

rögzítéséhez? (Aki ismeri, minő előzmények 
után s véleményekkel szemben jutottunk 
eddig, vállalását csak az tudja igazán méltá
nyolni.) Paradox igazság, de főképp önmagá
ból; történelmi joga van ehhez. Hiszen Az 
új magyar lírában mint szakrendszerezésben 
alighanem elsőként írta le József Attila 
nevét, méltányló szavak kíséretében. S azért 
is, mert mindamellett kritikus szemmel nézi 
hajdani álláspontját s a kortársi irodalomét: 
bizonyos fokú s aránylag hosszúra nyúlt 
értetlenségüket Józseffel szemben. 

Persze, van itt szó egyébről is. Komlós 
különös érzékenysége az irodalom iránt, és 
szerzői bátorsága, ami nem más, mint igaz
ságérzet, még messzibb tájakról nyeri legelső, 
életre szóló ihletését: a Nyugat-hőskorszak
ból. Ennek toleráns irodalomszemléletét, 
műközpontú alázatát s kritikai liberalizmusát 
életi újra és tovább a maga módján; de ennek 
csatás kedvű szigorát, „életes irodalom"-
igényét és baloldaliságát is. Hogy általuk, 
egyben Osvát és Ignotus, Babits és Koszto
lányi, Schöpflin meg Karinthy, s tán legin
kább Ady szellemében találjon otthonára a 
bár készen kapott, de mégis maga választotta 
progresszióban. Mert fordítva is igaz ama 
tétel, amit finom intuícióval Fenyő Lászlóról 
mond egy kitűnő esszében: míg a költő azért 
vizsgálja folyton magát és viszonyát az embe
rekhez, mert nem sikerül beleilleszkednie 
a világba, ő kritikáiban azért, mert helyét 
találja benne, éspedig szemben a hatalom
mal; ha. kell, a Nyugatnál, ha kell, hát 
Bécsben és Kassán vagy éppen Kolozsvárt 
Gaál Gábor Korunkjánál. 

Sok mindenről tanúskodnak még írásai, 
de kivált egyről: hogy felfogásában a kritika 
nemcsak egyszerű műelemzés. És nem is csak 
a művész szembesítése korával, amelyben 
élnie adatott. Egyben önvizsgálat: a szemé
lyes ízlés szakadatlan viszonyítása a folyvást 
alakuló valósághoz s a „táguló" irodalomhoz. 
Mint kritikus-műélvezőt nagyfokú tudatos
ság, mindenféle sablontól irtózás és erős 
formaérzék jellemzi. Ha irodalomról beszél, 
csakugyan az irodalmat, magát a művet 
vizsgálja elsősorban, még más mondanivalói
hoz is (életrajz, művészi karakter stb.) a 
műveket akarja alapul-venni. Anyaga tehát 
mindenekfölött mint kifejezés: művészi into
náció érdekli, melyben a témájára hangolt 
lélek keresi a szót s a kontaktust a korral és 
közönségével. Ezért tudja azt is, amit — 
tisztelet a kivételnek, az újabb stíl-vizsgálatok 
steril buzgalma oly szívesen mellőz; hogy 
ti. a fejlődés leírásához „nem elég a vissza
térő szavak kicédulázása, pszichológiailag és 
esztétikailag át kell világítani őket, és megér
teni, milyen lelki tartalom nyilatkozik meg 
bennük". S hogy ez mennyire nem üres szólam 
nála, afféle jámbor szándék, a bravúros szó-



kincs-vizsgálatok (néha csak központozás
elemzések) gazdag gyűjteményével tanúsítja. 
Legyen eltg itt egyetlen példát említeni, 
amiben mind a két változat előfordul. Ilyen 
A fiatal Ady nyomában című ragyogó telita
lálat (1960-ból). 

Hasonló eredményekkel: a gondolkodó és 
érzékeny lélek tanulságaival bővelkedik a 
többi szál is, ami Komlóst ihletőihez, a Nyugat
kor legjobb hagyományaihoz fűzi. Ám érjük 
be egy magányos példával. Azzal, hogy pole
mikus vénája olykor olyanformán lüktet, 
mintha nem is a nevezettek együttes példája 
szabná meg ritmusát, hanem csak Babitsé, 
mtg Schöpfline inkább. Abban pl., hogy 
bár konvenció, hatalmi szó és korfelfogás 
soha nem gát előtte, mert rendkívül fogé
kony s jövőt szomjazó lélek, annyira azért 
mégsem az, hogy ne lenne benne a leghar
sányabb újjal szemben bizonyos tartózkodás. 
Hajlik tán a klasszicizáló szemléletre? Nem 
esik messze az igazságtól ez sem, de találóbb 
azt hangsúlyozni, hogy polemikus hangolt
sága s mellette ízlésbeli rokonszenve ekként 
is érvényesül. Ez magyarázza, hogy a fiatal, 
egyelőre izmusokban fürdő Szabó Lőrinc 
hangját még „csinált lihegéssel" izgatottnak, 
s ezért kevésbé meggyőzőnek érzi, mintannak-
előtte, első jelentkezésekor. És innét van az 
is, hogy nyomatékkal hangsúlyozza: Fenyő 
Lászlónak is át kellett esnie a költői forron
gás fontoskodó, „korszakos mókáin", „a 
lírai izmusok bárányhimlőjén"; hogy Rad
nótinak az izmusok az iskola, amit önérde
kében el kell hagyni. Különben „kinek van 
joga köztünk arról beszélni, hogy ő forra
dalmat jelent Adyhoz, Babitshoz, Móriczhoz 
képest?" — kérdezi kortársaitól. „Kassák 
Lajosnak igen. De az ő kísérletei is nem azt 
bizonyítják-e csak, a kivétel bizonyító erejé
vel, hogy életerős, szervesen szükséges művé
szi forradalomnak még nem érkezett el az 
ideje?" Előítélet: apriori elfogultság tehát, 
hogy „a művésznek, ha nem éri be az epigon-
sággal, feltétlenül forradalmat kell csinálnia. 
Hiszen van harmadik lehetőség is: folytató
nak lenni. Új láncszemet kapcsolni a régihez, 
s nem tagadni meg azokat. A háború utáni 
magyar írók általában folytatók. Miért ne 
vallanók be, hogy azok vagyunk?" (A három
felé szakadt magyar irodalom. 1927). Azóta 
sem vélekedik másképp. Elégedetten írhatja 
legújabban, hiszen őt igazolta a fejlődés: a 
Horthy-kor költői közül azok adták a leg
jobb teljesítményt, akik megmártózva az 
izmusok vad hullámaiban, ki tudtak jutni 
valamiféle klasszicizmus partjaira: József 
Attila, Szabó Lőrinc meg Illyés. Ami termé
szetesen most sem jár nála egyoldalúságok
kal. Jogosnak tudja s tiszteli is a kísérlete
zés jogát. Ügy szereti a realizmust, hogy 
kedveli a meseszerűt is, „a transzcendes sej
telmeit", nemkülönben az „álom" s a „homály 

varázsát". Csak azon a határon torpan meg 
újra és újra, „amelyen túl az értelmetlenség, 
a magának való szubjektivitás, illetve az 
emberttlenség vagy a tények meghamisí
tása" fenyegeti. ,, 

Miként elfogulatlan, higgadt tartózko
dása a hivalkodó és magakellető újtól, úgy 
vitás alaphangoltsíga is régebbi keletű. 
Egyik jószemű- kritikusa (éppen negyven 
éve), már így'jellemezte: mintha megduplá
zódnék kedve és ereje, mikor ár ellen úszik. 
De visszanézvést látszik csak igazán, milyen 
jól veszi a tempót! Ma sem lankadó erővel. 
Alighanem igaz, amit így monaanak róla: 
nem is tudna élni polémia nélkül. Túl azon, 
hogy ez mindannyiunk sorsa, nem csoda 
hát, hogy olykor-olykor, éppen mert jó úszó, 
elvéti a ritmust. Mint egyszer Tolnai Lajos 
kapcsán, midőn így ír: 1884 után a fővárosba 
visszatérő Tolnait „már úgy fogadják, mint 
egy bűnöst", megalázzák, újjal mutatnak rá, 
„a Vasárnapi Űjság szerkesztője, a Szászok 
rokona nem engedi színe elé" stb. Bökkenő 
ugyanis az, hogy a szerkesztő nem más, mint 
Nagy Miklós, ki meglehet, bezárta ajtaját 
Tolnai előtt, ám az ismertebb ellenzékit, és 
igazi művészt, Vajdát viszont megérteni, 
segíteni igyekezett. Nincs itt valami disszo
nancia? 

Vagy másutt, hol szemre a méltán gyűlölt 
katedra-kritika húzza a rövidebbet, pedig 
dehogyis az! Mert bár igaz, hogy „Császár 
Elemér még a minap is önelégülten kommen
tálta" az úgynevezett,,tudományos kritika" 
tévedéseit, ami ezt könyvünkben illusztrálja, 
nem éppen szerencsés példa. Hősöm —mondja 
Császár (s idézi tőle Komlós), „ha megtévedt 
is, tévedései elvekből következtek, tudo
mánya, esztétikai elvei téves használatából; 
amit mond, az gyakran helytelen, de nem egy 
laikusnak pusztán jó érzékre támaszkodó kije
lentései, hanem egy módszeresen dolgozó 
tudósnak komoly, szakszerű, megalapozott 
értékítéletei". Nos hihetnők, hogy valami 
salabakterről van szó, akire méltán illik 
Komlósnak Moliéretől kölcsönzött epés fordu
lata is: „Én Artemiust pártolom. Igaz, hogy 
megölte betegét. De legalább teljesen szabály
szerűen járt el". 

Ne essék félreértés, nem óhajtok Császár 
leventéjeként és zászlaja alatt lépni sorom
póba, hogy színeiért törjek „kopját-fejet". 
De a salabakter: Kölcsey Ferenc, ki ezúttal 
mint Csokonai kritikusa áll az utókor 
előtt. (Tehát hasonlóképpen, mint a Goethét 
fitymáló Petőfi, meg a Hamlet szerzőjét 
pocskondiázó Tolsztoj, akiket, miért miért 
nem, Komlós megért és föloldoz, különben 
joggal.) Gyanítható máris, hogy Császár 
passzusát másképpen kéne értelmeznünk, 
mint könyvünk teszi. Szövegkörnyezetében 
ugyanis ez áll: „Kölcsey már nemcsak válasz
tékos stílust és művészi formát vár az értékes 
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költői műtől, hanem igaz, mély érzést, 
őszinteséget, erőt s elsősorban eredetiséget. 
Míg Kazinczy szemében érdem volt, ha a költő 
más, főként német költőt utánzott, Kölcsey 
szemében az utánzás fogyatkozás, s idegen 
szellemek követése gyöngeség. A kritikai 
mérleg serpenyőjébe így Kölcsey igazibb, 
esztétikai súlyokat vetett, először a magyar 
kritika életében. Maga a mérleg, amint mind
járt meglátjuk, nem volt hibátlan, s Kölcsey 
értékelésének jól megválasztott szem
pontjait rosszul alkalmazta, de ez kritiká
jának tudományos színét nem halványítja 
el. Ha megtéved is " . . . a többit ismerjük. 
Csak folytatását nem: „Éppen két évtizedig 
kellett várnia az irodalomnak, míg magyar 
kritikus, Szontagh Gusztáv, újra erre a tudo
mányos szempontra emelkedett. Ebben a 
tekintetben még a következő korszak nagy 
kritikusainak, Bajzának és Vörösmartynak 
működése sem mérkőzhetikKölcseyével". A 
különbség, Császár javára, nyilvánvaló (A 
magyar kritika története. [Az irodalmi kritika 
története a szabadságharcig.] Budapest, 
1925. 63—64. lap). Abban persze igaza van 
Komlósnak, hogy voltak, vannak és lesznek is 
olyan „műítészek," aminő a vígjáték orvosa 
a maga nemében, vagy Császár, a gyakorló 
kritikus. Helyes tehát, kell is pellengérre 
állítani őket. Akár Császárt is. De másképp. 

Hanem a tárgyi megjegyzéseknél (számu
kat még szaporíthatnám), fontosabb az, 
amire már utaltam: Komlós kritika-koncep
ciója, egy önálló esszében. Arról van benne 
szó, amit a műfaj dilemmájaként szoktunk 
emlegetni, újabban egyre többször.. Hogy ti. 
mi a kritika, milyen a jó kritika. 

Régi talány, Komlósnál is az. Korai 
változatában, de nagy nyomatékkal már 
1926-ban, Az új magyar líra lapjain. Itt 
még így: van potenciális kritika és van reális. 
Amazt mondhatjuk esztétikainak is, ezt csak 
egyféleképp. Hiszen, mint nevében áll, „ahe
lyett, hogy a megvizsgált értékeket, mint 
egyszer majd talán hatni tudó kincseket, elrak
tározná az irodalomtörténet kamrájába, 
mindjárt kipróbálja azok élet-értékét, s ha 
a maga érdekeire karosnak találja, kérlelhe
tetlenül elveti őket". Mármost ki merné 
tagadni, hogy emennek „épp úgy megvan 
a jogosultsága, mint a másiknak?" 

Tudott dolog, hogy lényegében miről 
van itt szó. A vonatkozó idő modern magyar 
irodalmának szabadságharcáról, melyet a 
konzervatív s jobbára politikailag is reak
ciós „szaktudománnyal" vívott. (A „ketté
szakadt irodalom" vitája éppen kipattanni 
készült.) Csakhogy ez a félmúlt, mutatis 
mutandis, kissé a közelmúlt is. Mert hiába 
pergett le azóta nagy idő, ma már tudjuk, 
hogy az a jól ismert vaskalap, ami a konzer
vatív kritikát jellemezte, najainkban sem 
ment ki a divatból végképp. A hajdanvolt 

igyekezet pályaút-determináló élménye mel
lett alighanem ez: újabb fejlődésünk ismert 
visszásságai, s ráadásul a bizonyosság-dilemma 
feltámadása (világszerte és nálunk), terelik 
Komlós figyelmét újfent a kritikára és értel
mére. Először Gyulaitól a marxista kritikáig 
című könyvében (impresszuma szerint 1965-
ben, valójában még előbb). Ennek előszavát 
teszi teljesebbé s kimunkáltabbá később; 
így születik a Táguló irodalom program
esszéje, mely első ízben a párizsi Magyar 
Műhelyben (1967, V: 16-17. sz.) látott nap
világot. Gondolatmenete, rövidre fogva, a 
következő: 

Az igazi kritika (nagyjából a múlt század 
közepétől), eleven ízlésen alapszik. De ez a 
gyengéje is: hol az objektivitás, hol a szubjek
tum bűvkörébe téved. Merre tartson hát a 
kritikus: „ösztönösen ítéljen-e, vagy elvek 
alapján?" Ezért vitatja: tudomány-e a 
műfaj, s nemleges eredményre jut. Először 
azért, mert a szubjektumot nem lehet kikap
csolni a kritikából, másodszor azért sem, 
mert nincsenek olyan egzakt premisszáink, 
melyekből hasonló következtetéseket tudnánk 
levonni. Hiába keresünk egy csalhatatlan 
törvényrendszert akár az esztétikában, akár 
a poétikában, ilyet nem találunk; „nemcsak 
nincs tudományos esztétika, az is kétes, 
hogy jó volna-e, ha lenne". (A kritikus vagy 
önhitté válna, vagy megbénulna tőle.) Nincs 
tehát mérce a művészet mérésérej'nem is lehet, 
hiszen míg a tudomány — (értsd: természet
tudomány) — „kívülről, objektíve ismeri 
meg tárgyát, a kritikus úgy, hogy átéli és 
eggyéolvad vele". Mindebből persze nem 
következik, hogy a kritika művészet, bár 
rokonok egymással. Részint a „külső meg
figyelés", részint az „átélés" terén, s kivált 
abban, hogy az egyéniségnek „kikerülhetet
len, sőt értékes szerepe" van mindkettőben. 
Különböznek pedig azáltal, hogy a kritikus 
olyannal szolgál, amivel sem a természettudo
mány, sem a művészet, „indokolt értékelés
sel". A művészet ugyanis nem feltétlenül, a 
tudomány pedig soha nem értékel (Komlós 
szerint az irodalomtörténetírás sem). Differen
cia specifica tehát „az értékelés ténye"; a 
kritika ezáltal különbözik „minden más 
szellemi tevékenységtől", ez teszi kritikává. 

S itt jő az alapdilemma feloldása: a 
szubjektív eredetű általánosság. Premisszája: 
az eddigiekből nem az következik, hogy 
„nem lehetséges érvényes ítélet, csak az, 
hogy tudományos úton nem található meg". 
Mert tudni való, hogy a tetszés vagy nem tet
szés önkéntelen mozzanat, „mint az ideg-
rángás, ha belénk szúrnak". De hogy mindez 
ne jelenthesse a kritikai impresszionizmus 
elfogadását, számoljunk azzal is, hogy a 
művészi ízlés sajátos természetű: spontán. 
Akkor is érvényesül, „amikor gondolkozás 
nélkül reagálunk a műre". ízlésünk auto-
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matizmusa — a kritika spontaneitása, „ösztö
nös, szubjektív jellege tehát nem jár szükség
szerűen önkénnyel, felületességgel, anarchiá
val. Hiszen van szubjektum, amely az álta
lánost képviseli". Vagyis a tőről metszett 
kritikus „sosem privát ember, hanem bizalmi 
férfi: egy egész embertípus nevében mond 
ítéletet". Mintegy olyan formán, ahogyan 
„egy lírai költő érzéseiben" is „egy egész 
közösség megtalálhatja magát". Konklúzió: 
„A kritikus szubjektív úton jut objektív 
érvényű értékeléshez; önmagába fülel, de az 
általános törvényt keresi magában." 

A kritikus természet című szakasz már a 
praktikum világába vezet. Onnét indul, hogy 
a „tetszés" kritériumában van bizonyos 
„értékbenyomás": ez az a „csíra", melyből a 
kritika „kibomlik". „Ennek kell hát helyes
nek lennie." S hogy az legyen, — feltételei: 
„élénk, rugalmas művészi érzékenység, nagy 
irodalmi és élettapasztalatokon kiművelt 
művészi és emberi ideál", és (amit említeni 
sem kellene), „igazságot kereső lelkiisme
ret". Csakhogy a művészi „érzékenység" — 
mondja „fogékonyságnak" is —, egymagá
ban még nem elég. így társul hozzá „egy 
többé-kevésbé tudatos, művészi és emberi 
ideál". Amiről tudnunk kell, hogy nem min
dig a gyakorlat embere teremti meg, aki a 
kritikusi ideáltípusok „végrehajtó" változa
tát képviseli, hanem a másik, amelyikre a 
„törvényhozó" cím illik. (Emerre Gyulai és 
Ignotus, arra Schöpflin a példa.) Vannak 
tehát alap-típusok, s ezeken belül egyedek: 
„portrék". Ha pedig egy-egy kritikus-portrét 
akarunk megismerni, úgy „értékrendszerét" 
kell megkeresnünk. Égy valóban jó kritikus
nál (de ilyen „ritkán tenyésztődik ki"), mi 
sem könnyebb ennél, mivel az illető eo ipso 
markáns egyéniség, „esetlegességektől függet
len, általános érvényű ideállal, melyben az 
örök emberi igény és a kor tisztán látott fela
datának képviselete egyesül". Éspedig azáltal, 
hogy azt a bizonyos „ideált", amelyik „íté
letekben" rajzolja ki a kritikus portréját, 
„a mindenkori társadalmi és művészi helyzet 
szükséglete határozza meg". Nem a véletlen 
dolga tehát, hogy a kritikus „már akkor is, 
mikor látszólag csak esztétikailag értékel, a 
műben megnyilatkozó embert is méri". 
(Különben sem tehetne mást, mert „esztétikai 
igényeink túlnyomó része voltaképp ember
ideálunk esztétikai terminológiákra való fordí
tása".) 

Végkonklúzió (részint már idéztem): nem 
lehetünk közömbösek „egy mű emberi tar
talma iránt"; az „esztétikai szempont elsza
kadása az erkölcsi-társadalmi szemponttól 
a kritikai gondolkodás dekadenciájának jele"; 
persze, „ne alkalmazzuk e mércét iskolás, 
szűk módon". Annál inkább ne, mert nyil
vánvaló: „egy értékes mű nem szállhat 
szembe a politikai haladás törekvéseivel, 

de türelmetlen kívánság, hogy feltétlenül 
szolgálja azt". Mindenesetre számoljunk azzal, 
hogy „a modern irodalom, amelyben a lélek 
egyre több irracionális eleme tör felszínre, 
egyre szükségesebbé teszi a mű és az író 
magyarázatát is. Ezért az új kritikában a 
szorosan vett értékeléssel szemben egyre 
nagyobb szerepet kap a benne feltáruló emberi 
tartalom megvilágítása, a mélylélektan, a 
marxizmus vagy más filozófiák segítségével." 

Megannyi helyes megfigyelés, találó észre
vétel, egy gazdag s érdeme szerint nem eléggé 
méltányolt életmű gyümölcseképpen. Van 
azonban e javallatokban ofyan is, amit nem 
lenne szerencsés, sem hasznos elfogadni. 
Először is az (csak a fő tételeket ismételem), 
hogy „sem az esztétika, sem a poétika nem 
fedezte fel azt a törvényrendszert, amelynek 
alkalmazása a tudományos kritikát lehetővé 
tenné". Amelyik ti. ki tudná kapcsolni- „az 
ítéletmondásból az emberi lelket, amelynek 
számára a mű készült". Továbbá, hogy 
„nincsen tudományos esztétika, az is kétes, 
hogy jó volna-e, ha lenne". S végül: hogy 
„esztétikai és egyéb elveink, világnézetünk, 
kultúránk, élettapasztalataink, morálunk 
mind beleivódnak látszólag ösztönös ítéle
tünkbe, szétbonthatatlanul összeolvadnak 
lényünk természetes reakciójával, akkor is 
érvényesülnek, amikor gondolkodás nélkül 
reagálunk a műre". 

Kezdem a végén. Talán mégis csak jobb, 
ha a mellőzhetetlen első benyomások után 
(de még ítéletmondás előtt) fogalmi eszkö
zökkel: mindenekelőtt alkalmazott esztéti
kai (etikai) s történeti-tapasztalati úton is 
közeledünk a műalkotáshoz. Ami persze nem 
jelentheti ati, hogy szenvtelen ridegséggel 
keressük egy-egy filozófiai esztétikai elv 
lecsapódását az irodalomban. Hiszen igaza 
van Boileau-nak — és Komlósnak, van min
den műben valami „je ne sais quoi". Van 
tehát olyan valami is, ami a szív és érzés 
spontán működésének eredménye, s aminek 
illő érzékelésére csak ezek hivatottak, nem 
a rendszeres esztétikák, és nem is az iroda
lomtörténet vagy másvalami. S hogy mi ez? 
Csak Montaigne-nyal válaszolhatunk: „que 
sais-je?" Kell tehát szív is a kritikához, s 
kell hozzá ízlés, mert csakugyan igaz: a jó 
kritikus „önmagába fülel, de az általános 
törvényt keresi magában". 

Olyan esztétika (vagy poétika) persze 
hogy nincs, amelyik lehetővé tenné a szub
jektív mozzanat kikapcsolását a kritikából. 
Ne is legyen olyan emberfő, aki ilyet szándé
kolna főzni vegykonyháján; de olyan se, 
aki ilyet ajánlana a kritikusnak (ha nincs is). 
Igaz, Komlós sem vitatja végképp a fogalmi 
szféra jogát, csak olyannyira a végletekben 
mozog — tán így is vitatkozik, hogy a tudo
mány s a kritika relációjában mást sem tud 
elképzelni, mint egy Beöthy Zsoltot, egy 
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Császár Elemért, netán egy Berzeviczy 
Albertot, aki történetesen azon töpreng, 
hogyan lehetne törvénybe iktatni, hogy csak 
egyfajta kritika legyen: ósdi. Ismétlem, 
gyanílhatólag Komlós sem vitatja végképp 
a fogalmi szféra jogát az ítélkezésben. Lega
lábbis ezt vélem kiolvasni abból, amit így 
mond: „esztétikai és egyéb elveink, világ
nézetünk" stb. „mind beleivódnak l á t s z ó -
1 a g ösztönös ítéletünkbe". Arról nem szólva, 
hogy tételesen hangoztatja: az újabb kritiká
ban „egyre nagyobb szerepet kap" a műben 
„feltáruló emberi tartalom megvilágítása, a 
mélylélektan, a marxizmus vagy más filozó
fiák segítségével". 

Amaz elsőt, a mélylélektant, valóban jó 
lenne „felfedezni"; igaza van Komlósnak, 
ritkán élünk vele. A „más filozófiák" sem 
kifogásolhatók. Létük jogát s eredményeiket 
vitatni puszta dőreség lenne. Más kérdés 
azonban, hogy magunkénak és helyesnek csak 
a marxizmust valljuk, s megint más az, 
hogy épp ez a distinkció hiányzik Komlós 
művéből: szemléletéből. Amihez természetesen 
elemi joga van. Miként az ellenvéleménynek 
is ahhoz, hogy megtegye ezt a különbséget. 
Ahogyan, meggyőződésem, Komlós tenné 
ezt helyettem, ha most egy pillanatra helyet 
cserélnénk. Osztozva hát helyes véleményei
ben és elveiben, még néhány kiegészítést fű
zök a mondottakhoz. Előre bocsátva, hogy a 
kritikát nem tekintem elszakíthatónak a 
tudománytól, noha nem is azonosítom vele. 
Tételes ellenvetésem tehát: 

A kritika nem más, mint nyilvánosságnak 
szánt írásmű, mely a körébe eső teljesítmé
nyekről mond ítéletet, értékelő elemzést, 
olykor csak puszta véleményt, szinte vallo
más gyanánt, ám így is, úgy is a műélmény 
hatásaképpen. Esetenként más-más formá
ban: tanulmány, esszé, recenzió stb. képében 
egyaránt. Szerepét tehát, mindenekelőtt ítél
kező-értékelő változatában, ám végső elem
zésben a másikban is, az határozza meg, 
hogy közbülső helyen áll az irodalomtörténet 
s az irodalomelmélet között. Innen, a jogos 
absztrakciók és általánosítások felől az elvont 
történetiséget képviseli, amonnan, az iroda
lomtörténet oldaláról, a konkrét történetiség 
elvét testesíti meg, kéri számon. így lesz szerep
köre, egyszersmind funkciója a közvetítés. 

Következik ebből, hogy . tevőlegesen, 
irányadó erővel is beleszólhat az irodalom 
és a közönségízlés, másrészt a szaktudomány 
fejlődésébe. Leginkább olyan formán, aho
gyan (többek között> Vajda észlelte: „közön
ség és költő egymásra kölcsönösen hatnak, 
s az elemző, elmélkedő ítészét játsza a közve
títő szerepet a két fél között, melynek egy

aránt feladata az alkotó írót és az olvasó
közönséget hibáira figyelmeztetni". Ritkáb
ban pedig úgy, hogy elelemzés, értékelés 
közben a megbírált mű (és törekvés) speci
fikumából kiszűri mindazt, ha tudja absztra
hálja is, ami abban szélesebb, általánosabb 
érvényűnek ígérkezik. Ilyen helyzet azon
ban nem mindig alakul, de ha időről-időre 
mégis, akkor a kritika nemcsak „odalent", 
az alkotás szféráiban s az irodalmi élet — a 
közönség-ízlés alakításában érezteti hatását; 
teszi ezt „fent" is, az elvont s a konkrét 
történetiség terrénumain. Azaz szolgálja a 
személyes mozzanat, az alkalmazott „tet
szés" hozadékaival is a soha nem szűnő, 
szakadatlan megújulást; éppen azáltal, hogy 
viszonos kölcsönösséget, egymásrautaltságot 
teremt a művészi, illetve a tudományos élet 
három nagy összetevője: a közönség, a mű 
s ennek teóriája között. 

Egymással szemközt: pólusban állnak 
tehát innen a közönség, onnét a konkrét s 
az elvont történetiség birodalma, centrum
ban pedig a mű, a kritika tárgya, egyben a 
fejlődés legfőbb hordozója, állandó biztosí
téka. Szolgálatában — mindenekelőtt, a 
túlsó pólusnak, a nyilvánosságnak. A közön
ségnek tehát, mivelhogy őérte van a mű. 
Ezért á kritika függvénye is az irodalmi 
helyzetnek (s a tudományos szükségletnek), 
melyet legjobban az első érdekeltek: a mű 
szerzője és kritikusa — gyakran a kritikus, 
aki művész is, észlelnek összetettségében, 
főirányait nézve. Ily megfontolásból mondom, 
hogy a kritika, ha időnként tagadja is, se 
nem művészet, se nem szaktudomány, hanem 
a csiszolt ízlésű, műértő szubjektum benyo
másaival olykor többé, olykor csak kevésbé 
átszőtt, egyben a különféle szaktudományok 
(filozófia, esztétika, irodalomtörténet és-elmé
let stb.) fejlődésétől erősen meghatározott és 
befolyásolt műfaj. Ennyiben tehát tudomá
nyos tevékenység, a jelzőbe öntve a megjegy
zés erejét. 

Egyebekre nézve csak egy megjegyzést 
még. Ha megannyi gonddal-bajjal kínlódik is 
szaktudományunk, elégedett lehet, hogy 
olyan friss szellemű és bátor szívű képviselői 
vannak, mint a hetvenötéves Komlós Aladár. 
Aki csatás, fiatalos kedvvel cáfolja La 
Rochefoucauld elvét: ahelyett, hogy „jó 
tanácsokat" osztogatna, mint némely bölcs
nek mondott öregek szokták, ha már nem 
futja egyébre erejükből, inkább példát mutat 
és kezdeményez. S ha olyat is, ami ellenve
tésre szólít? — annál jobb. Élet és haladás 
csak az alkotó munkát kísérő vitákban 
terem. • 

Somogyi Sándor 
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