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Bp. 1973. Szépirodalmi K- 398 1. 

Az élő irodalomról írott kritikák és tanul
mányok többsége egy idő után kihull az 
emlékezetből. Kevés az olyan kritikus, aki 
önmaga pályaképét megalkothatja s prezen
tálhatja is, mint köteteik révén saját pálya
képüket például a költők. Kritikusról szólva, 
míg egy-egy kései születésnap vagy a nek
rológ ideje el nem jön, nem is szokás az 
„önépítés", a korral való szembesülés, a 
„sors-vállalás" tényeit emlegetni. A költőt, 
legyen bármekkora, jelenségnek illik tekin
teni, a kritikust műszernek, akinek az a dolga, 
hogy értelmezze, mérje és minősítse a jelensé
geket. 

Hamis verzió ez, rossz szereposztás, de 
érvényben van s Tamás Attila kritikáinak 
gyűjteménye erősíteni igyekszik ezt az ér
vényt. Erősíti már azzal is, hogy nem saját 
pályájának időrendje szerint, hanem — 
összhangban a kialakult szokással — mű-
nemek szerint csoportosítja tanulmányait. 
„Költőkről", „Prózai és drámai művekről", 
„Esztétikáról, irodalomtudományról" című 
tömbjeiből csak éber figyelemmel lehet re
konstruálni az építkezés ritmusát, a maga
tartás és a módszer érlelődésének fázisait. 
Még a közegellenállás okozta súrlódások hang
jait is kiszűri, ritkán vitatkozik, egy-két korai 
írástól eltekintve, költőkről és írókról szólva 
hivatkozásainak száma is olyan gyér, mintha 
előtte és körülötte semmi sem tőrtént volna. 
Pedig például a Sarkadi-mű vagy Illyés 
drámái körül sok minden lezajlott, mire 
szerzőnk a maga tanulmányait megírta. 

Ám ha ezekről nem vesz tudomást, annak 
sincs más oka, csak a civakodásoktól irtózó 
komolyság s a szenvtelenséggel határos ön
fegyelem. Meg aztán amit tud s amit közölni 
akar, ahhoz szüksége sincs az előzmények 
felidézésére, hiszen jelen volt ő, ha nem is 
szólt bele minden vitába. Jelen volt és min
dent végiggondolt a legkényesebb és leg
bonyolultabb elméleti, poétikai kérdéseket 
különösen, s olyan szuverenitással, amely egy 
öntörvényű rendszer birtokosának önérzeté
hez is elég fedezetnek. Erős a gyanúm, hogy 
szenvtelenségét is ilyen önérzet feszíti már-
már modoros személytelenséggé. Erre val
lanak könyve utolsó fejezetének éles bírálatai, 
s főként az előadás, melyből a személyesség 
jegyeit olyan eltökélt szigorral iktatja ki, 
mintha instrumentumként akarná működtet
ni kritikusi adottságait. „Ezek a megjegyzések 
azonban nem kívánnak semmilyen kiemelke
dőbb szerepet betölteni, inkább csak afféle 
útbaigazításul, használati utasításul kíván
nak szolgálni." így mentegeti, magyarázza 
például a kötet előszavát, amely különben 
semmi mentegetésre nem szorul. De máshol 

is gyakran ölt ilyen tüntető alakot az én-t 
elnémító szemérem. „Ezért tesz kísérletet ez 
a tanulmány. . . " — olvasható több helyen 
is. Pedig maga a közlés pontatlanabb lesz, 
mesterkélt is talán, mikor a tanulmány fogal
mát megszemélyesíti, hiszen a tanulmány 
eredménye a kísérletnek, de ő veszteségek 
árán is személytelen marad. 

Pedig ez a gyűjtemény olyan kritikust 
reprezentál, aki első jelentkezése óta együtt 
élt az irodalom eleven folyamatával, részese 
volt a sokszor drámai körülmények között 
zajló áttöréseknek, s a kevesek egyike, aki 
mindig a tehetség, az érték védelmében tűnt 
ki. írásairól szólva ezt a történeti funkciót 
és erkölcsi érdemet akkor is rögzítenünk kell, 
ha tudjuk, hogy tudósi munkában elemi 
követelmény a tudományos tisztesség. Mikor 
e kötet első cikkei megjelentek, ezt az elemi 
adottságot óvni — nem volt könnyű dolog. 

Tamás Attila azonban már a kritikusi 
helytállás legelső fegyvertényei közepette 
sem érte be az „odaállás" gesztusával. Már 
a Benjámin védelmében írt vitacikkére sem 
az irodalompolitikái hadmozdulat, hanem a 
megismerés alapossága és a mérlegelés pon
tossága a jellemző. Pontosabban szólva: a 
hadmozdulat épp az utóbbi sajátosságok révén 
vált átütő erejűvé. S Tamás Attila irodalom
politikai szerepe, noha sohasem volt főszerep, 
azért válhatott hatékonnyá, mert esztétikai 
kultúrája, szempontrendszere úgy mélyült 
és gyarapodott, ahogy 1953—56-tól a magyar 
szépirodalom. 

Az együttnövekedésnek a tényeit, ha csak 
a témákat néznénk, azt mondhatanók, ez a 
gyűjtemény eléggé hézagosan tükrözi. Pá
lyák és művek, emlyek a kor irodalmának 
színképéből nem hiányozhatnak, innen hiá-
zanak. Mentségét és magyarázatot e sorok 
írója többet tudna, mint amennyit az elő
szó felhoz, de nincs rájuk szükség, mert a 
kritikust sem az minősíti, hogy írt-e minden
ről, hanem, hogy fontos dolgokról írt-e, 
sikerült-e a vizsgált jelenségek lényegéhez 
közelférköznie, s ítéletei mennyiben hitele
sek. Tamás Attilának sikerült. Elsősorban 
Németh László Galilei c. drámájáról, Déry 
JVifcijéről, Lengyel Józsefről, Weöres Sán
dorról írott tanulmányaira érvényes ez. Az 
előbbiekben az életmű belső logikáját, vo
natkozás-hálózatát felfejtő avatottság és a 
műre koncentráló elemzés egymást erősítő 
kölcsönössége terem értékes felismeréseket, 
utóbbiakban a művek sajátos természetére 
irányuló figyelem. 

A Weöresről és Pilinszkyről írott tanul
mányok egyszersmind a líraelmélet kidol
gozása s a nyelvi elemzés új módszereinek 
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megismerése közben szerzett készségeket is 
reprezentálják, s jól szemléltetik a meg
művelhető terület bővülésének folyamatát 
is. A Juhász-, Nagy László-, Illyés- és a 
Sánta-tanulmány által létesült alap velük 
szélesedett az élő irodalom egészét átfogó 
horizonttá. Aki tudja, hogy egy-egy kritikus 
világképén belül a műfajokra vagy csopor
tokra irányuló figyelem milyen jellegadó 
erővel működik, Tamás Attila megszolgált 
illetékességét kivételes képességnek fogja el
ismerni. Mert nem elég a szándék: mindenkit 
becsülni, ha az érzékenység, a módszer és 
a megnevező-készség nincs arányban az 
ambícióval. A kihívások, melyekkel a szép
irodalom oly sűrűn lepi meg a kritikát, 
Tamás Attilát nem hozzák zavarba. Tudja 
a mesterségét. S jóllehet tudása az irodalom
tudomány fő forrásaival intenzív kapcsolat
ban áll, irodalomtörténeti ismereteit, iro
dalomelméleti tudását, módszerének eszköz
tárát nem engedi külön-demonstrációvá bon
takozni, számol az olvasó és a hely befogadó
képességével, tehetségét a lényegmegmara
dás tömör és pontos aktusaira koncentrálja. 
És a mérlegelésre. 

Valószínű, hogy a mezőnyban ma ő a 
legszigorúbb kritikus. Talmiságokkal nem 
vesződik, így értékelő aktusai egy-egy jelen
tős életmű szintjeinek és súlypontjainak a 
kijelölésében érvényesülnek elsősorban, fgy 
aztán, legyen szó Juhász Ferencről, Sántáról, 
Illyésről, nem reszket a keze a gyengeségek 
kitapintásakor, rögzítésekor. Úgyannyira, 
hogy mikor Moldova-cikkéhez érünk, szo
rongás támad bennünk: mi lesz itt uram-
isteni De nem történik semmi szörnyűség: 
a jellemzés pontossága, a szigort megneme
sítő felelősség s a tehetség iránti megbecsülés, 
egyszóval a munka tisztasága, hitelt és mél
tóságot ád az ítéletnek. Csak akik maguk is 
végiggondolták a Tamás Attila által felmért 
műveket, észlelhetik valódi arányaiban a 
munkát, mely egy-egy passzusában rejlik. 
Amit például a 196. lapon Illyés prózájának 
természetéről néhány sorban előad, mesterre 
valló sűrítés, s bízvást kiállna egy statiszti
kai vizsgálat ellenőrzését. Ugyanezt a tömö
rítő erőt becsülhetjük A pálya szélén című 
Mándy-regény jellemzésében s az Igéző vilá
gának leírásában. 

A megismerés és a jellemzés tömör és 
gondos munkája tehát fedezi Tamás Attila 
ítéleteit. De ahol az érvelésre alig van tere, 
mérlege akkor is pontosabb, mint a kortárs
kritikáé általában. Az arányérzék és a tel
jességről való elképzelés határozottsága már 
a korai tanulmányokban is meglepően érett, 
s idők során csak mélyült ez a tudomány. 
S ez nemcsak azt jelenti, hogy Simon gon
dolati versei, Sánta Ötödik pecsétje, Sarkadi 
Gyávája vagy az Elveszett paradicsom, Illyés 
Dózsája és más művek valóban annyit érnek, 

amennyire Tamás Attila — a konvenciótól 
eltérve — taksálja őket, hanem, hogy leg
többször éppen az a gyengéjük, amit ő meg
nevez. S ez azért fontos, mert a rossz indítékú, 
hamis közelítés még akkor is a mű pártjára 
vonja vagy megzavarja az olvasót, ha a 
minősítés esetleg jogos. Tamás Attilát a mű 
esztékiai alkata érdekli, ideológiai szempont
jai is ennek vizsgálatában érvényesülnek. 
Ezért nem érezzük erőszakosnak még ott 
sem, ahol téved. 

Mert azért ő is téved olykor. Sánta novel
láiban és regényeiben talán máshová kellene 
tenni a súlypontokat, a Kegyenc margójára 
élesebb kérdőjelek kívánkoznak. Pilinszky 
Négysorosában a vers magasabb értelmét, 
az áldozat krisztusi színezetét már az „Alvó 
szegek" is hangsúlyosabban jelzik, mintha csak 
a tehetetlenség tragikumát fejezné ki a vers. 
Az Esztétikáról, irodalomtudományról cím 
alatt közölt kritikákban pedig annyi a kérdő
jel, hogy árnyékukban gyakran az érték is 
elhomályosul. 

Ezekről a kérdőjelekről külön is szólnunk 
kell, mert ezek kapcsán Ölt tételes formát 
Tamás Attila eszménye is. Az a tudományos
ság, melynek elméleti alapozottsága átgon
dolt, s ennek eredményeként a kategóriák 
és alkategóriák viszonya, a fogalmak rendje 
logikus és szigorúan következetes: az elem
zés lényegre irányuló, bizonyító erejű, az 
ítélet mértéktartó, az előadás feszes menetó" 
és hűvösen tartózkodó. Eme eszmény felől 
aztán az esszé jobb esetben is csak köteles 
megbecsülésben részesül, az anyag természe
téből eredő következetlenség (pl. Komlós 
Aladár könyvéről szólva) szerkezeti hibának, 
Hankiss Elemér szándékolt nagyvonalúsága 
pontatlanságnak, s még Barta János logikája 
is gyengének, pedig utóbbiról opponensei is 
azt tartják, hogy nála „a fogalmak «élnek», 
vonzásuk és pályájuk van, matematikai sza
batossággal hozzák az eredményt". 

Hogy pályatársaival Tamás Attila túl 
szigorú, sőt igazságtalan is olykor, annak 
valószínűleg két oka van. Az egyik a szak
mánk helyzetéből eredő, a megújulással 
együtt járó terminológiai zűrzavar. Ebben 
rendet teremteni jogos törekvés, s Tamás 
Attila konok szívósággal törekszik is erre. 
S helyenként olyan éber érzékenységgel ta
pintja ki egy-egy munkán belül a rendszere
zés gyengeségeit, hogy a hiba gyökeréhez 
is le tud hatolni. így sikerül pl. az agyon
vitatott lukácsi mű hibáiban is a törvény
szerűséget megneveznie. — A másik ok már 
hiányra vall. Arra, hogy Tamás Attila nem 
számol eléggé a közeggel, melyben egyik vagy 
másik tanulmány megszületett. Ezért he
lyenként az úttöréssel járó kényszerű alkal
mazkodást is puszta lazaságnak minősíti. 
Pedig van rá eset, pl. Sőtér vagy Illyés 
esszéiről szólva, hogy e munkák szépírói 
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alkotásként való értelmezését is lehetséges
nek tartja, becsülni tudja bennük az olvasót 
és az írói összekötő képességet s azt, hogy 
gondolkodásra ösztönöznek. De hogy a gon
dolkodást és az érvelést nem érzi elég erős
nek, elég megbízhatónak ezekben a „színes" 
írásokban, az bizonyos. 

Megismétlem: irodalomelméleti, poétikai 
jellegű munkákkal szemben j ogosnak érzem ezt 
a szigort, de a szépirodalmi művek kritikáját 
sokkal változatosabbnak képzelem a Tamás 
Attila bírálataiból kiolvasható eszménynél. 
Igaz, ő is elismeri másféle kritikák létjogát, 
de maga tartózkodik a művel való találkozás 
élményének tükrözésétől. Nemcsak a szemé
lyesség jegyeit szűri ki, de a közelítés, a nyo
mozás, a lényeghez hatolás dramaturgiá
jának izgalmat is eltünteti, ahol csak tudja. 

Olyan komolyan veszi önmagát s a kritika 
tudomány jellegét, hogy azt hiszi, maga elé 
mormolva is írhat, mivelhogy munkájában 
csak az igazság a fontos. Ahol átizzik sorain 
a megismerés személyiség-mozgósító szen
vedélye, mint a már említett helyeken, vagy 
a Kháron ladikjáról írott bírálat szép expo
zíciójában, ott mérhető igazán, mennyi belső 
gazdaságot kényszerít igájába a tudósi ob
jektivitás tiszteletreméltó fétise. 

Az eredmény azonban arra vall, hogy 
megtérül ez az áldozat, s ilyenképpen nem is 
áldozat, hanem alkat és szerep egymáshoz 
hangolódásának szerencsés megvalósulása, 
melynek problematikussága csak egy más
fajta alkat mérlegét hozza ilyen nyugtalan 
mozgásba. 

Kiss Ferenc 

FORMATEREMTŐ ELVEK A KÖLTŐI ALKOTÁSBAN 
Bp. 1971. Akadémiai K- 652 1. (Az MTA Stilisztikai és Verstani Munkabizottságának kiadvá
nyai 1.) 

1968-ban a frissen megalakult MTA Sti
lisztikai és Verstani Munkabizottsága a leg
időszerűbb feladatot hajtotta végre annak a 
tanácskozásnak megrendezésével, amelynek 
anyagát e kötet tartalmazza. A külföldön 
már jelentős múltra visszatekintő műköz-
pontú irányzatok a hatvanas évek közepén 
kezdtek behatolni a magyar tudományba, 
párhuzamosan a strukturális nyelvészet hazai 
kibontakozásával. Alapvető, a hazai kutatás 
jövőjét meghatározó feladat volt, hogy minél 
szélesebb körben megkíséreljük átültetni s 
egyben továbbfejleszteni a nemzetközi iro
dalomtudomány újabb módszereit, alkalmaz
ni s kamatoztatni eredményeit. A felhívás, 
mely előzetesen megadott szempont nélkül, 
sőt a módszertani sokirányúság elvárásával 
szólította fel az irodalomtudomány képvise
lőit, stilisztákat, irodalomtörténészeket, el
méleti kutatókat két egymástól igen elütő 
költemény (Babits: ősz és tavasz között, 
ill. Kassák: A ló maghal, a madarak kirepül
nek) elemzésére, interpretálására — nos, egy 
ilyen felhívás valóban alkalmas volt arra, 
hogy felkeltse a figyelmet és az érdeklődést, 
elindítson valamit, mozgásba hozza a tudo
mányos életet. 

Ha ez a gyűjtemény még a vitaülés évé
ben megjelenik, akkor talán ma már előbbre 
tartanánk, összehasonlításul a rokon disz
ciplína kínálkozik: strukturális nyelvtudo
mányunk ma már van, részletező és össze
foglaló művek megjelentek, az új tudomá
nyos műhelyek kialakultak. Az irodalom
tudományban ezzel szemben legfeljebb csak 
elszigetelt egyéni kísérletek, szétszórt, olykor 
eklektikus próbálkozások fedezhetők csak fel. 

Pedig ez a tanácskozás szinte valamennyi 

problémáját exponálta a modern irodalom
tudománynak. Technikai, metodikai és törté
neti megközelítéseken keresztül az irodalom 
ontológiájáig hatolt: eredményeit mérlegel
ve, azt hiszem, leghelyesebb, ha ezek rend
jében haladunk. 

Hogy milyen adatok azok, melyek alapján 
egy irodalmi művet elemezni lehet, csak 
századunkban vált elméletileg kérdésessé, 
s az probléma is, hogy milyen funkciót tu
lajdonítsunk az adatoknak: a gyakorlat itt 
nagy változatosságot produkált Lady Mac
beth gyermekei számának „kiderítésétől" a 
„Teljesség" és „Végtelenség" világérzésének 
kutatásáig. 

A vitaülés kellőképpen demonstrálta, hogy 
tudományos közvéleményünk ma már „adat"-
nak ilyen összefüggésben kizárólag a „belső" 
adalékokat tekinti: jól mutatta ezt az az 
általános (és indokolt) meghökkenés, mely 
a Kassák-vers egyik motívumának, a „nikkel 
szamovár"-nak „repülőgép"-pel való (külső 
szempont alapján történt) azonosítását fo
gadta. Kovalovszky Miklós cikke jó példát 
mutatott arra, hogy az életrajz, életrajzi 
regény csak annyiban szolgálhat adalékul 
egy vers elemzéséhez, hogy felhasználható 
egyes motívumok konnotaciós hátterének 
megvilágításához. 

Az adatok felhasználása, értelmezése, ma
gyarázata tekintetében már távolról sem ala
kult ki ilyesfajta hallgatólagos egyetértés. 
Pedig éppen ez a leglényegesebb kérdés: 
milyen célt szolgálnak a feltárt stilisztikai, 
poétikai, verselési sajátosságok? 

Rába György a Babits-vers leíró és ref
lexív rétegeinek gyakori egymásbajátszását, 
átfedését a költőnek azzal a szándékával ma-
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