
„lazább félrím" Petőfi verseiben is ömlik, aligha 
Juhász Gyula a helyes vonatkoztatási alap. A 
jambusí versbe szőtt anapesztusokról szó sem 
esik, Ady-párhuzam lép helyébe. S végül oda fut 
ki a magyarázat, hogy „a Nyugat-verstől a szabad
vers felé" halad a ritmikai forma. Állítás ez, 
verstani hitel nélkül. A Tiszta szívvel erős met
szetek miatt beszéd fogantatású metrumot sugall 
Szabolcsinak, ami így impresszionisztikus túlzás. 
Hogy a negyedik szakasz „külön kis ballada" -
ismét túlzó. Az értelmezés lényegére vonatkozik 
fenntartásunk azzal kapcsolatban, hogy „meg
levő, fennálló értékeket tagad, illetőleg először 
hiányolja, majd megtagadja őket". Számunkra 
marad a költemény a kitagadottság, a kifosztott
ság, a hiány panasza. A villoni értékismerő ember 
abszurd kallódásának dokumentuma, A Verettet
vén - Végül ismét jambusi metrumot értékel, 
meg sem említve az anapesztusokat, miközben 

BORI IMRE: VARÁZSLÓK ÉS MÁKVIRÁGOK 
Tanulmányok. Újvidék 1979. Forum Kk. 359 1. 

Sokat sejtető, érdeklődést csigázó, ámde -
minek tagadnók? - fölöslegesen hangzatos 
címmel bocsájtotta útra legújabb tanulmány
füzérét Bori Imre. A könyvben megidézett és új 
szempontok szerint interpretált négy alkotó 
közül az egy Jókaira illik legfeljebb a „varázsló" 
titulusa, „mákvirág"-nak (több-kevesebb meg
szorítással, s korántsem átkos szenvedélyére 
utalva sandán) tán ha a szerencsétlen sorsú Csáth 
Gézát minősíthetnők közülük. Justh Zsigmond 
ugyancsak nehezen felelne meg varázslói és 
mákvirági kritériumoknak - elannyira, hogy még 
Péterfy Jenő kemény ítélete: „salon analysta" is 
inkább jellemző reá - , a korán elhalt, tisztes 
szorgalmú és művű Török Gyula távolságát e 
fogalmaktól pedig ne is emlegessük immár. Ha 
viszont a vizsgált - több tucatnyi - mű hőseit 
kívánná minősíteni e kitétel, jellemző ereje még 
csekélyebb. Varázsló vagy mákvirág elvétve akad 
csupán a figurák között. S a címmel kapcsolatos 
fenntartásaink a kötet egészére is érvényesek, az 
itt feltűnő pontatlan, némileg önkényes szó
használat (társulva egyéb fogyatkozásokkal) 
sűrűn meghökkenti az olvasót utóbb is. 

Azt a munkát, azt a szemléletet, azt a mód
szert folytatja és képviseli a szerző ezúttal is, 
amely - két közeli példa - Frídolin és testvérei, 
illetőleg Krúdy Gyula c monográfiájából isme
rősünk. Következik ebből, hogy eme könyv is 
Bori szokásos felfogásának, erényeinek és hibái
nak foglalata. Kitartása és következetessége tisz-

megtudjuk, hogy valaki gagliardákat lát a sorok
ben. A vers bimetrikus sorai következetesen két-
tagúak, 4-es vagy 5-ös alapúak, mi értelme van így 
csupán a páratlan sorokat minősíteni? A formai 
jegyek bizonytalan vizsgálata végül külön áll a 
gondolati-lényegi értelmezéstől, forma és tarta
lom elemzése anorganikus. 

Mindebből következik a Bevezetés záró
mondatának igazsága: „nem törekedtünk túlzott 
egyneműsítésre". A kötet minden tekintetben 
sokszínű, a tudományos-teoretikus tendencia 
érzékelhető hatalmának jegyében. A szerzők 
igényessége, a magyarázatok eredményessége 
méltatást érdemel, a tévedések is vitára érde
mesek. A József Attila-versek elemzése ezért igazi 
nyeresége mind a József Attila-irodalomnak, 
mind a szépet szépen magyarázó tanulmányok 
iránt eleven érdeklődésű olvasóknak. 

Szuromi Lajos 

teleire int csakúgy, mint egy pillanatra sem 
lankadó polemikus és perújító kedve, a több év
tizedes, netán évszázados közhelyeket, meg
kövesedett nézeteket és előítéleteket energikus 
mozdulattal félretoló, avagy felülvizsgáló el-
szánása. Mint mindenkor, nagy szükség van erre 
most is, hiszen - legkivált Csáth és Török Gyula 
hagyatéka látja kárát ennek - nem dúskálunk a 
friss keltezésű és jeles elemzésekben, ha e négy 
alkotó világához közelítünk. S miért ne jelent
hetne kihívást, jótékony ösztönzést a kutatónak a 
Bori kínálta koncepció, épp a szokatlanságával, 
/nas-voltával? Termékenyítő hatású lehet, élénk 
vitára, avult elképzelések újragondolására és meg
haladására ingerelhet egy ilyfajta tanulmány
gyűjtemény. Becsüljük is érte Bori Imrét, jóllehet 
- s nézetünkkel aligha maradunk egyedül -
hozzá csak kevés ponton társulhatunk. 

Bocsássuk előre máris fenntartásaink, ellen
véleményünk summáját. Másként ítéli meg a 
szerző irodalmunk fejlődésmenetét, másként látja 
nagy alkotóink hierarchiáját, másként osztja el 
értékhangsúlyait, mint általában szokásos. 
Korántsem hiba ez önmagában — ellenkezőleg: 
egy nagy ívű, szuggesztív koncepció szülője 
lehetne e merész és dacos szuverenitás. Mégsem 
lesz - nem lehet - azzá: nem nő fel a szándékhoz 
a megvalósulás, nincs arányban a hipotézisek s a 
konzekvenciák bátorságával a bizonyító appa
rátus. Leszámítva a telitalálatokat - idézünk 
majd példákat reájuk - fájdalmasan hiányzik 
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ebből a Bori-könyvből is a fogalomhasználat, a 
terminológia, a stílus, a vonalvezetés, a gondolat
menet világossága, koncentrációja. Apró, de annál 
árulkodóbb tünet: felötlően vonzódik a szerző az 
idézőjelhez, s korántsem csak a fölös bőséggel 
adagolt citátumok esetében. Oly gyakran él vele 
egyébként is, hogy azt már bizton visszaélésnek 
nevezhetnők. Főként Jókai-tanulmánya tobzódik 
benne mértéktelenül. Idézőjelbe kerülnek rendre 
a leghétköznapibb szavak („boldog", „rossz", 
„dzsentri", „polgári", „valóság", „igaz", 
„hamis", „pénz", „teljes", „természeti" - a listát 
vég nélkül gyarapíthatnók!), csakúgy, mint az 
irodalomtörténet terminusai: a „naturalizmus", a 
„romantika" és a „realizmus". A következmény? 
Fellazulnak, avagy teljesen kioldódnak a fogal
mak a hozzájuk tapadt primer jelentésből, s deno
tativ funkciójukat be nem tölthetvén. csupán 
konnotatív sugalmaikban léteznek tovább. Híjával 
vannak a tudományos elemzésben oly igen fontos 
kemény, plasztikus körvonalnak, nem önmagukat 
jelentik immár, hanem valami többet, valami 
mást. Ezt a többletet, ezt az eltérést azonban 
vajmi nehezen definiálhatná az állandó váltásra 
kényszerülő olvasó, ki nem is a szavak elmosó
dásának, lebegtetésének bűvészmutatványára 
kíváncsi első renden. 

S nem csupán a fogalmak képlékenysége 
bizonytalanít el bennünket, kelti óhatatlan a be
nyomást, hogy ingoványos terepen járunk. 
Kicsiny tükröt tart a szóhasználat a könyv 
egészének is, apró mása, mintázója a nagyobb 
fogyatkozásoknak. Elmosódnak, tisztázatlanul 
maradnak itt egyéb dolgok s összefüggések is. 
Nem derül ki egyértelműen, mit tart Bori a 
romantika és a realizmus, a naturalizmus és a 
szimbolizmus, a szecesszió és az impresszio
nizmus lényegének, milyen kapcsolatokat tételez 
közöttük, minek alapján határolja el őket - nem 
csoda hát, ha parttalanná válnak e fogalmak s 
állandósul interferenciájuk. Kivált a Jókai- és a 
Justh-elemzésben Gegkevésbé pedig a Török 
Gyuláról szólóban) érzékelhető a feszes, célratörő 
vonalvezetés, az egy végből szabott gondolat
menet hiánya. Nincs igazán kitüntetett szem
pontja az analízisnek, inog is folyvást az egyen
súly. A komplexitás nyilvánvaló, hogy annál két
ségesebb legyen a koherencia. Esztétikai és 
szociológiai, eszmetörténeti és pszichológiai, iro
dalom- és ízléstörténeti aspektusok váltakoznak, 
vetülnek egymásra szeszélyesen, fuldoklunk, el
veszünk a bőség zavarában. Lehetne áttekinthető 
és harmonikus is a nézőpontok viszonya, ámde 
nem az. Mindig az tetszik a legfontosabbnak, mi 

éppen szóba került, axiomatikus kijelentések sor
jáznak anélkül, hogy fontossági sorrendjük, 
hierarchiájuk tisztázódnék. Részmegállapítások 
sokaságában üdvözülnek a Bori Imre tanul
mányai, nem egészükben; nem az alá- és fölé
rendelés, hanem a mellérendelés metódusa 
dominál bennük. 

További gyengéje a könyvnek, hogy untalan 
megbomlik a leíró és a minősítő passzusok 
kívánatos aránya. Az előbbi primátusát kapjuk, 
holott az utóbbiét várhatnók el joggal, összefügg 
e sajátosság nyilván azzal is, hogy csak kevéssé 
tetszik fogékonynak ezúttal a szerző a próza
poétika, az értékelmélet és az esztétika kérdé
seire. Elejt ugyan nemegyszer kritikai-minősítő 
megjegyzéseket, ítéletei azonban vagy a kellő ki
fejtést, aládúcolást nélkülözik, vagy - s ez a 
gyakoribb eset - csupán mellékesen kerülnek 
szóba. Hogy a fölemlített Jókai-művek majd 
mindenike gyönge alkotás, hogy Justh Zsigmond 
könyvei - „modernségüktől" függetlenül - elemi 
hibákban senyvednek többnyire? - mindez 
kevéssé befolyásolja Bori Imrét. Teheti ezt már 
csak azért is, mert - ő mondja így - „néhány 
metszetben" kívánja „megragadni" (6) pl. Jókait, 
nem kell szembesülnie ilyformán teljes művekkel 
s a vizsgált pályaszakasz egészével. Márpedig meg
győződésünk, hogy egy író világképének módo
sulásáról, uralkodó tendenciáiról nem a -
gyakorta önkényesen - kiragadott és abszoluti
zált mikrorészletek, hanem a maguk komplexi
tásában szemlélt alkotások sora vallhat autenti
kusan. Mit bizonyít egy regény értékével, jelentő
ségével kapcsolatban bármely idézet, ha teljesség
gel elvonatkoztatjuk a kontextustól, amelyből 
vétetett? Mit bizonyít egy periódus jellegéről, 
erővonalairól több, nagy leleménnyel össze
válogatott citátumcsokor, ha indifferenssé válik a 
pályaszakasz karaktere, a hanyatlás megannyi 
bizonysága? Az irodalomtörténész, ki Jókai 
utolsó évtizedeinek újraértékelését, rehabilitálását 
tűzi ki céljául, nem haladhat el közömbösen a 
koncepcióját kikezdő vagy épp cáfoló tények 
sokasága mellett. 

Mindaz, mit eddig kifogásoltunk, csökkenő 
mértékben - és mutatis mutandis - a Justh- s a 
Csáth-tanulmányra is érvényes. Essék szó Bori 
praxisának még egy vitatható jellemzőjéről. Nagy 
érdeme lehetne a szerzőnek, hogy — túl a magyar-
s a világirodalom fölényes ismeretén - a zene s a 
képzőművészet égtájain is otthonosan mozog, s 
nem akárminő merészséggel mozgósítja is tudás
anyagát, tapint ki analógiákat és összefüggéseket 
E tájékozottság, e folytonos készség a kombi-
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nációra, a fürge asszociálásra tartós világosságot 
teremt olykor, hogy - s ez a jóval gyakoribb eset, 
sajnos - ne legyen több másszor szemkápráztató 
villanófénynél, a szellem öncélú, mutatványos 
vállalkozásánál. Lehetne-e például ennél frappán
sabban bemutatni a FuimusXl „Justh elgondolt 
egy regényt, amely úgy kezdődik, mint Jókai Mór 
A kőszívű ember fid című nagyregénye és úgy 
fejeződik be, mint Szabó Dezső Az elsodort falu 
című alkotása..." (228). Avagy (Csáth Géza két 
novelláját egybe/etvén): „ . . . h a A varázsló 
kertje... a gyermekvilágnak a színét, az Anya
gyilkosság a fonákját rajzolja. Amott a vágy 
megmarad a mese szintjén, emitt realizálódik" 
(293). Telitalálatok az effélék, hosszas, körmön
font magyarázatoktól kímélik meg a történészt. 
Másutt viszont oly távoli partok közé vernének 
hidat az analógiák, hogy a kísérlet reménytelen 
jószerével. Nincs teherbírásuk e rögtönzéseknek. 
Velük, miattuk tévutakra csábul a gyanútlan 
olvasó, az avatottabb pedig lehangolódik. Néhá
nyat közülük, mutatóba. Ha a A lélekidomár c. 
regényben „kalotaszegi szövöttes" díszíti az asz
talt, készen áll tüstént a következtetés: ez ,Jókai 
regényvilága ízléskörének egyik kristályosodási 
pontja: az impresszionisztikus, amelyet szecessziós 
ihlet is árnyal" (74). A csigák regénye „nem egy 
részletében a hiányzó magyar parnasszista lírát" 
pótolja (76). Pillantsa meg egy hős Taormina 
romjait a szicíliai éjszakában, máris ..Csontváry-
vásznak" lebbennek elénk, mi több, „Nem vélet
len analógiákról van szó . . . " , hanem a Jókaira is 
ható „új művészi ideológiáknak" a folyománya 
ez (78-79). József Attila Elégiájámk, sőt, 
bizonyos Babits-verseknek egyaránt „ősképe" az 
Asszonyt kísér, Istent kísért egyik részlete 
(86-87), Thomas Mann szélhámosregényét elő
legezi az Egy hírhedett kalandor... (105), „A 
magyar próza alighanem első kafkai története" 
bukkan elő a Fráter György rémromantikus 
betétjében (118-119). Elég, ha feltűnik a tenger, 
a rongyolt vitorla, a törött árboc Justh könyvé
nek, a Művészszerelemnek az epilógusában, 
rögvest „Rimbaud A részeg hajó című versének 
távoli és egészen halvány reflexét" gyaníthatjuk 
benne (166), holott e motívum Alkaiosz és 
Horatius óta egyike a legkonvencionálisabbaknak 
(a század végén valóságos inflációját tapasztal
juk), az idézett passzus pedig - ha már minden
áron fontos az ihletője - inkább Huysmans A 
különc c. regényének záradékára alludál. Bori 
szerint a Justhék emlegette „fiatal óriás" Ady 
lírai hősének, Móricz Túri Danijának, Krúdy 
Rezeda Kázmérjának előérzete egyszersmind 

(191-192), A puszta könyve „preraffaelita" és 
„gödöllői" (209-210), A pénz legendája Gide 
előtt alkalmazza már az action gratuite fogá
sát (220), a Fuimus „turanizmusátór' „ . . . nincs 
is olyan nagy távolság a Nyugat jelképévé vált 
Mikes-plakettig" (236), Gányó Julcsa viszont „az 
Antigonék és az Elektrák húga, egyben egy 
Kurátor Zsófinak az ősanyja is" (250). . . . Pazar 
tűzijáték, ötletparádé ez a javából, épp csak a 
dolgok szándéktalan félrehallásán avagy tudatos 
misztifikáción alapszik. Alig-alig van fedezetük, 
realitásuk e zsonglőrprodukcióknak, nem rendet 
teremteni segítenek, hanem inkább ki
zökkentenek mindent valódi dimenzióiból. 

Sokkalta egyszerűbb az eddigiek után az egyes 
tanulmányokról szótanunk. Jókait a magyar „fin 
de siécle" írójaként interpretálja az első. Oly 
szerző arcképét vázolja elénk itt Bori, ki tudva-
tudatlan tükre lett a kor ízlésváltozásának, kinek 
műveiben testet öltenek látszat és valóság kollí-
ziói, ki a patologikus tünetek, szexuális és egyéb 
aberrációk ábrázolásával egy Krúdy Gyula mű
vészetét előlegezi, ki Baudelaire4iez(!) hason
latosan viaskodik a „szép" és a „rút" problema
tikájával, foglalkoztatja továbbá a regényműfaj 
átalakulásának egynéhány lehetősége is. Hatalmas 
idézetanyag, éles elméjű és elfogadhatatlan, nem
egyszer enigmatikus megállapítások sokasága 
zúdul ránk. Ha meggyőz is némely részleteiben az 
elemzés, semmiképp sem egészével. Annak bizo
nyításával föltétlenül adósunk marad Bori Imre, 
„hogy nem válságtermékek ezek a művek" (6), 
illetve hogy „ . . . a Jókai-pozíció meglepő hason
lóságot mutat Adyéval. A kor színvonalán áll
hatott anélkül, hogy a magyar társadalmi élet is 
„korszerű" lett volna abban a mértékben, amely
ben korszerű volt írója" (7). Korántsem tagadjuk 
új elemek felbukkanását a „nagy mesemondó" 
utolsó korszakában, ámde inkább tünetei ezek a 
megfáradásnak, mint a megújulásnak, a hanyat
lás fékezői, ellensúlyai aligha lehetnek. Kivált 
nem hisszük Jókait „kitűnő társadalomis-
merő"-nek (44), ki korát „elméleti általánosítá
sok révén az életrendszer összefüggéseiben is 
szemlélte . . . " (20). Tudtunk, persze, eddig is az 
öregedő íróban felparázsló erotikáról, „kamaszos 
szereleméhség"-ról, mely nem egy művében ki
csapódik (Nagy Miklós higgadt szavú monográ
fiája - Jókai Mór. Bp. 1975. - sem kerüli meg e 
„kényes" kérdést: vö.: 233), ám hogy a modem
ség kritériuma, a kor patológiájának hiteles tükre 
legyen eme különös bujaság? - nos, ezt siker
telenül hajtogatja a szerző. Roppant jellemző: 
bevallja ő maga is egyszer, süppedő talajra tévedt, 
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elvégre „.... nehéz megállapítani, hol végződik a 
kort kifejező írói szándék, s hol van maga
kifejezésének a kezdete . . . " (53-54). Ha el
fogadnék is Bori mértéktelenül túlfeszített 
tézisét, számolnunk .kellene változatlanul Jókai 
művészi ernyedésének megannyi bizonyságával. 
Meglehet, értékképző elem - bár csak egy - a 
szexuális fantázia számos orgiája, helyét, funkció
ját, jelentőségét azonban az egyes művek és a 
periódus egészében, bonyolult viszonyrend
szerében kell kijelölnünk. Ez itt elmaradt. Ami 
pedig Jókai esztétikai és regényelméleti vajúdásait 
illeti, messze nincs bennük annyi modernség és 
tudatosság, mint Bori feltételezi. Nincs, s épp 
azért nem lehet, „ . . . mert hiányzott belőle 
(ti. Jókaiból) a filozófiai világkép sugározta ele
mentáris gondolati erő . . . " (119). Egy nézeten 
vagyunk a szerzővel. 

Justh Zsigmond újraértékeléséért perel a 
könyv legnagyobb lélegzetű tanulmánya. Kétes 
sikerrel. Ha nem osztjuk is egészen Németh 
G. Béla könyörtelenül szigorú vélekedését a 
szenttornyai földesúr életművéről (vö.: Németh 
G. Béla: Szemközt egy legendával (Justh 
Zsigmond epikája).(\jj írás, 1981/6. 87-93), fel
fogása sokkal közelebb áll a magunkéhoz, mint a 
Borié. Hogy Justh „ . . . volt az első a magyar írók 
között", ki meghallotta s követte Rimbaud híres 
„üzenetét": „Modernnek kell lenni mindenes
tül . . . " (129), ezért hát „Nem is politikai, 
hanem az esztétikai kultúrája érdemel figyelmet" 
(264)? - oly merész kijelentés ez, melyet a 
komplex elemzés nem igazolhat. Elemi tényekről 
kell megfeledkeznünk, ha e verdiktet elfogadni 
akarjuk. Valóban korszerű volt Justh ízlése és 
tájékozódása (korszerű, egészen a sznobériáig), 
gáncstalan, önelvű epikát teremtenie viszont jó
formán egyszer sem sikerült. Novellái és regényei 
felizzanak egy-egy futam, kisebb-nagyobb részlet 
erejéig, hogy csüggesztő spekulativitásba süllyed
jenek, doktriner képzelgések, holdkóros teóriák 
illusztrációjává silányodjanak annál sűrűbben. 
Épp a nagy művészetet mindig jellemző többlet
jelentés, sugalló erő és - az egységes esztétikai 
átformáltság hiányzik belőlük fájdalmasan, a 
Tolsztoj-analógiának (Bori említi ezt: 263) nincs 
ekként semmi létjogosultsága. Eldisputálni az 
ízlés, a fogékonyság megannyi újdonságára hivat
kozva sem lehet, hogy Justh könyvei rendre meg-
bicsaklanak, tévutakra kanyarodnak „ . . . a meg 
nem gondolt gondolat"-ok avagy a túladagolt 
didaxis hatására, ember- és világlátásának fatális 
gyengéit immár nem is hozva szóba. Nem elég 

csupán azt konstatálni, hogy - egyetlen példa -
a Fuimus „ . . . az idillbe ragadja hősét . . ." (232), 
hanem hangsúlyozni kell s nagy nyomatékkal: 
velejéig hamis idill ez, megrontója a műegésznek, 
elhatolván stílusbeli konzekvenciákig is. Számos 
találó megfigyelés, finom észrevétel akad ebben a 
tanulmányban (üyennek tartjuk pl. a Gányó 
Julcsa balladás hangvételéről mondottakat: 246), 
ámde ez a leginkább leíró karakterű mind között, 
s legfőbb célját - a Justh-portré teljes át
értékelését - el nem érheti semmiképp. 

Kevesebb fenntartással olvashatjuk a Csáth 
Gézáról s a Török Gyuláról szóló fejtegetéseket. 
Előbbi a magyar irodalom történetírás egyik nagy 
adóssága, üdvözölnünk kell ilyformán Bori kísér
letét az új szempontú interpretációra. Főként a 
Csáth-féle szecesszió és az „ikernovellák" be
mutatása volt meggondolkodtató számunkra, még 
ha a két pólus „tonális"-„atonális" minősíté
sét (304) nem tarthatjuk is elméleti érvényűnek. 
Furcsálljuk némileg, hogy az írót oly igen be
folyásoló jungi pszichoanalízis meg sem említő-
dik, egy-két elbeszélés - A vörös Eszti (291) vagy 
A kis Emma (295-296) - elemzését pedig felü
letesnek, gyors kézzel odavetettnek érezzük. 

Bármi paradoxul hangzik is, Török Gyula 
három regényéről mondta nekünk Bori a leg
többet. Markáns koncepció, szuggesztív érvelés 
produktuma ez a tanulmány, i oha sok ponton 
diametriális ellentéte a magunk felfogásának. 
Törökről vallott nézeteinket kifejtettük már más 
helyütt, a polémia szükségtelennek tetszik így. 
Tiszteljük a szerző véleményét, melyből kivált A^ 
porban analízise tanulságos. Mindössze egyetlen 
ellenvetést: a dzsentri agóniájának nem A zöld
köves gyűrű „ . . . a legteljesebb regénymeg
fogalmazása századunk első két évtizedé
ben" (332-333). Ez a rang Kaffka Margit művét, 
a Színek és éveket illeti meg. 

Egy irodalomtörténészi gyakorlat vitatható 
mozzanataira figyelmeztünk itt első renden, s 
fukar kézzel mértük az elismerést. Tettük ezt 
azért, mert - noha Bori tudósi érdemei kétség
telenek - értelme nincs az udvarias-óvatos kité
résnek. Belső bizonytalansággal, legitimációs vál
sággal küszködő tudományunk őszinte szót köve
tel a kritikustól is. Részleteikben és egészükben 
egyaránt megalapozott, pregnáns, szubjektiviz
mustól a lehetőségig mentes okfejtésekre van 
szükségünk. Bori Imre könyve csak kevésszer 
felelt meg e kritériumoknak. 

Lőrinczy Huba 
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