
Pergel Ferenc

EGY KRITIKUS ARCKÉPE

(ÖRLEY 18TVAN)

Meghalt egy író-krétdkus 1945-ben. Bomba esett a ház udvarára, ahol állt.
Műveí vele együtt tüntek el; szétszórva porosedtak a folyóiratok és az irodalmi
mellék[etlek hasálbj,ain. Míg 1968-ban meg nem jelent a halott művész gyűjte

ményes kötete: !kisregény, novellák, kritikák. (Illés Endre: "Most összegyűjtve

látszik igazán, hogy mílyen nagy kírítíkus volt.")
Mi é1ltet egy kritákust halála után huszonhárom évvel, mitől kel életre a

halottnak hitt betű?

Nézem arcképét a kötet elején. Jóvágású, fíatal férfi. A kép al:aitt név,
évszám: Űrley István, 1913-1945. De sem az arc, sem a név, sem az anyaikönyvi
adatok nem determinálnak egy művészt arra, hogy feltámassza a könyvkiadás.

Járom a könyvesboltokat. A megjelenést követő napokban már nem lehe
tett kapni A Flocsek bukását. De az utókor nem olyan gáláns, hogy pusztán
rnert meghalt, művei 'kiadásával és elkapkodásával tiszt,e1egjen az írónak és
életművének. KiválLt ha nem is volt életmű, csak torzó a rövid harminckét év
hagyatéka.

'TIalán az élete tenné izgahnassá alakjárt? "A fiút katonatisztnek szánták ...
tüzéIltisztnek - írja Illyés Gyula a kötet előszavában. - A Ludovikáról kilépő

ás még egy kis mongolos szemállással is megpedígrézett minta-úrtfíú ez;t a
ködlovagsorsot úgy tépte le magáról, és vágta a sárba, mint egy ostoba bohóc
köntöst egy ostoba farsang hajnalán ..." Dzsentri származás, miniszterelnök
j6'OOTát: nem valamí fényes ajánlólevél nálunk.

Baráti emlékezések kelteóték volna életre? Lássuk, mít írnak róla az em-
lékezők. .

Illés ·Endre: "Úgy olvasott, úgy bíráít, hogy tetszésével sohasem próbálta
feldúlni olvasmányait. Végre egy ígazl krrtikus."

Bóka László: "... a Nyugat nyomába lépő Magyar Csillag-ban (Illyés
Gyuila lapja; 1941-1944) osváti glória vette körül."

(Hadd jegyezzem meg, Ihogy a Magyar Csillag rovatvezetője, szerkesztő

helyebtese, végül szerkesztője lett.)
Cs. Szabó László: "Földll."e száMit angyal volt ... Isten a Ieg'lázongóbb an

gyalait küldi ítélni a földre, őket választja elsőfokú bírókul ..., talián azért,
meet az ő hŰJségü~hen bízik leginkább ..."

Kétségtelen, hogy ez a kartársí elismerés már rangot ad. A becsület és
szólnítudés, szólnímerés már jelentős dolog abban a korban, amelyről a költő

így beszéllt:

Oly korban éltem én a földön,
miko?' ki sz6t emelt, az bújhatott
s rághatta szégyenében ökleit, -
az ország megvadult s egy rémes végzeten
vigyorgott vértől és mocsokt6l részegen.

A kor irodalmi helyzetéről írta Illés Endre 1942-ben: "... az író mindég
üldözött vad volt, ma külőnösen az. A hatalmaskodók nyomjáik, egy alacsony
közfzJ.és lenyomja, a kTlimiikali alvilág szorongatja ... Nézz körül. Már nincs Író.
Nincs, aikire ne fooccsenrtettek volna sarat, rágalmat, bérencséget, árulást. Nincs
író. Csak vád10rtmaJk és elítéltek vannak ..." (8 lakik aikkor éltek, tudják, hogy
ezek a jelzők nem csupán irodalmi rágalmazások voltak, hanem útlevelet je
lentettek a börtönbe, a koncentrációs táborba - a halálba l)

Ez ellen 'a szellem ellen lépett fel az írók, kritikusok egy elszánt csoportja.
A vállalkozás jel1egé1r1e Illyés Gyula 1943-ban írt sorai a legjellemzőbbek:
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"... De egyről a Magyar Csillag tán máris tJanúságot tett. Arról a kfsérlef.r&l.
amely épp a srajáJt munkatársaít rés2Jesíti a Iegszígorúbb bírálatban, amely akit
becsül, ~te szóval meg is becsül. Em1ék,eze1lből idézem. amit idézek: Kodo
lányi Márait részesítette iiLyen őszinte szavú megbecsülésben, Szabó Zoltán
Kodolányit, Keresztury Illés Endrét és Németh Lászlót, Kerecsényi megiM
Némethet, Űrley Bartalist, Németh László Cs. Szabót és engem, én Verest '"
és így tovább. Lassanként felvételi vizsga lett, hogy :ki hogyan bírja az erős

kni,tiKlát." !

Ilyen szellemben kerűlt a legjobbak köre és riőrtt elismert :kriJtlikussá Ödey
István.

• • •
Most, hogy kötete - halMa wtán több mint két évtizeddel, és az írások

keletkezése után hussonöt-harmínc évvel - megjelent, joggal tesszük föl a
kétIldéSlt,amelye1; Abody Béla így fogalmazott meg az ~let és Itodalom-ban:
"Mit példáz ma, vagy még pontosabban és indiszkrétebiben mit fog példázni
holnap, olyasmit, amit csakis ő példámat, egyedül, személyszerint?"

EngedJtessélk meg, hogy még mindég továibbi idézettel feleljeik,bizonyos
kerülőt téve. A mai kritikai élettel fog1al:kozó mondatokat, tényeiket idézek,
felvillantandó a jelemegi helyret képét.

R6nay Gyöt"gy: "Az Irodalmi kritikát ért bíráhttok indoko1tak, ám több
nyire felü1etesek. Nem mennek túl a tüneteken. A kritikai elvtelenség külön
féle változataliOOJk fe1solvo1ásán . .. Magyarországon a kritikai kulJtÚl'la általában
alacsony. .. A polgárti humanízáeíö sok ellentmondással terhesen és oly meg
késve érkezett hozzánk, hogy tulajdonképpen időnk sem volt birtokba venni
és !kifejleszteni a~ szabadság kultuszát: a2It a magatartást, amelyik
tiszteli a gondollkOOá:st ... Mi zsigereinkben hordjuk a megltorláSOlk, a kerékbe
törések, az üldöztetéSE!k és a megrendseabályozások emlékét ..."

Szinte nincs író, aikJi ne hiányolná a "h!rteles meóst" az irodalmi éle1:Jből.
Országos viták tárgya ill krirti:ka mai beteges helyzete. E~ irodalmi folyóiTlaJt
rovatvezetője így medtitá1tÖrleyról: "Cl tehette, Lehetett bMor. Az írók is bír-,
ták a krilttikárt. De kj csak egy rossz műről iga7Ja:t; az író meglSértődi!k, nem ír
a lapodba. Lassan becsukhatnánk ill boltot, ha mínden rossz irásról megirnánk,
hogy 'rossz."

Nos: Örley Istvánt elsősorban alighanem ez a mí mai - példát keresű és
kívánö - kni1Jikai életünik tette élővé, követésre méltó előddé.

Krirti:kái jellegzet:ességeit könnyű didaktikus hadre-ndbe álUtani:' szubjek
tív, bátor, hozzáéntő, őszinte, szeTlvedé1yes, tí.S2lteJi az írót, á művet boncolía,
érzi a felelőS8~,et munkájáért. Míndebből olyan ~bjelklt[v ítélet kerekedik ki,
amely föLbecsülhetetlen értéket és mértéket jelerrt akkor, amikor - egy kor
társ szerint - "az iró csak afféle megtúrt ,lengyel' az újsá,ghasáboloon, s csaik
akkor esik terjedelmesebben S7JÓ róla, ha baklövést követ el, vagy meghal, s
nem aikkor, ha remeket alkot. A társadalom és a. saj1l6 Ieekéztetni SZJel'!etJi az
írót, nem művét ismerttetd. " Irodalmi életünk roharnléptelk!ke1 halad a tÖr7JS,..

szervezet !kora felé, egy-egy törzsfő megül a maga szálíáshelyén, a maga had- .
nagyaival, támaival és népével, és ügyel arra, hogy a gyepü kőzte és IQ szom
széd torzs köZött mínél szélesebb legyen. E folyamat előtt ok gyanánt a kor
száU1on1gó balítéletein. megfülledt levegőjén. pollirtJikai félelmein és számításain,
renc1:szerré eszelt gyávaságlad.n felül ott áll a kritika kipusztulása is, me1y gyil
kolja az irodalmat, megalázza az írót és végül megszégyeníti a sajtót is. A jel
lem és szerep, kedély és magatartás bfzonytalanságaí között hányódó, ödódő

írók elé kritika kellene, bírálat, t1iSZita, világos, jóhiszemű és teljes mtell1, me1y
arra figy,elmezteti őket, ami egyedül Iehet maradandó belőlük: a múre!" (Szabó
Zolitáin: A saj,tó meg a könyv, Magyar Csillag 1942. 7. sz.).

Amikor minden kriti!kusért kiált, tűnik fel Orley István. Val6ság06 áldás
ként iB nemziedélke számárra, hi:S7JE!Il1 különös szeretettel és hozzáélltéssel ú:t fiatal
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irók műveiről. Sötér István, Jankovich Ferenc, Thurzó Gábor, Soós László s
mások neve szerepel egy-egy kritikájában. Többnyire olyan fiataloké, aikik
korban, az írodalomban elfoglajt helyük szerint is azonos szinten álltak a kri
tíkussal. Problémáik, győzrelmeik, vereségoík egyek V'OUak. Erre számtalan
utalást találunk a kirirbikában. Szinte ez a. legmegkapóbb vonása írásainak,
A közös öröm az íróval, vagy éppen a gyengébb mű féletti szomorúság. Hadd
idézzek, csak utalásként, Siiiér István Templomrablójá1ról készült írás bevezető

soraliból egy részletet: ", .. a vívódók, a keresők, a nyugtalanok, az igénye
sebbek. Ök azok, akik a .hétkőznapok és' csodák' kőzül az utóbbit akarják a
műveikbe becsalogatní. Jelenüle még említett társaiknál is bízonytaíanabb
szinezetű - de vajon többet ígér-e a jÖV1őjük? Ez az, amire fájdalmasan nehéz
válaszolnia a kritikusnak, aki maga is e nemzedék kortársa." E szavak után
elvonultatja maga előibt Sőtér két regényét. Szétszedí a jellemeket, a mesét, a
nyelvet. "Az első mű csak ígéret volt ... A templom rabló azonban a teljes vesz
teglés, de inkább a visszaesés állapotában mutatja a szerzőjét. A mű: iradal
mdasság és ködgomoly. A krttíkus a Iegnagyobb zavarban van: egyáltalán hol
fogja meg 'eZJt a regényt, hol ér valamí szílárdabb anyaget a keze? Mese, jelle
mek, álbráz.olás, atmoszféra, mondanivaló: mindez párafoszlányokra szakad a
krítíkus érintése alatt ..."

Ebből az egy példából is nyilvánvaló: az együttérzés, a közös som nem
mellébeszélést eredményezett, hanern beesületes és kemény szót. És ami szan
tén nagyon tanulságos: Sőtér és Ör'l,ey barátok voltak a kritika előtt és ma
radtak a kritiika után is, és ,tIOVlá'bb dolgoztak együtt a Magyar Csillagnál. Ez a
magatartás -mint Illyés Gyula is írta - színte kötelező lett a Magyar Csillag
munkatársaí közötrt Tov:ábbi bizonyításként Orievvel kapcsolatban: vitája
Keresztury Dezsővel Németh László Cseresznyésérő1.A következmény: mélyebb
lett a barétságuk, tOVlá,bhr~a is ak voltak Illyés legfőbb segítői a lapnál, és ami
kor Illyésnek bújnía, seökníe kellett, ők ketten szerkesztették a kinyomott, de
már meg Diem jelenit lapseámot, (Keresztury: "Ez természetes volt. Hisz mi is
e1kötelezettek voltunk. A jó irodalom, a művészet pártemberei.")

8(')rolJhatnáma példálkaIt, de azt hiszem ennyi is elég annak a ~úndolatnak

az érzékeltetéséhez, !hogy valóban kialakulóban volt egy olyan közszellem az
írók között, amely egyaráot 'tudta adni és elfog1adni a legkeményebb igazsá
gokat.

A kritikus Örley egy másík jellegzetessége: a bátorsága. A kezdök művei

mellett kertelés és köntörfalazás nélkül szólt kora nagynak vélt, vagy valóban
nagy lalkortóinak műveiről is, Az elköltözöttekről éppen úgy, mint az éLőkrőL

Ez az arc. a 'lJátni merő és tudó kritikus arca a Márai-életmű felmérésénél csil
log elénk la LegtlÍSZitlábban.

Vívódó, V'irtatikozó, V'ég1ÜI bízonyos ponton szintetdzáló írásokat készí,t Márai
műveíröl. Az első 1939-ben a Napkeletben,a második 1941-hen aNyugatban,
a ooI1Inadlik 1944,.,ben a Magyar Csillagban jelent meg. A három írás ezerves
egésszé kapcsolódott, Nem tördelte szét őket az idő, sőt időben és alkotások
ban ~zolást kap a kritikus. Annyira félelmetesen pontos a jóslata, hogy
1944~ben döbbenrtenáll meg és kérdezi: mi történt itt? " ... Valójában az író
e111.igrál,t, hogy különös szá:mkivetettségében valamilyen goethei tekintély áldá
s'aft élvezze ... A MáJmi-regény valójában elsőrendűen mondat ... S itt éri a
legfájdalmasabb ütés azokat, akik valaha tüzijátéknak látták ezt a stflust ...
Akik ma írrunk, majd mínd tanultunk Máraí egykor! Irásművészetétől, gazda
godw.Il1ik egyéni kifejezésikincséből - ezért érezzük oly fájdalmasnak, amit az
író malga művel stílusával ..."

Elemzi a művekei, dicsér, kifogásol, vívódik, vallomásokkal tűzdeli tele
a kritikákat. A sok szín, a példaadó elemzés és következetesség' mellett egy
~ondollatot fejllenéik k'i. részletesebben, egy nagyonis egyéni jellegzetességet
Örley István egyéniségében. Ak,i olvasta novelláit, kísregényeit, láiJh,atta azt a
könyörtélen önmareangolást, amelyet önnön lelkével, szívével művelt. Színte
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mánden írásában addig nyúlt, ahol a kéz nemes réset ér, és ennek a fájdMom
nak a vílagánál mondott újlat, többet az emberről. Annyira kegyetlenül mű
velte ezt a módszert, hogy már-már azt kérnénk: ne tovább, ezt már nem
szabad! De az írás annyira megigéz, hogy a méglannyira fájdalmas műveket

sem ,tudjuik letenni. Ugyanez a keményen boncoló kéz fogta a bíráló tollát is.
A Márai-mű kapcsán például fgy ír: "A kriríkus, a hajdani rajongó kétségbe
esetten, keresi a választ. Mert a Marai-műből már jóideje csak dísszonéns han
gokat haH.... Elősz& önmagát hibáztatja a krítíkus, társait általánosságban.
Máraí, akinél többet egyetlen írónk sem emlegeti a műhelyt, egyáltalán nem
különösképpen tudatos alkotó ..., '" A műve körül kialakult légkör jelen
tős tényezője pályájának. A kritikát emJ.itettem... Kítől rtanulhatotlt vol
na az író? A kritikától, mely néhánybecsületes tiltakozás kivételével kórusban
zengte elismerését? A közönségtől, mely nem fedeete fel az Egy polgár vallo
m,ásai idején, de valami heveny és gyanús szellemi lázba esve verte össze te
nyerét a Kaland nézőterén? Az ellenséges kritikától? Mert ebben is bőven

volt, része, az urbánus-népies vita alpári vagy kevésbé alpári hangjai jóvol
tából . .. Egy tény: Márai ... pályájának olyan pontjához érkezett ell, 0001 csak
a legkegyetlenebb számvetés és lelküsmeretvízsgálás segíthet rajta, Igen, eZJt
kell elvégeznie, remekművekkel a háta mögött. Művészi rangja - végsőfdkon

tehetségének minősége - ma sem kétséges; nem, lehetetlen őt kisebb i:g1énnye:l.
mérni, mínt ahogy teetem, s teljesen elképzelhetetlen, hogy alkkova képessé
gekkel, mínt amínőnek már tanúságát adta, irodalmunk élesapata lemondjon
róla ..."

Nem szaporítom laz idézeteket. Az eddígíekböl is kitűnik, hogy Örley a
tőle megszekott kegyetlen becsületességgel először önmagát vonszolja a kín
padra, de csak azért !hogy megmutassa a szívét, amelyben nem rosszindulat,
hanem a műért és az íróért varló szeretet és megbeesülés lángoil. Ebben a hol
szív, hol értelem valágíeásban mondandója a lehető leghitelesebb lesz. Ez ad
erkölcsi alapot als arra, hogy könyörtelenűl boncólja a gyenge írást, és báxk.i
nek - írónak, olvasónak, kdtikusnak -s2Jemébe mondja a gyengeségeit. És
az igy levont követkeetetés, hogy egy tehetséges alkotó fejlődéséért vagy üt
vesztéséért az olvasó, a kdtikus és az író felelőssége igenis seámookérbetö,
ma is korszerű és ma is fontos.

•

YVES BONNEFOY VERSEI

Yves Bonnefoy 1923-ban született Toursban. TanWmánya~ során matematíkával,
filozófiával és múvészertltörténettel foglaLkozott. Jelenleg a párízsí FIammarion
könyvkiadó leletora. Harminc éves voLt, amíkor első verseskötete a Du mouvement
ct de l'immobilité de Douue megjellent. Azóta szinte évenként közreadott egy-egy
könyvet, köztük három VeaJS8S- és míntegy öt je1entőlsebb tanulmánykötetet, Honfi
társai Shakespeare legavatottabb francia tolmácsolójánaik 'tairltják Lefordította a
Hamletet, a Julius Caesa'l't, a Romeo és Juliát, a Lecr lCiTályt és a Téli Tegét.

A költő Bonnefoy már jffieIlJlJke:zJéselwr egyöntetű sdlkell1t aratott. Ez a Siker azon
ban inkább bensőséges, mínt szenzáeíós voLt. Verseit egyetlen irányzat vagy divalt
áramlat sem vonnatta fennhatósága alá, s maguk a versek isafllkaamatlanokinaik
bizonyultak arra, hogy ízrnust teremtsenek, vagy szellemi sokKot·keltsenek. Az álta
lában rövid és víszonytag jcícsíny szókínccseí írt verseket - (melyek; ezen tulaj
donságaik míatt némi kiábrándulástokoz'íh8lúnak, különösen nálunk, ahol a "szó
inflációt" la "llIlodern" Iíra Ismérvének szokás tekírstení) -3, költészetnek azzal az
ágával hozhatjuk kapcsolatba, amelyet az olaszek heTmetismonak neveznek, Ez a
hasonlóság azonban osak ,aíkkor elégíth.etki, ha e versek vízsgálatakoe megelég~IlIk

a Iegszembetűnőbb vonásokkal. Mert - a rendkívüli iJronceI1ltrá11:ságon túl - meg-
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