
Irodalomtörténet

Király István: Kosztolányi.
Vita és vallomás (Tanulmányok)

Király István könyve meglehetősen szokatlan
vállalkozás a magyar irodalomtudományban. A
társadalomtudósok, s közülük is az irodalmárok
általában nem térnekvissza korábban kialakított
majd megváltoztatott nézeteik taglalására:
Szükségtelennek érzik a konfrontációt hajdani
önmagukkal, vagy csupán nem érzik publikus
nak, a közönségre tartozónak: valamiféle szak
mai "illemszabály' működik itt? Bizonyára
rnindkét változat létezik. Nem szükséges
persze részletezni, milyen belső károsodáso
kat okozhat ez, amikor valaki egyszerűencsak
átlépi hajdani önmagát anélkül, hogy szem
benézne vele. Anélkül, hogy tisztázná: mi az,
ami régebbi énjéből tovább él, amit tiszta
lelkiismerettel vállalni tud - és mi az, amivel
véglegesen szakítani akar.

A Király István munkásságát ismerők tudják,
mennyire fontos számára a kontinuitás-disz
kontinuitás dialektikája. Eddig úgy tudtuk, főleg
az 1945 utáni magyar történelmi fejlődésről

kialakított, sokat vitatott koncepciója épül erre a
kategóriapárra. Kosztolányi-könyve azt mutatja,
hogy az egyén "történelmében" (vagyis a saját
fejlődését átgondolva) is megpróbálja érvénye
síteni a folyamatosság és a szakítás kölcsön
hatását és hogy nem habozik levonni az ebből

adódó következtetéseket tudományos munká
jában sem.

A visszaemlékező-esszéisztikus és a szokot
tabb módon tudományos (irodalomtörténeti
poétikai ) részek váltogatása, illetve egymásra
vonatkoztatása további tanulságokat is kínál.
Többek között azt, hogy Király szerint az iro
dalmár személyisége elválaszthatatlan tudomá
nyos tevékenységétől. Századunk második felé
ben, a tudományok általános "antropomorfizá
lódása" idején talán fölöslegesnek tűnik ezt
hangsúlyozni. Kisebb-nagyobb hangsúlykü
lönbségekkel mindenki elismeri ma már, hogy a
humán tudományok saíatszerüsége éppen a
szubjektív és az objektív oldal szoros, ámde
minden egyes esetben másként strukturálódó
összefüggésében keresendő. Mégis: milyen ke
vesen gondolnak e belátás mérhetetlenül fontos
következményeire! Főként pedig arra, hogy mi-

Iyen szívós, szünet nélküli, öncsalatásokat lebíró
belső munkát feltételez.

Az önmegismerést azonban igen nehéz
társítani a tudományban szokásos problémafel
vetésekkel, módszerekkel és eljárásokkal, ame
lyeknek végső célja mégsem maga a szubjektum,
hanem valamilyen (a szubjektivitást magában
foglaló) általánosság. Kétféle nyelvhasználatról
van szö mindenekelőtt, amelyeknek keveredése
veszélyes, jóformán átláthatatlan helyzeteket je
lent; ezért is vállalkoznak rá kevesen, hogy
kihasználni próbálják a keveredésből adódó po
zitív és felszabadító lehetőségeket. Király István
is úgy döntött, hogy elválasztja egymástól a két
nyelvi világot; úgy azonban, hogy a megfelelő

részletek egymás mellé helyezésével össze
függést teremt köztük. Ez a szerkesztésmöd és
egyáltalán a két nyelvi regiszter alkalmazása
tanúsítja, hogy a szerző számára különösen fon
tos és a hagyományos tudós értékezés formájá
ban megoldhatatlan, sőt tárgyalhatatlan
problémaról van szó. Kosztolányihoz való viszo
nya, mint a könyvből megtudjuk. nemcsak iroda
lomtörténeti nézeteinek fejlődése szempontjá
ból kulcsfontosságú, hanem tanúskodik egész
világképének, ezen belül erkölcsfelfogásának
négy évtizede tartó alakulásáról. Az olvasónak az
a benyomása támad, hogy ez a "Kosztolányi"
címszó alatt összefoglalható kérdéskomplexum
sokáig mintegy vakfoltként volt jelen Király
István munkásságában. Háttérbe szorította, a szö
szoros értelmében "elfojtotta" az Ady-kép ki
munkálásának feladata. Miért volt Kosztolányi
rajongó ifjú korában, miért távolodott el tőle

azután évtizedekre, s végül: miért tartja ezt az
életművet ma újólag annyira fontosnak, sőt idő

szerűnek, hogy nem halaszthatta tovább avele való
számvetést? Ezekre a kérdésekre keresi a választ
könyvének .vallomasos" vonulatában. S mint a
visszaemlékezésekben általában történik, nála is
vitába száll egymással a személyiség önnön integ
ritását védelmező (jogos) törekvése az intellek
tus önleleplező, krítikus szándékával: párját rítkí
tóan érdekes irodalomtörténészi anamnézis.

Avállalkozás másik, általánosabb érvényű tétje
a következő: lehetséges-e Kosztolányit marxista
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szempontból teljes egészében befogadhatóvá és
méltö módon értékelhetövé tenni? Vállalva az
ideológia és az esztétika szembesítését, Király
István olyan megoldást akar találni, amelyben
feloldódik a negatív világnézeti és a pozitív
esztétikai értékelés abszurd különélése. (A job
bik változatot említettem csupán, hiszen Kosz
tolányival kapcsolatban létezett negatív ideoló
giai megítélésből származtatott negatív esztéti
kai minősítés is.) A Vita és vallomás szerzője

arra tesz kísérletet, hogy világnézeti és filozófiai
oldalról is alátámassza azt a befogadói élményét,
hogy Kosztolányi nagy író, akinek művei, úgy
érezzük, egyre inkább kapcsolódnak jelenünk
legidőszerűbb, mindenkit személyes létében
érintőkérdéseihez. Így talál rá a részvétetikára, a
türelem és a megértés erkölcsére. a _vendéglét
nek", a világra való rácsodálkozásnak a görög
ségíg vísszavezethetö, de Kosztolányinál újra
eleven életre kapó magatartására, képességére.
Marxista szempontböl, mai világkontextusba he
lyezkedve érvel Kosztolányinak nem csupán a
müveí, hanem etikai öröksége mellett is, bár
nem titkolja, hogy lényeges pontokon továbbra
is vitája van vele. Távolról sem apológiára, fel
tétel nélküli azonosulásra törekszik, hanem vi
tázó megértésre.

Úgy hiszem, az olvasó vagya recenzens felada
ta is csak ez lehet. Az, aki ennyire feltárja
.Kosztolányí-olvasatának" személyes előtörté

netét, aki ilyen nyíltsággal vállalja saját ideoló
giai-világnézeti előfeltevéseit, aligha számít
fenntartások nélküli egyetértésre. Király úgy
látja, hogy korunk etikai dilemmái közül a leg
fontosabb a .szoígaíarenka" és az "önmegva
lósítás-etika" közöttí viszony kérdése. Az emberi
lényeget torzítja el, ha egyiket a másiknak aláren
deljük. ez a kétféle etika .rnínden valós közösség
ben egybe kell hogy essék". Kosztolányinál 
véli - ez az egyensúly megbomlott az utóbbi,
vagyis az önmegvalósítás javára. Műelemzései

nek kritikus megfigyelései voltaképpen egytől

egyig ebből az alapvető tételből indulnak ki.
Kosztolányi értékeit, sajátos etikáját, ennek az
etikának az időszerűségét tehát azon az alapvető

korlátozottságon belül igyekszik feltárni és fo
galmilag megragadni, amit véleménye szerint
ennek az írónak az índíviduumra-összponto
sítottsága, társadalomfelfogásának szelíd anar
chiája jelent.

A könyv olvasói közül azok, akik szerínt nem
feltétlenül szerenesés éppen ennek a fogalom
párosnak az alapján Kosztolányi műveihez köze
lítenünk, természetesen majd minden elemzés
ben találnak vitatnivalót. Azt az egyoldalúságot,
amelyet Király a .szolgalatetíka" kizárólagos kö-
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vetelésének nevez, alighanem súlyosabban
diszkreditálta a történelem, mint az "individua
lista önépítést". Svajon melyik volt az az ideális
közösseg, ahol a kettő makulátlanul egybeesett?
Miért csak a .szolgalatetíka" fogalma szívhatja
magába Király Istvánnál az "önmegvalósítás
fogalmát, fordítva ez miért nem lehetséges?
Egyáltalán: helyes-e ez a merev, fogalmi el
választás, nem kellene-e tőle eltekinteni? Súlyos
kérdések ezek; a Vita és vallomás, ha más
erénnyel nem rendelkezne, már ezeknek a
kérdéseknek az elodázhatatlan, parancsoló erejű

felvetésével is jelentőset cselekedett volna. De
hát ennél jóval többet találunk ebben a könyv
ben: a teljes szakirodalom ismeretén nyugvó,
fölényes módszertani tudással kidolgozott müín
terpretációkat; irodalomtörténeti kulcskérdé
sek invenciózus újrafelvetését, egy-egy prob
léma eszmetörténeti hátterének izgalmas bemu
tatását. Kár lenne, ha ez a _vitázó megértésre"
törekvő könyv irodalmi életünk megosztottsága
következtében csak dicshimnuszokban vagy
néma elutasításban részesülhetne. Megérdemli a
megértő vitat, s éppen azok részéről várhatjuk el
ezt, akiknek érdemi vitájuk van Király Istvánnal.
(Szépirodalmi)

Angyalosi Gergely

ITörténelem

Könyvek Szent Istvánról

Szent István Emlékkönyv Szerkesztette Serédi
jusztinián, a reprint válogatott kiadás szer
kesztését Török józse! végezte.
A közel kétezer oldal terjedelmű,háromkötetes,
monumentális tanulmány-gyűjtemény1938-ban
jelent meg. A mostani reprint válogatás az erede
ti ötven tanulmányból a húsz legjelentősebbet

közli. A szerzők a magyar történelemtudomány
kiemelkedőegyéniségei, akik nemzetközi téren
is a legkiválóbbak közé tartoztak vagy tartoznak.
Néhány név elegendőennek bizonyítására: Alföl
di András, Balogh)ózsef, Ember Győző,Gombos
F. Albin, Huszár Lajos, László Gyula, Moravesik
Gyula, Pais Dezső, Szekfű Gyula, Szentpétery
Imre, Váczy Péter. Szent Istvánt és korát ma is az


