
adatokban gazdagon ábrázolja. Nemcsak a 
nyomtatott forrásokat dolgozta fel, hanem a 
számára ^elérhető levélanyagot is, így az 
Áprily-filológiában igen fontos Áprily-Remé-
nyik Sándor és Áprily-Olosz Lajos-levele
zést. E kutató és feldolgozó munka során 
nemcsak a költő életrajza bontakozik ki 
előttünk, hanem a romániai magyar iroda
lom történetének első szakasza is: a húszas 
évek fordulója, valamint Áprilynak a kolozs
vári Ellenzék irodalmi mellékleténél, illetve 
az Erdélyi Helikonnál betöltött szerkesztő 
szerepe. És hiteles ábrázolást nyer az a 
szerep is, amelyet az erdélyi költő 1929-es 
Budapestre való költözése után töltött be a 
Protestáns Szemle szerkesztésében. (Vita Zsig
mond arra is felhívja a figyelmet, amit a 
kutatás eddig figyelmen kívül hagyott; neve
zetesen, hogy ez a folyóirat milyen munkát 
végzett a modern magyar irodalom „máso
dik nemzedéke", illetve a „népi" mozgalom 
kialakítása körül.) 

Az Áprily Lajosról írott monográfia gaz
dag anyagot tartalmaz tehát. Ám nem pusz
tán anyagában méltó a figyelemre, hanem 
szemléletében is, ti. a romániai magyar 
irodalomtörténetírás szemléletének fejlődé
séről, láthatárának tágulásáról hoz hírt. Már 
maga az a tény, hogy egy irodalomtörténeti 
monográfia-sorozatban, amely eddig Salamon 
Ernő és Gaál Gábor pályaképét adta, Áprily-
ról szóló munka jelent meg, az érdeklődés 
gazdagodására utal. Áprily ugyanis a Heli
kon polgári humanista-liberális írócsoportjá
nak centrumához tartozott, ráadásul 1929-es 
repatriálása következtében hosszabb ideig 
nem is számíthatták az erdélyi magyar iro
dalom reprezentánsai közé. Az irodalomtör
téneti értékelésben Vita Zsigmond könyve 
tehát elhatározó fordulatot jelent. És fordu
latot jelent a helikoni csoport erdélyi tuda
tának, s ennek következtében a „transzil-
ván" ideológiának a megítélésében is. 
Áprily ugyanis éppen ennek az ideológiának 
tudatos és elkötelezett költője, valamint 
organizátora, irodalompolitikusa volt, aki
nek nem egy verse (köztük a népszerű Tetőn) 
a „transzilván" gondolatot fejezte ki. Vita 
Zsigmond most maga is a költő erdélyi elkö
telezettségéről beszél, s a „transzilvánizmus" 
árnyaltabb megközelítését vallja. Több alka
lommal hivatkozik arra, hogy a „transzilván" 
gondolat nem volt egynemű, összefüggő ide
ológia, s hogy Áprily Lajos „transzilvániz-
musa" a liberális eszmék, az európai művelt
ség, a román—magyar együttélés és kulturális 
közeledés körében keletkezett. E fejtegetései
vel nemcsak az erdélyi költő hitelesebb meg
értését segíti elő, hanem az Erdélyi Helikon 
körének, tágabb értelemben, a két háború 
közötti romániai magyar irodalomnak az 
árnyaltabb vizsgálatát is. 

Pomogáts Béla 

9 Irodalomtörténeti Közlemények 

Simon Zoltán: Benjámin László. Bp. 1972. 
Akadémiai K. 159 1. (Kortársaink) 

Nehéz és összetett feladatra vállalkozott 
Simon Zoltán. Nehéz, mert élő költőről kel
lett ítélnie, és összetett, mert egy jelentős 
költőnek be nem fejezett művéről kellett 
véleményt alkotnia. A monográfia értékét az 
adja, hogy egyik szempontot sem veszti el 
szem elől, de ugyanakkor egyik sem válik 
meghatározóvá a másik számára. 

Benjámin legjelentősebb költőink egyike, 
és Simon Zoltán értékelésének pozitívuma az, 
hogy nem innen indul ki, hanem ide jut el. 
Legelső verseitől, a Tollal és szerszámmal 
1941-ben megjelent antológiától az 1967-ben 
kiadott Tengerek fogságában kötetig tekinti 
át Benjámin eddigi pályáját. Ma is alkotó 
művészről van szó. Ez a tény megnehezítené 
egy olyan értékelés munkáját, amely csak a 
költői életmű belső öntörvényű fejlődését 
tartaná szem előtt. Simon eljárása fordított: 
Benjámin életútját mint a történelem által 
felkínált fejlődések egyikét vizsgálja, és köl
tészetének minden szakaszát, így szükség
szerűen egy adott korból kinövő és arra visz-
szaható eredménynek tekinti. így született 
meg a monográfia alapvető elve: az elmúlt 
harminc év magyar történelme a maga egé
szében benne van Benjámin költészetében. 
A mű felépítése is ezt az elvet követi. Adott 
kritikus történelmi időszakok törvényszerűen 
formálták, alakították Benjámin líráját, s 
eddigi életművének felosztása nem a kritikus 
önkényes periodizációja. A kritikus csak jó 
érzékkel felismerte a lehetséges szakaszo
kat, és ezeket objektíven elemezte. 

Mert a könyv minden szempontból objek
tív. Simon tiszteli Benjámint, az embert, de 
még jobban tiszteli Benjámint, a költőt. Két
féleképpen lehet tiszteletet leróni: vagy kizá
rólagos, egyhangú dicsőítéssel, vagy ezzel 
együtt a hibák őszinte beismerésével, feltá
rásával. Simon az utóbbi utat választja, 
tehát a költőt és a nem az embert tartja szem 
előtt. És kívánhatunk-e ennél méltóbb tisz
teletet Benjáminnak? Nézzük meg például 
ún. sematikus verseit. Rájuk lehetne fogni, 
hogy meggyőződése ellenére, politikai nyo
másra írta ezeket. Első hallásra hihetőnek 
tűnik. Ennek a gyakori érvnek a felszínes-
sége, valótlansága Simon elemzésében nyil
vánvalóvá válik. Költészet, politika és való
ság viszonyának elemzése, elmélet és gyakor
lat elszakadásának feltárása — csak így, a 
valóság alapos vizsgálatával és nem annak 
lakkozásával szolgáltathat igazságot a kriti
kus. 

Simon benne él a korban és Benjámin 
költészetében is. Ez természetesen nem hagyja 
érintetlenül. Benjámin gondolkozásának sok 
jellegzetességét átveszi, és hasonló kétkedé
sekkel, kritikával és szigorúsággal közelít 
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mindenhez. Könyvének legnagyobb értéke az, 
hogy sok kérdést nem zár le, ezzel az olvasót 
továbbgondolkodásra ösztönzi. Benjámin 
módszere érvényesül itt: a valósághoz ragasz
kodó, attól el nem szakadó szemlélet, amely 
nem tűri az ún. kényes kérdéseket. 

Simon elemzésének központi tárgya: 
hogyan válik Benjámin forradalmárrá és 
jelentékeny költővé. A könyvön végighúzódó 
elve az, hogy a forradalmár költő nem szüle
tik, hanem lesz. Szellemesen és egyúttal 
meggyőzően válik nyilvánvalóvá, hogy Ben
jámin nem absztrakt módon vívódó lélek, 
hanem nagyon is nyugalmat szerető ember. 
Nem általában vívódik; a kor az, amely a 
maga ellentmondásaival egy nyugodt alka
tú emberre rákényszeríti a gyakran önmar-
cangolásig menő analízist. A költő munkás
ságából nyilvánvalóvá válik, hogy az ilyen 
típusú analízisek hiánya gondolati felszínes-
séghez vezetne. 

Említettük, hogy Simon nemcsak egy 
költői munkásság benső, öntörvényű fej
lődését vizsgálja, hanem a kor vetületének 
tartja e költészetet. Mégsem mechanikusan 
történik ez. Simon dolga könnyű lenne, ha 
azt a szempontot érvényesítené, hogy a köl
tészet csak passzív tükörképe a valóságnak, 
és elegendő a történelmi szituációk vizsgá
lata ahhoz, hogy a műről ítéletet mondhas
sunk, így azonban Benjámin költészete csak 
agitáló propagandaköltészet szerepét tölt
hetné be. A monográfia a verseket nem csak 
önmagukban vizsgálja, de nem is puszta illusz
tratív lírának látja. A költői szubjektum vizs
gálatát, annak jelentkezését Simon nagyon 
helyesen elengedhetetlennek tartja. Nemcsak 
a kort, hanem a verseket is mint folyamatot 
tekinti s az egyes verseket nem ragadja ki. 
(Ennek jó példája a Se cinikus, se prédikátor 
c. vers elemzése.) Benjámin egyik visszatérő 
kérdése az egyén és közösség viszonya. Soha 
nem olvadt fel egy közösségben sem telje
sen (pl. a Vázlat a dicsőséghez c. versében így 
vall: „A közösség hasznára úgy lesz, ha külön
bözik") s egyén és közösség kapcsolata Ben
jámin számára dialektikussá válik. Munkás
költő, aki otthagyta a kétkezi munkát, s aki 
a munkásokhoz tartozónak vallja magát, 
bár nem tartozik a közösségükhöz. Ez a 
dialektikus kapcsolat (melyet Simon nagyon 
jól érzékeltet) feltételezi, hogy költészetét ne 
lehessen mechanikusan történelmi események 
illusztrációjának tekinteni. Igazat kell ad
nunk Simonnak a Vérző zászlók elem
zésekor, mikor Benjámin költői szubjektu
mát, integritását védi, és a híres és nagy 
versben nem pusztán egy kor teljességét kéri 
számon, hanem olyan mindenkit érintő kér
déseket lát meg, mint pl. vállalhatja-e az 
ember a múltját, bármilyen volt is az. Hogy 
mennyire nem a mechanikus tükrözés híve 
Simon, jól mutatják poétikai elemzései, 

melyekben a költői külső formát sohasem 
szakítja el a tartalomtól, hanem egy mélyebb 
összefüggésben vizsgálja. / 

Simon könyve mondanivalójában és mód
szerében egyaránt szép vállalkozás. Érzékel
teti, hogy mennyire aktuálisak ma is a Ben
jámint gondolkodásra kényszerítő közéleti 
és politikai kérdések (129.). Még egy módszer
tani megjegyzés: élő íróról szólva csábító az 
a lehetőség, hogy pletykaszintre süllyedjen 
le a kritikus. Simon elkerülte ezt, s a költő 
életrajzi adataiból csak a legfontosabbak, a 
költészetét meghatározók kerültek bele a 
monográfiába. Simon e tekintetben is iga
zolja a fenti megállapítást: a költőt, és nem 
az embert tartja szem előtt. A költői mű teszi 
legfeljebb érdekessé a költőt mint embert, 
de az ember önmagában nem határozza meg 
költészetének minőségét. Simon ezt felis
merte. És monográfiáját ez teszi értékessé. 

Főidényi László 

Népi kultúra — népi társadalom. A Magyar 
Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató 
Csoportjának Évkönyve 5—6. Főszerk.: 
Ortutay Gyula. Bp. 1971. Akadémiai K. 4931. 

Űjból divat az évkönyv, holott — több
ször szóvá tettem már — olyan korszerűtlen 
publikációs forma, mint az űrhajók korában 
a gőzmozdony: megjelenése lassú (össze kell 
várni a kéziratokat), önkényes árukapcso
lást hoz létre (egy vaskos könyvet kell meg
vennem, polcomon helyet szorítanom neki, 
holott csupán egy-két cikke érdekel), végül 
pedig az írások temetője, hisz ki emlékszik 
már, hogy ez vagy az a cikk a sok évkönyv 
melyik kötetében látott napvilágot. A vilá
gon terjedőben a gyors, szinte napra kész 
„kutatási jelentés", a korszerű publikáció 
legmozgékonyabb, legfrissebb hajtása. Ná
lunk a különnyomat jelentené ezt, ha nem 
lenne egyrészt éppen a nagy átfutási idejű 
folyóiratok és évkönyvek függvénye, más
részt nem volna előállítása még külön is 
körülményes, nehézkes, lassú. Mennyivel 
jobb lenne, ha az intézmények — a pusztán 
reprezentatív voltuk miatt előnyös évköny
vek helyett — fürge füzetsorozatokban pub
likálnák munkatársaik tudományos ered
ményeit! Mennyire fölélénkítené a tudomá
nyos élet vérkeringését! 

A kezemben levő kötet voltaképpen 
három külön évkönyv kolligátuma. Az első 
részben Folklorisíica Iuvenica címmel Ortu
tay Gyula 60. születésnapjára szánt tiszte
letadásul (ez 1970-ben volt időszerű!), Kosa 
László összeállításában a magyar néprajzot 
és folklorisztikát a nemzetközi tudományban 
is legismertebben képviselő akadémikusunk 
tanítványai közlik dolgozataikat. A második 
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