
korrigálja a közkeletű nézeteket, beidegzett 
egyoldalúságokat. Mezei anyagismeretének 
tágassága épp annyira imponáló, mint ritka 
képessége a nagy áttekintésre, az irodalmi 
folyamat egészében gondolkodásra. Ugyanak
kor ötletgazdagsága, mindenáron új megál
lapításokra törekvése olyan képzettársításo
kat, észrevételeket is kimondat vele, ame
lyek — a filológiai tények vakmerő lekezelé
sével együtt — felborzolják a beható analí
zishez, részletkutatáshoz, sokszor körülmé
nyes bizonyításhoz, tényszerű pontossághoz 

A könyv értékelését sztereotip, de ezúttal 
fokozottan igaz tartalmú mondattal kell 
kezdenünk: Poszter György munkája már 
pusztán témaválasztásánál fogva különös 
figyelmet és megbecsülést érdemel. Közis
mert tény, hogy irodalomtörténetírásunknak 
bőven van adóssága a XX. század legjelentő
sebb alkotóival szemben is — a kisebb, de 
az irodalmi összképben meghatározó fontos
ságú írókra, költőkre pedig még inkább érvé
nyes ez a megállapítás. Szerb Antalé is máig 
hatóan eleven, sokszínű — de korábban kellő 
intenzitással nem vizsgált pálya; Kardos 
László és Sőtér István szép, esszéisztikus tanul
mányain kívül alig akadt mindeddig fogód
zónk. Poszler kb. másfél évtizeddel ezelőtt 
jegyezte el magát a Szerb Antal-i életmű 
kutatásával, s már első publikációinak átfogó 
igénye, főleg pedig Szerb Antal pályakezdése 
(. kis kötete (1965) sejtetni engedte, hogy 
monográfiára készülődik. 

Hosszú és alapos munka eredménye tehát 
a vaskos mű; s mindjárt elöljáróban elmond
hatjuk: nemcsak a témaválasztás, hanem az 
anyag földolgozása is kitűnően sikerült. Ha 
az alábbi ismertetésben ill. elemzésben lesz is 
vitánk a kötet arányaival, szerkezetével, 
olykor a szerző módszerével és ítéleteivel, 
az semmiképpen sem érinti a könyv egészét: 
Poszler biztosan orientáló, filológiailag pon
tos, sokáig haszonnal forgatható művet ad 
az olvasó kezébe. 

Monográfiának neveztük — de csak meg
szorításokkal nevezhetjük annak Poszler 
György könyvét. A szerző már a Bevezetés
ben leszögezi: „E tanulmány (kiemelés tőlem 
T. T.) nem vállalkozik Szerb Antal életrajzá
nak részletes feldolgozására. Elsősorban szép
irodalmi és tudományos életművének belső 
fejlődését és a magyar és nemzetközi irodalom 
és tudomány korabeli áramlataival való 
kapcsolatát kívánja elemezni, és életrajzi té
nyekre csak ott és annyiban utal, amennyi
ben a művek jobb megértése megkívánja." 

szokott irodalomtörténészek idegeit. Mégse 
kuriózumot, bizarr olvasónaplót, szubjektív 
benyomások gyűjteményét lássuk A magyar 
regényben; a specializálódás, az aprólékos 
munkamegosztás, az intézményesített tudo
mány korában minden szakembernek hasz
nos szembenézni a „nagy Egész" modellizá-
lásának és ábrázolásának gigászi formátlansá
got is vállaló kísérleteivel, az olyan kihívá
sokkal, amilyet Mezei József könyve is je
lent. 

Csűrös Miklós 

Mindebből két dolog következik. Az első 
— s kevésbé lényeges —: a monográfiákban 
általában „kívánatos" mennyiségű életrajzi 
adattal csupán az első esztendők és az utolsó 
hónapok elemzésekor találkozunk; a könyv 
nagyobb részében biográfiai tényeket csak 
szűkszavúan fogalmazva s többnyire lábjegy
zetbe száműzve lelhetünk. így az életrajz és 
az életmű párhuzamos — és Szerb Antal 
esetében bizonnyal nagyon is tanulságos — 
kutatásában maradtak tennivalók. 

A második — és jóval fontosabb, mert a 
mű egész szerkezetére kiható — következ
mény: Poszler, híven célkitűzéséhez, mind
végig a lehető legteljesebb összehasonlításra 
törekszik; történeti és kortársi, hazai és 
nemzetközi távlatot nyit Szerb Antal mun
kássága mögé. Ez, mint látni fogjuk, nagy 
erénye, hiszen ragyogó kistanulmányokat 
eredményez — ugyanakkor tehertétele is: a 
szerzőt olyannyira elragadja ismeretanyaga, 
hogy hőse hosszabb-rövidebb időre szinte ki 
is szorul a róla szóló könyvből. 

Az első harmadban, amely 1934-ig, a 
Magyar Irodalomtörténetig követi nyomon 
Szerb fejlődését, még kevésbé kísért az 
ilyesfajta aránytévesztés veszélye. Általában 
is ez a rész magán viseli a már említett, kötet
nyi előmunkálat jótékony nyomát. Poszler — 
joggal — terjedelmes szövegegységeket őr
zött meg, emelt át ide érintetlenül a Szerb 
pályakezdésével foglalkozó könyvéből — ám 
ahol kellett, nyesegetett, másutt gazdagított. 
Ezúttal csak ismételni tudjuk, amit a kritika 
már annak idején kifejtett: a szerző — jól 
használva föl a rendelkezésére álló kéziratos 
anyagot — megható és tanulságos portrét 
rajzol az érzékeny, „túlokos", a közösségbe 
beilleszkedni igyekvő kisdiákról, majd a 
„szellemi születés" éveit élő fiatalemberről, a 
fogékony és kereső egyetemistáról. Példa
szerűen jó az első mesterek tablója, a vallási 
élmény fontosságának megérzékítése, az élet
re szóló kapcsolat: a Sik Sándor iránti tisz 
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telet, barátság leírása. Az 1921-ig tartó 
emberi-alkotói kamaszévekről Poszlerkönyve-
nek legszínesebb, legösszefogottabb fejezeteit 
adja. Új tényt, új tudnivalót nemigen közöl, 
de az eddigi — nagyrészt az ő kutatásait 
dicsérő — eredményeket tömören, céltudato
san fejti ki. Az önképzőköri lelkesedéssel, de 
a szokott önképzőköri színvonalnál sokkal 
nagyobb fölkészültséggel, s a Walter Pater-i 
meg Oscar Wilde-i esztétika bűvöletében al
kotó gimnazistában már az érett Szerb Antal 
alapvonásait is láttatja: nem múló rajongását 
a romantika, mindig kísértő „gyanakvását" 
a realizmus iránt. 

Az első harmad kétségtelenül legnagyobb 
irodalomtörténeti értékű mozaikjai a „Bara
bások" körét és a Minerva műhelyét bemu
tató fejezetek; e két részlet az 1965-ös publi
káció alkalmával szinte fölfedezés-számba 
ment, hiszen az előbbi a feledés homályába 
veszett (az Irodalmi Lexikon sem tartja szá
mon), s az utóbbi sem jelentőségének meg
felelő súllyal szerepel irodalomtörténeti tuda
tunkban (ami azt is jelenti, hogy hiányzik e 
meglehetősen színes szellemi kör kimerítő 
kritikája). Poszler már itt is szívesen elru
gaszkodik egy szorosan vett Szerb Antal
pályakép szűkebb követelményeitől, bemu
tatva a „Barabásokat" és a Minerva-fölso-
rakoztatta tudósokat. 

Ez a kitekintés feszességével, lényegretö
résével jól megfér a könyv keretei között, ám 
a kulcsfontosságú Szellemtörténet és pszicho
analízis (1923—1934) c. fejezet Diltheytól 
Freudig c. alpontja „önállósítja magát": 
vitára hívóan gazdag összefoglalása a jelzett 
— és Szerb Antal akkori munkásságát dön
tően meghatározó — két irányzatnak. Poszler 
bizonyára hasznosította 1965-ös könyve bírá
lójának, H. Lukács Borbálának néhány ide
vonatkozó észrevételét, sőt későbbi tanul
mányát (H. Lukács Borbála: A német szel
lemtörténeti irodalomszemléletről. Irodalomtu
domány 59-98 . 1. Akadémiai K. Bp. 1970) 
is. A Szerb Antal pályakezdésében írottaknál 
árnyaltabb, pontosabb lett kép; s ha a szel
lemtörténeti módszer megítélésével s a 
pszichoanalízis viszonylagos háttérbe szoru
lásával vitáznánk is, nem tesszük: itt már 
nem Szerb Antalról lenne szó — aminthogy 
ez a fejezet is önmagában izgalmas, de e 
könyvön belül túlméretezett. Mindenesetre 
Poszler György hatalmas tájékozottsága, 
olvasottsága előtt fejet kell hajtanunk — 
megjegyezve: a szerző sokkal szívesebben 
foglalkozik tudományos irányzatok, iskolák 
átfogó vizsgálatával, általános filozófiai, esz
tétikai kérdésekkel, mint egyes művekkel, 
konkrét elemzésekkel. 

A Szerb Antal-i életmű súlypontját — 
egybevágóan az általános irodalomtörténeti 
értékeléssel — Poszler is a Magyar irodalom
történetben találja meg. E mű kapcsán — 

lévén Szerb munkái közül a legtöbbet elem
zett — túlzottan sok új fölismerés közlésére 
nincsen mód, ezért a szerző az eddig fölhal
mozott megállapításokat foglalja rendszerbe, 
másfelől pedig újabb nagyarányú összehason-
lításra-kitekintésre kerít sort: bemutatja 
Szerb vállalkozásának forrásait, elődeit, s — 
megint egy önállósuló, értékes, de túlmérete
zett résztanulmány keretében — a két világ
háború közötti, párhuzamos hazai szintézis
kísérleteket. Mivel Szerb összefoglalása — 
bizonyos fokig az egy Thienemann Tivadaré 
kivételével — mindenki másétól elüt, a 
különbségek érzékeltetése (ismét hangsúlyo
zandó: itt) jóval kisebb terjedelemben tör
ténhetett volna. Más veszélyt rejteget az 
egyébként roppant alapos Európai irodalom 
— magyar irodalom c. fejezet: Poszler a hatá
soknak, rokonvonásoknak, összecsengéseknek 
olyan tömkelegét villantja meg virtuóz biz
tonsággal, hogy — amint erre már néhány 
kritika fölhívta a figyelmef — végül is a 
valóságosnál kevésbé eredetinek, kisebb je
lentőségűnek érezzük Szerb Antal koncepció
ját és művét. 

Pedig mi sem áll távolabb Poszlertől, 
mint bármi ilyesfajta szándék; csupán a 
módszer, a nem mindenütt megfelelően 
szerkesztett-rendszerezett tudásanyag for
dult kissé ellene. Amint mondani szokás: a 
kevesebb több lehetett volna; egy-egy távo
labbi gondolatkör önálló cikkben gyűrűzhetne. 

A Magyar Irodalomtörténetet vizsgáló fe
jezet mérlege azonban így is mindenképpen 
pozitív. Poszler meggyőzően mutatja ki a 
Szerb Antal-i koncepció eklektikusságát s 
ebből következő következetlenségeit; nem 
kendőzi, hogy Szerb elképzelése az irodalmi 
folyamat érzékeltetésében csődöt mond, s 
hogy a Szekfü nézeteihez való túlzott kötő
dés a forradalmak szerepének meg nem-, sőt 
félreértéséhez vezetett. Másrészt viszont nem 
kevesebb eréllyel nyomatékosítja a magyar 
és európai irodalom egységben láttatásának 
szándékát, egyes esszék tökéletességét és időt
álló voltát, a minden részletet átható huma
nitást. Az egyes fejezeteknél Poszler most sem 
túl szívesen időzik — viszont kárpótol ezért 
azzal, hogy a nagy irodalmi szintéziseket elő
készítő, s többnyire változatlanul megőrzött 
ifjúkori munkákat korábban már bonckés 
alá vette. 

Noha ismétlésnek fog tűnni, lényegében 
hasonlóakat mondhatunk a Hétköznapok és 
csodákkal, valamint A világirodalom történeté
vel foglalkozó egységekről is. Az előbbiben a 
Magyar regényelmélet — Péterfytől Lukácsig, 
az utóbbiban a Goethe és a világirodalom esz
méje s a Goethe és az emberiméltóságtanulmány
kettőse alkotja a már megszokott tartalmas, 
de nem ide kívánkozó eszmefuttatást. Ugyan
akkor viszont elismeréssel kell szólni e feje
zetek egészéről is, hiszen az előbbiben a „cso-
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davárás" kibontása Szerb Antal pályájának 
egyik legfontosabb és legösszetettebb jelen
ségére világít rá, az utóbbinak pedig nagy 
értéke — az egész könyvnek is egyik kiemel
kedő részlete — a Babits—Szerb összevetés. 

A három nagy irodalomtörténeti munká
val foglalkozó rész — s az eléjük csatlakozó 
Szellemtörténet és pszichoanalízis — képezi 
Poszler György könyvének gerincét. Egyetlen 
ívnek tekintve e három egységet, szembe
tűnő Poszler következetessége: valamennyi 
alapgondolatát példamutatóan végigviszi, 
választott módszeréhez: a — kissé zsúfolt — 
összehasonlításhoz is hűséges (ezért keletkez
hettek az „önállósuló" fejtegetések is szép 
egymásutánban). Ezek az egységek együtte
sen formálják ki a tudós Szerb Antal egyé
niségét, együttesen tárják föl: miként válik 
egészen sajátossá és tisztázatlanságai ellenére 
is haladóvá a mindvégig megőrzött-alakított 
szellemtörténeti alapeszme; hogyan küzd egy
mással romantika és realizmus, mindig a 
romantika fölényének jegyében s mégis a rea
lizmus keresésébe torkollóan; miként szövi 
át az esszébe oltott tudományosságot az 
emberi és kutatói önvédelmet is szolgáló 
szelíd irónia; s végül a legfontosabbat: ho
gyan lesz a könnyen ellenkező irányba is csúsz
ható életmű kérlelhetetlen ellenfele a hivata
los, konzervatív irodalomtörténetírásnak és 
a fasizálódó, egyre antihumánusabb Euró
pának is. 

Szerb Antallal, a szépíróval viszonylag 
mostohán bánik a szerző. Regényeit, novel
láit két súlyos irodalomtörténeti vizsgálódás 
közé ékelve elemzi; s csak sajnálhatjuk szűk
szavúságát. Annál is inkább, mert érdemes 
lett volna fényt deríteni arra, mi teszi Szerb 
— a tudományos életműhöz képest valóban 
másodlagos jelentőségű — prózáját ma is 
oly népszerűvé? Talán a napjainkban foko
zottabban élő romantika-igényt elégítik ki 
magas színvonalon? Talán az adott korvaló
ság helyett a múlt titkaiba, a lélek rejtel
meibe mélyedő, szerepjátszó kedvű hősök a 
vonzóak? 

Többhelyütt úgy éreztük: Poszler nem 
szorosan a témakörébe vágó feladattal is 

A romániai magyar könyvek és folyóira
tok olvasója az irodalomtörténeti munka 
örvendetes gyarapodásának tanúja lehet. 
Részben azokban a memoárokban és önélet
írásokban, amelyek ugyan nem folytatnak 

megbirkózik — ez az egyetlen pont, ahol 
viszont az ellenkezőjét érezzük: sietve for
dított hátat a csak vázlatosan kidolgozott 
vizsgálódásnak. Pedig jól érzékeli és érzékel
teti valamennyi novella és regény alapvető 
hasonlóságát, s hogy mindenütt az író altere
gója csetlik-cselekszik. Poszler talán azért 
vállalta az elnagyoltságot, talán azért nem 
vállalkozott egyetlen idevágó alkotás elmé
lyültebb elemzésére sem, mert — mint már 
említettük — sokkal inkább érdeklődik esz
mék, irányzatok, filozófiák iránt; egy-egy 
művet nem szívesen vesz nagyító alá. Holott 
ehhez is jó érzéke van — bizonyság itt a 
Márai-Szerb, s főleg a Cs. Szabó-Szerb párhu
zam fölvillantása. „Ő olyan Dr. Bátky, aki 
mindvégig halálosan komolyan veszi önma
gát" — írja Maráiról, s találó megállapítás
sal nemcsak őt, de közvetve Szerbet s kette
jük viszonyát is jellemzi. 

A könyvet záró Pokoljárás c. fejezetben 
hasonlóan tömör tárgyalás jut osztályrészül 
Szerb utolsó, részben sajátos-lebegő műfajú 
szépprózai alkotásainak is: Poszler megint 
csak a legszükségesebbek említésére szorítko
zik, s nem használja ki pl. A királyné nyaklán
ca kínálta alkalmat: Szerb polgárság-eszmé
nyének — kötődésének és elszakadni-akarásá-
nak — alaposabb elemzését. A szerző itt 
inkább a Száz versre és a tragikus halálhoz 
vezető végső hónapok krónikájára koncent
rál. Az Orpheus az alvilágban c. Szerb Antal
szonett pedig jól választott és megrázó összeg
zés — hiszen annak: élete s műve keserű 
foglalatának szánta maga az író is. 

Amint az elmondottakból kitűnik, a 
recenzens szinte mindig egyetértéssel, ha
szonnal, új ismereteket szerezve forgatta 
Poszler György könyvét; kifogásai elsősor
ban nem tartalmi, hanem formai, szerkezeti 
kifogások. A néha egy fejezeten, sőt egy 
bekezdésen (85. /.) belül is fölbukkanó önismét
léseket kigyomlálva, feszesebb szerkezetre, 
itt-ott talán Szerb Antalhoz „illően" színe
sebb stílusra törekedve még teljesebb élményt 
adhatott volna ez az így is igen jelentős 
tudományos teljesítmény. 

Tarján Tamás 

rendszeres irodalomtörténeti kutatást és nem 
kísérlik meg a tudományos feldolgozást, sze
repük mégis jelentős, mivel összegyűjtik a 
kutatás számára az anyagot. Az erdélyi ma
gyar irodalom évszázadaiban mindig kitün-
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