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A több mint négyszáz lapos kötet egy gazdag és sokoldalú életműből az irodalomtudomány 
számára legjelentősebb, többnyire hosszabb terjedelmű és átfogóbb tanulmányokat válogatta össze. 
Ha akár szakember, akár egyéb irodalomértő végigolvassa, mindjárt megérzi azt, hogy egyedi 
tudományos műhelybe lépett be, amelynek megvan a maga különleges irányzata, módszere, s 
terminusai is többnyire egyedi használatra szánt, mindenesetre precízen kidolgozott és jól 
működő szerszámok. Azt hiszem, a recenzens akkor tesz helyesen, ha megpróbál ebben a mű
helyben eligazodni, nem akar okvetlenül a részletekbe belekötni, de méltányolja és mérlegeli azt 
az elemző-megértő-formáló folyamatot, amely a műhely lényegét adja. 

Ha a kötet tartalomjegyzékét ideiktatnám, abból nem annyira rendszerre és szintézisre, inkább 
korhoz és költő-egyéniségekhez való kötődésre lehetne következtetni. Csokonai, Berzsenyi, Vörös
marty, Petőfi, Madách, Kemény Zsigmond vonulnak föl előttünk, a magyar irodalomnak alig hét 
évtizedéből kiemelkedő csúcsok - lezárva egy módszertani koncepcióval, amelyről majd külön 
illik szólni Szorosabb értelemben véve az előbbiekben sincs portré-jellegük; a szempontok 
különösségét többnyire a címadás is jelzi: a Csokonai-évfordulóra „siratót" ír, a Fohászkodást, ezt 
a rendhagyóan elemzett verset „időszerűtlen"-nek minősíti, s talán igaza is van, amikor Kemény 
Zsigmond életművét az utókornak szánt „palackposta" üzeneteként próbálja megfejteni. Az 
alábbiakban külön térek ki minden közleményre, s mindegyiknek a kulcsát óhajtom megtalálni, 
lehetőleg elfogulatlanul: a tárgyalt költőkkel-írókkal, egy kivételével, magam is egykor elég 
tüzetesen foglalkoztam. 

A kötet bevezető tanulmánya: Vitéz Mihály siratása, „képzelt monológ egy Csokonai-emlék
ülésen" - már hangütésén túl is annyira jellegzetes alkotás, hogy módot nyújt az általánosabb 
véleményadásra is. A módszer, amellyel dolgozik, a terminológia, amelyet részben maga alkot, az 
európai és a magyar irodalmi helyzetképnek és szellemi erőviszonyoknak szinte topográfiai rész
letességű fölmérése, a szerkesztés logikája és magabiztossága már előre kihívja a kalaplevevő elis
merést; viszont az eredmény, amelyet felmutat, éppen talán lényeges pontjaiban ugyanúgy kihívja 
a kételyt és az ellentmondást is. Kezdő megállapítására talán kár is sok szót vesztegetni: a korán 
elhalt Csokonai életművét lezártnak, befejezettnek érzi - azaz: ha tovább él, akkor sem vár
hattunk volna tőle többet. Elvben ez épp oly kevéssé bizonyítható, mint az ellenkezője - a 
konkrét elemzés, a pálya fejlődésvonalának nyomonkövetése, mint meglátjuk, kevéssé látszik 
Mártinkénak igazat adni. 

A „siratás"-nak itt azért mélyebb értelme van, nemcsak a korai halálra, a pálya kettétörésére 
értendő, hanem mindarra, amit addig megalkotott. „Az objektív körülmények miatt lehetetlen 
volt, hogy minden virágjával kivirágozzék," történelmileg rossz pillanatban született. A közelebbi 
indokolást egy Escarpit-idézet adja, amelyből Martinkó is a maga kulcsfogalmát veszi: „Minden 
közösség kiválaszt bizonyos számú eszmét, hiedelmet, érték- vagy valóságítéletet, amelyeket 
evidensnek tekintenek." S a mi esetünkben: Csokonai, éppen abban a néhány évtizedben, amíg 
alkot, egy olyan európai és magyar evidencia-hálózatba, az irodalmi és társadalmi viszonyok olyan 
hálózatába fonódik bele, amely tehetsége ellenére sem teszi lehetővé, hogy igazi nagy for
mátummá nőjön. ,Egy kor, egy közösség evidenciái ellen kevés író érvényesül" - Csokonai sem. 

Nem árthat legalább egy rövid pillantást vetni erre az evidencia-hálózatra. Csokonai a késő-fel
világosodás korában él, s e kornak tudatában van jó adag antipoétikus: a maga adekvát ki-

5 Irodalomtörténeti Közlemények 80/4 457 



fejezését nem a költészetben keresi; ez a kor másfajta alkotó modellt igényel, és didaktikus hajla
mának Csokonai is kénytelen hódolni. Még nincs közönségigény az önelvű magyar szép
irodalomra, az olvasóbázis lemarad a várakozás mögött. Irodalomszociológiailag átmeneti volt a 
kor: a poétaság még nem jelentett független egzisztenciát, csak mellékfoglalkozás lehetett valami 
rendes hivatás mellett, így a kor evidenciái közé tartozik a mecénás-keresés, majdnem alamizsna-
kérés. Fó'ként pedig: ez a közönség még nem kíváncsi az író egyéni, személyes költői világára: a 
maga evidenciáinak megfogalmazását várja tó'le. S a mindebből levont ítélet: Csokonai mint költő-
típus „nem illett be a kor evidenciái közé". 

Mindezt Martinkó bőségesen dokumentálja, szempontjai gazdagok és sokoldalúak, a primer és 
a szekundér adattár bőséges - de annyira, hogy az olvasó már csaknem elveszti a fonalat, és 
utólagos eszmélkedéssel kénytelen maga a rendező elvet megkeresni. Úgy, ahogy a könyvben 
olvassuk, három kérdés, illetve a rájuk adott válasz interferál, keveredik egymással. 

Melyek azok az igények, alkotói magatartásformák és teljesítmények, amelyekben Csokonai 
szervesen beleillik, nemcsak beleilleszkedik a kor evidencia-rendszerébe? 

Hol kötik meg úgy a kor evidenciái, hogy békónak érzi őket, és eltorzul nyomásuk alatt? 
És végül: hol, mikor, milyen réven sikerül mégis áttörnie az evidenciák burkát és föléjük nőve 

nagy, igazi költészetet alkotnia, amely evidenciáját önmagában hordja? S ez utóbbihoz köz
vetlenül kapcsolódva: lehet-e Csokonai XIX. századi mértékkel mérve modern költő, előremutat-e a 
romantika felé? 

A másik oldalról közelítve, ugyanúgy rendbe kell szednünk azt is, amilyennek Martinkó 
Csokonait látja, s ahogyan a kiemelt vonásokat az evidencia-rendszerbe beilleszti, illetve vele 
konfrontálja. 

Csokonai affektív életéből hiányzik az elemi erő, nem tud igazán szenvedélyes, igazán fájó, 
sőt igazán szerelmes sem lenni. Primer élményeire környezeti és művelődési elemek burjánoznak 
rá, éppen ezért költészetében a személyes elem csak korlátozottan van jelen, kevés önkifejezés, 
több olvasmányélmény, mint életélmény. Inkább receptív alkat, intellektuális színezettel, ahogy 
Martinkó mondja, nagy „modellérzékenységgel" - úgyhogy költészete úgy is felfogható, mint 
küzdelem a modellek és az eredetiség között. Tehetségében uralkodik a formateremtő erő, de 
hogy úgy mondjuk: nem teljesen állja a versenyt a receptív mohósággal: a sokféle impulzus, 
költői anyag, formai ihlet egységes műalkotássá való olvasztása, az asszimiláció már „varratokat" 
és „hegesztéseket" mutat. Innen érthető és ide kapcsolható Csokonai megítélésének, a róla 
alkotott szemléletnek alapvető kérdése: abból az ízlésbeli „tarkabarkaságból", amelyet annakidején 
Horváth János kiemelt, valóban született-e, születhetett-e stílusszintézis; elérte-e Csokonai az 
egységes lírai tónust? 

A mondottak egybevetéséből, még Martinkó fejtegetéseiben is világosan kirajzolódik mindkét 
tendencia: de különös egyoldalúságban: sokkal nyomatékosabban és szemléltetőbben emeli ki 
Csokonai egyéniségének és költészetének amaz oldalait, amelyek révén jól beleilleszkedik a kor 
evidencia-rendszerébe, amelyek általában modellekhez kötik, - s kevésbé ragyognak fel egyéni
ségének és költő-voltának lényeges erői, amelyek túlnőnek az evidenciákon és modelleken. A mai 
olvasó számára éppen inkább azt emelném ki, hogy az érett, a maga határain belül klasszici-
zálódó, tehát önmagára találó Csokonai valóban a csúcspontig jut el: személyes, önmagáról valló, 
mélységesen átélt, hogy úgy mondjuk modell-nélküli lírát alkot, s továbbfejlődése is kétségtelenül 
ebbe az irányba tartott volna. Természetesen magamévá teszem mindezen belül Martinkó óvásait: 
Julow Viktor szerint ezekben a kései nagy művekben már mutatkoznának a romantika sejtelmei 
- ezt Mártink óval együtt én sem tudom elfogadni. Ö persze elég nyomatékosan fogalmaz: 
Csokonai nem előfutára sem Berzsenyinek, sem Vörösmartynak; nem Shelley elődje és Keats 
kortársa. Nyüvánvaló, hogy ilyen túlfeszítetten Julow sem értette a romantikus vagy inkább csak 
preromantikus sejtelmeket. De a mi Csokonaink alkatilag éppen nem romantikus lélek; műveinek 
esztétikuma sem sugároz romantikus hatásokat. 

Még alapvetőbb a másik vitakérdés: a kétségtelen tarkabarkaság, a „varratok és hegesztések", a 
sokféle modell recepciója ellenére, mindezek beolvasztásával eljutott-e Csokonai a nagy költőktől 
méltán elvárható stílus-szintézishez, ahogy azt Julow Viktor többször idézett tanulmányában ki
fejtette? Itt viszont Martinkó tagadó álláspontját nem tudom teljes mértékben magamévá tenni. 
Itt persze a költői alkotások kellene hogy beszéljenek - de beszélni is akkor és ahhoz tudnak, 
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aki megfelelő esztétikai fogékonysággal, helyesebben a fogékonyságnak a modulációk iránt is 
érzékeny rezonanciájával közeledik hozzájuk. Az a különös, csokonaias esztétikai tónus összetett, 
polifonikus, de mégis egyedi és egységes tulajdon - az igazi példányokban. Talán félrevezető az, 
amikor Julow azt mondja, hogy A Magánossághoz című grandiózus Csokonai-versben hatféle stílus 
ötvöződik egybe: az igazi, a döntő esztétikai tény az ötvözet maga. Ami az előző tarkabarkaság
ból az egységes tónuson áttetszik, az is csak ebben az egységben kap életet. Ugy vélem hát, hogy 
az életélmények növekvő szuggesztivitása visz egységet, több személyességet és elömlőbb tónust 
ebbe a valóban zsivalygóan többszínűnek induló költészetbe. 

A Csokonai-tanulmányt, mint a következők egyikét-másikát is, különösen, paradox érzéssel 
tettem le a kezemből. Elolvasása után jobban értem Csokonait, mint előbb értettem - de ha 
csak erre a tanulmányra támaszkodnék, mégsem érteném igazabban és teljesebben. A nagy tik
iatokban valahogy szétoldódik az egyedi jelenség. Minden irodalmi-művészeti megértésnek örök 
dilemmája jelentkezik itten: honnan próbáljuk a költőt megközelíteni: kívülről vagy belülről? A 
belső magot miképp tudjuk megragadni inkább: intuitív belehelyezkedéssel - amely persze esetleg 
tévedhet is - vagy mintegy szellemi mérőeszközökkel térképezzük föl közegét és környezetét, 
értékeljük és minősítsük megnyilvánulásait, hogy eztán a lassú, • körüljáró megközelítéssel végül is 
a hatásközponthoz, a forrásig jussunk el? Martinkó, a kötet legtöbb tanulmányában az utóbbi 
utat választja. Csokonainál legalábbis azt érzem, mintha a végső lépéssel, a beteljesítéssel adós 
maradna: a képnek, amelyet kapunk, gyöngébb a belső kisugárzása; a gazdagságot, amelyet elénk 
tár, elmulasztja összefogni. 

A Berzsenyi-tanulmány ezt az alcímet kapta: „Egy Berzsenyi-vers körbenjárása." Nem csoda, 
ha ezen a nyomon, az elolvasás után némi kritikai észrevételek támadnak az olvasóban. Egy nagy 
Berzsenyi-vers a téma, eszmetörténeti, világnézeti-kronológiai és személyes élményi apparátussal, a 
vers köré széles filozófíai-korrajzi horizontot vetít, szélesebbet talán, mint aminőben Berzsenyi 
ezidőtájt mozgott, s így jut el ahhoz a már jellegében is vitatható kijelentéshez, hogy a magyar 
líra a 18. század végén ezzel a verssel lépte át a nemzeti határokat, ezzel jutott legközelebb a 
kortárs Európához. Annyi valóban elfogadható, hogy a Fohászkodás belesimul a kortárs európai, 
különösen a német líra egy vonulatába. 

A kiinduló tényállás a következő: A hétszakaszos vers keletkezési ideje körül problémák 
vannak, valószínűsíthető, hogy az első négy szakasz korábbi, úgy a századforduló körűiről való; a 
maradék három és egyben a végleges szöveg keltét 1810 körűire, a költőnek későbbi fejlődési 
szakaszára teszik. Martinkó megérzi a filológiai tényállásban rejlő izgalmas problémát: noha a 
verset a hosszas ismeretség révén mindenképpen zárt, egyöntésű egészként olvassuk, klímája mégis 
csakugyan olyan megbonthatatlanul egységes-e, nem hagyta-e rajta nyomát az a néhány esztendő, 
amely költőnk eszmei fejlődésében, az európai szellemi áramlatokkal való megismerkedésében 
végbement? A vallásos ihlet első négy szakaszbeli himnikus áradása nem vált-e át egy még 
mindig vallásos, de modernebb színezetű érzelmi tónusba? Aki a tartalmas filológiai elemzést 
szereti, az mindenképpen élvezettel olvassa Martinkó dokumentációját. 

A vers első része még barokkos himnusz, a századvég nagy, részint a forradalomtól, részint 
költők és filozófusok eszmei forrongásától inspirált irracionális hevületből táplálkozik. Itt érzem a 
felvázolt európai hátteret túlméretezettnek: a Fohászkodás himnikus része is „egy piciny ér volt 
a nagy világhimnusz óceánjához", az érintett világérzés kisded, távoli szülötte. A három utolsó 
versszakra már jobban ráillik az „imádság", a „fohászkodás" megjelölés. Mi történt közben? A 
műfaj-ideálban is történt továbblépés, fontos mégis a himnikus vallásos érzés humanizálása, 
immanenssé profanizálása, a világnézetileg még mindig jelentős deizmushoz való közeledése. 
Berzsenyiben érlelődhetett az az önkritika is, hogy - antik mintái ellenére - nem az óda az ő 
igazi műfaja, hanem az elégikusan bölcselkedő, leíró-festő, emlékező és vágyódó preromantikus 
változatok. így lesz sajátos az óda megbontása az elégia és a modern személyes líra irányába. 

Az általános képhez mintegy illendőségből hozzácsatolt verselemzés a szerző egyéni szempontjai
hoz igazodik: a szerkezetben az objektív és szubjektív világ vonulata, az ódai-himnikus építkezés és az 
elégiái eltávolodás pólusai, a kompozíció zenei jellege, s a nyelvi-stiláris elemek, amelyekről „kötetnyi 
terjedelemben" lehetne írni; a mondatépítkezést végül még képletek is illusztrálják. 

A részlet-elemzések meggyőző bősége, a lírai röpködés elemző „körüljárása" egyre növeli a 
szerző odaadó buzgalma iránti megbecsülésünket. És mégis: mintha háttérbe szorulna ebben a 
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bőségben valami, a vers egészének, a remekművé formáló esztétikumnak, a minden részleten túl
emelkedő szuggesztív erőnek hiteles, koncentrált átélése. Bizonyosra veszem, hogy Martinkó is 
ebből az átélésből indul ki - de azután továbbsodródott az analízis bűvöletébe. 

Ä Szűüay-tanulmány a recenzió számára azért érdekes, mert nagyon szemléletesen mutatja be a 
szerző módszerének egyik irányát. Szalay koraérett tehetségének sokoldalúsága tizenhét-tizennyolc 
éves korában egy mai szóval kisregénynek nevezhető szépirodalmi alkotásban nyilatkozik meg 
(Álphonse levelei). A művet eddig is - már éppen szépirodalmi értékéhez mérten - számon-
taxtotta irodalomtudományunk. Mélyebb jelentőségét Martinkó ismeri föl: ez a magyar irodalom
ban talán az első közvetlen visszhangja a júliusi forradalomnak; voltaképpen kulcsregény-jellege 
van: szereplői, álcázva, e forradalmi év kiemelkedő egyéniségei; a főhőst nem nehéz Lamartine-nal 
azonosítani. Árra elég legyen most csak utalni: hogyan sej lenek föl már e művecskében a 
későbbi, kifejlett Szalay eszméi és magatartása. Miközben a kis mű jelentőségét fejtegeti, két 
esetben is használ metaforikus kifejezést: koordinátarendszerről beszél, amelybe az adott irodalmi 
művet be kell állítani, és futóárkokról, amelyek egy-egy pálya vagy mozgalom gyökereit akarják 
föltárni. Nos, ne vegye gúnynak Martinkó, ha a koordináták és futóárkok mesterének nevezem (a 
kötet egyéb tanulmányai alapján is) - egy irodalmi jelenség helyét kijelölni az adott erő
szövevényben, eszmei-irodalmi tendenciák gyökereit visszafelé nyomozni: ebben remekel ez a 
.anulmány is; az nemigen von le érdeméből, hogy felderítő munkáját ezúttal egy önmagában nem 
valami jelentős csomópontra koncentrálja. 

Vörösmarty és Az ember tragédiája. Egy nem lényegtelen észrevétellel kell kezdenem. A láb
jegyzetekkel általában nagyon bőkezűen bánik a szerző, a kötetben csaknem negyven lapot 
tesznek ki, s ehhez a tanulmányhoz 23 lábjegyzet csatlakozik. Ez a körültekintés nagy erénye 
MartirJcónak; annál meghökkentőbb az, hogy itt egy jelentős előzmény elkerülte a figyelmét. 
Azokkal a szálakkal, amelyek Madách fő művét a magyar költői előzményekhez, főként Vörös
marty gondolati költészetéhez fűzték, már Négyesy László foglalkozott az 1923-as jubileumi év 
alkalmából; tanulmánya „Egyetemesség, magyarság és egyéniség Az ember tragédiájában" címen a 
Budapesti Szemle 1924-es évfolyamában látott napvilágot, s már ő visszahivatkozik Beöthy 
Zsoltnak egy 1.91 l-es, ugyanezt a témát érintő dolgozatára és egyetemi előadására; kár az ilyen 
tisztes előzményeknek feledésbe merülniük. 

S hadd bocsátok előre, most már a lényegi bírálatra térve, egy jórészt szubjektív értékítéletet. Ha 
Madáchot Vörösmarty mellé állítjuk, nem mozgunk azonos értékszinten. Hogy egyáltalán párhuzamról 
lehessen szó, a Tragédia kivételével Madách egész életművét ki kell kapcsolnunk, s ez már maga nagyon 
felbillenti a mérleg egyik serpenyőjét. A világirodalom nagy verses drámáinak, még a Csongor és 
Tündének ismeretében sem támad az olvasónak az a benyomása, hogy a Tragédia a hozzájuk mérhető 
lángelme bélyegét viselné magán; költői fogyatékosságaira egyébként Martinkó is utal, de nem néz 
igazán velük szembe. 

Martinkó tehát nem előzmények nélkül és nem alaptalanul abból a tézisből indul ki, hogy a 
Tragédia problematikájának, eszmeiségének, sőt költői megoldásainak jelentős része visszavezethető 
Vörösmartyra, a Csongorra, a nagy bölcselő költeményekre, a Délszigetre. Gondolom, sem Martinkót, 
sem az olvasót nem kell arra figyelmeztetnem, hogy csaknem egy évszázad szakmai kutatásai milyen 
tágas hazai és külföldi táptalajt tártak föl, amelyből Madách éltető nedveit szívhatta. Nem tudomány
talan célkitűzés ebből az egy Vörösmartyt kiemelni s így a perspektívát élesíteni, nem is eredmény
telen, de a vállalkozáson mégis érzik valami túlméretezettség. Hogy Madáchnál az életélmény egyen-
rangú-e az olvasmányélménnyel, amint Martinkó mondja, arról bizony lehet vitatkozni, azt azonban ő 
is elismeri és nagyon helyesen emeli ki, hogy az idegen művészi és műveltségi anyag teljes integrációja, 
asszimilációja Madáchnál nem mindig történik meg - de azt vajon hozzátehetjük-e, hogy ez „semmit 
sem von le alkotói nagyságából"? 

A kisebb kölcsönmotivumokra, sor- és szólamegyezésekre, különösen pedig a Délszigetnek a 
Tragédiához való sokszoros közelítésére nincs hely kitérni; összecsengések vannak, de Martinkó 
igazában azt tartja fontosnak, hogy a Tragédia koncepciójának lényeges elemei is Vörösmartyra 
vezethetők vissza, aminő a romantikus kozmogónia, a ciklikusság a történelem és az eszmék fejlődésé
ben, s nem utolsósorban Madách antropológiája is. Ez az egyoldalúság már csak azért is meg
hökkentőnek látszik, mert a Tragédia koncepcióját (a mű eszmei tartalmát és költői kivitelezését értve) 
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köztudomásúan számos világirodalmi és filozófiai példa inspirálta, s mindezek ellenére a mű maga mint 
egész, kikerekítettségében, eszmei és költői struktúrájában önálló, egyedi alkotás. 

Egy fontos kérdésnél mégis tüzetesebben el kell időznöm, s ez a XV. színnek, általában a nagy mű 
megoldásának a tanulmányban olvasható interpretációja. Itt az objektív bírálatot nehézzé teszi az a 
modor, ahogyan Martinkó ezt a kétségtelenül legvitathatóbb jelenetet elemzi: valami tudóshoz mél
tatlan lekicsinylésre ragadtatja magát: az Űr „értekezik" arról: miért nem szabad az embernek biztos, 
végső metafizikai tudásban részesülnie; „az angyalok idegesítően konformista kincstári ujjongása", 
„skolasztikus agyafúrtság", „hittanórai érvelés". Éva a „locsifecsi eretnek", az angyalok „csácsognak", 
de Éva aztán , jó tanulólány"; Ádám viszont az álomlátásokra emlékezve „megszeppen". 

Martinkó maga az, aki itt idegesítően és nyugtalanítóan kering nem is egy probléma körül, nem 
egészen a maga hibájából. Az egyik az, hogy a zárójelenet költőileg csakugyan egyenetlen, nem érzik 
rajta a mindent egységbe olvasztó szuggesztív ihletettség; a másik az, hogy különösen az előzmények
hez viszonyítva az eszmei megoldás sem mondható kifogástalannak. Nem az angyalok csácsognak és 
nem az Űr értekezik, hanem Madách nem tudja mondanivalóját lírailag áthevíteni. Végül nyilvánvalóan 
igaza van Martinkónak abban, hogy ez a záró szín az előzőkhöz képest más dimenzióba vált át: a 
kozmogónia, az antropológia, az eszmék, a történelem szintjéről a költészet, az esztétikum szintjére, és 
a többi dimenzió nyomását Madách ezen a szinten óhajtja feloldani. 

Hogy ez meggyőző-e vagy nem, arról már sokat vitatkoztak, de egyet nem szabad figyelmen kívül 
hagynh hogy itt nem puszta „költészet"-ről van szó, hanem Madách egyéniségének és élményvilágának 
egy olyan tartományáról, amely benne emberi és költői szinten reális és hatékony; a „költészet és dal" 
(azaz a zene), a „titkos szózat", a nő metafizikai rangra emelése, az élet poetizálása - ha szabad így 
mondanom: ősélmények, kulcs-élmények nála, ha nem is tud belőlük mindig igazi költészetet ki
növeszteni. - Ebben ez elemzésben valahogy nem sikerült Martinkónak az igazi és az erőtlen, suta 
hangokat kiszűrnie. 

Tanulmányának dokumentációjára emlékezve nyilvánvalóan gazdagabbnak érezzük Az ember 
tragédiája hangszerelését, de alaptézisét a maga egészében bajosan tudjuk elfogadni. Egy a maga 
nemében nem szokatlan alap-észrevételből, föltevésből többet akar kihozni, mint lehet, és szándékosan 
figyelmen kívül hagyja azt, hogy Madách európai és magyar szemmel nézve is egy nemzedékkel 
Vörösmarty utáni jelenség: ő már a századközép szellemi és irodalmi légkörében nőtt fel, s innen is 
kapott minden szempontból döntő impulzusokat; a romantikus kozmogónián, történetszemléleten túl 
már a mechanikus materializmussal és a pozitivizmussal vívódott. 

A kötet második Vörösmarty-tanulmányában (A „földi menny" eszméje Vörösmarty életművében) 
nem utolsósorban a módszernek, egy alap-meglátásnak tüzetes kifejtése az, ami elismerést érdemel. 
Ritkán találkozunk egy motívum- és magatartás-láncolatnak ilyen alapos, hézagtalan végig
nyomozásával. A dokumentáció arról akar meggyőzni, hogy Vörösmarty egy fiatalkori költeményének 
három sorában előlegezte egy egész költői élet, életmű és filozófia summázatát: 

Mennyet kell a földön is keresni, 
Mennyet, a föld úgyis elveszendő, 
S elveszendők, akik rajta élnek. 

Martinkó szavaival: ez a kettős tendencia Vörösmarty költészetében egyetemes eszmei és formai 
szervező erővé és egy egész életmű magyarázó elvévé, s a „menny"-nek és „föld"-nek hol egysége, hol 
ellentéte, hol meg küzdelme s koronként váltakozó értelme egy ars poetica alapfogalmává szélesedik. 
Elég gazdag tünet- és fogalomrendszert mozgósít ahhoz, hogy ezt a kettősséget valóban a Vörösmarty-
életmű vezérszólamaként emelje ki - de a Vörösmarty-ismerőnek a helyeslés mellett aggályai és 
hiányérzetei is támadnak. A legalapvetőbb: vajon kielégítő-e egy olyan komplex, mérhetetlenül gazdag 
tüneményt egyetlen, bármily jelentős antagonizmusra visszavinni? Nem szegényítjük-e meg ezzel a 
totális képet? Tudom, ez a szerzőnek nem volt szándékában - ő az egészet látta és próbálta 
megjeleníteni - de ha az eredményt mérlegeljük, ezt a vonalvezetést nem érezhetjük minden hiteles
sége mellett sem átfogónak, egyetlen, mindent megmagyarázó, mindenre, még az apróbb, töredékes 
megnyilatkozásokra is kulcsként szolgáló szemléletnek. Pláne ha hozzáveszem azt, hogy egy-egy ilyen 
apróságba olykor túl sokat érez bele, egy-egy képzetet túl sok jelentéssel tölt meg. 
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Noha már jól előrehaladva fejtegetéseiben, Martinkó maga kifejti, hogy a két póluson két létforma, 
érték- és célrendszer antagonizmusát látja - olyan kettó'sséget, amely egy háromévtizedes költői pálya 
során más és más konkretizálásban tűnhetik föl — s voltaképpen egy tarka szemekből fűzött lánc 
benyomását kelti; - nagyon is elaprózó, nagyon is szétszórt az a benyomás, amelyet arról kapunk: mi 
is volt Vörösmarty számára a „menny" és mi volt a „föld". Nem fejti ki elég meggyőzően azt a két 
pólust, amelyre a fejlődésvonalat építi, s nincs elhihetően megjelenítve a két pólus szintézisének 
mibenléte sem. 

Még aránylag világosan látjuk, mit ért Martinkó Vörösmarty földiségén, földiség-élményén. A múlt 
század húszas-harmincas éveiben még a nyersebb fantáziájú költők sem azt értették földin, amit majd a 
század második felében hallunk. Vörösmarty földiség-élményét sem a későbbi filozófiai-természet
tudományos szemlélet határozza meg; „gyökere" a költő személyes borzongása az elmúlás előtt, 
általában az emberi lét múlandósága, pillanatnyisága. A költői élményben következik ebből közösségi 
szinten is minden emberi tevékenység, teremtés hiábavalósága. Ez a formula valóban jól fogja meg a 
nagy költő-egyéniség egyik legalapvetőbb tendenciáját. 

Kevésbé tudjuk Martinkó nyomán a másik pólust, a mennyeit magunk elé képzelni. A szerző nem 
érzékelteti eléggé Vörösmarty „életszomját", vágyát a gyönyör immanens teljességére, a gyönyör- és 
szépségélmény ihletett, önmagában egy egész világot jelentő földi transzcendenciáját, azt az egyedi, 
önmagán túli létre nem szoruló nagy szintézist, amely a „sötét és semmi" árnyait takarja el. Martinkó 
itt megint belevész a tünetekbe - nem ártott volna őket erősebben gyűjtőlencsébe fogni. 

Vajon lehetséges-e, plauzibilis dolog-e a nagy költői életmű és magatartás emez alapvető kettősségét 
a felvilágosodással és a romantikával azonosítani, vagy ahogy Martinkó mondja: „behelyettesíteni"? A 
felvilágosodott eszmeiség jelentené a földit, a romantikus a mennyeit? Ezt bizony laposnak és 
szimplifikálónak érzem: ugyan leredukálható-e ennek a fölhevülésre hajlamos lángelmének legfőbb 
szándéka és törekvése arra, hogy „valamiképp meg akarja teremteni a felvilágosodás és a romantika 
leglényegesebb eredményeinek szintézisét."? Hogyan: világnézetben, életformában vagy költészet
ben? Félek, hogy Vörösmarty maga nem volt tudatában ennek a vállalkozásnak. 

A nagy fölfedezésekkel szükségképp velejár több vagy kevesebb expanzív hajlam. Földi és mennyei 
antagonizmusának s a kettejük szintézisére irányuló törekvésnek ki kell tehát terjedni a kollektívumra 
is: jelen esetben a születőben levő magyar nemzet életéről alkotott képre, a költő közösségi tematikájú 
kis és nagy alkotásaira. „A földi menny ideája extrovertalodik, színtere fokozatosan nem az én, hanem 
a közösség, a nemzet és az ember, tartalma pedig nem az egyéni boldogság, hanem a nemzet üdve, 
illetve az emberüdv." Egy helyen még „istenképű nemzet"-ről is beszél, s mindazt a buzgalmat, 
buzdítást és kételyt, a hófehér burokban megjelenő békét, az ész, szív, kéz „tiszta szorgalmának" 
képét csak úgy vetíthetem át a föld és menny antagonizmusára, ha előbb sematizáltam, parttalanná 
tettem magukat az alapfogalmakat. Ha másért nem, de itt és ezért kell kiemelni, hogy ennek az 
életműnek nem ez az egyetlen, végig nyomonkövethető szólama. A szerzőnek is láthatóan nehezére 
esik, hogy A vén cigányt is az alap-antagonizmus keretébe illessze be. 

Már előbb, amikor Vörösmarty és Madách kapcsolatát fürkészte, erősebb megvilágításba állított egy 
érdeménél talán kevésbé méltatott művet: a Délsziget című epikus töredéket. Hogy mi mindent lehet 
és tud belőle kiolvasni, az figyelemre méltó, de mindjárt problematikus is: a túlinterpretáció veszélyét 
mi sem jelzi jobban, mint amikor Hadadúrt Madách Ádámja előképének szerepében lépteti föl. 

Az európai klasszikus Petőfi. Amire Martinkó kötetének legterjedelmesebb tanulmánya épül, az 
afféle kopernikuszi fordulat: Petőfit, akit az eddigi kutatás inkább a hazai fejlődés vagy az őt ért 
európai hatások szemszögéből elemzett, a külföldi, elsősorban a nyugati irodalmi fejlődés felől, a 
föltételezett nyugati irodalmár szemével nézi: ha innen tekintjük, milyen rang és milyen súly illeti meg 
Petőfit - vagy filológusabban: hogyan illeszthető bele abba az irodalmi folyamatba, amely az 1830-as, 
40-es években zajlott. 

Ismertetésemben mindjárt a végeredményt előlegezem: Petőfi ügye az egész korabeli európai 
irodalom ügye, még ha annakidején nem is tudtak róla; személyes lángelméjével, költői opuszának 
egészével olyan feladatot oldott meg, olyan lépéssel vitte előre az irodalmi fejlődést, amely akkor 
éppen Európa-szerte időszerű volt; ő teljesítette be a már kibontakozott romantikát, s megőrizve túl is 
haladt rajta, klasszicizálta. Az európai romantika őbenne lépett át a klasszicizmus fénykorába. 
Egyelőre csak utalásképp: ez a tézis a szerzőnek az irodalmi fejlődés hármas ütemét valló elméletére 
támaszkodik, amelyről a kötet záró tanulmányával kapcsolatban még majd szót ejtek. 
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Nos hát: ennek a világirodalmi rangnak, a fejlődési koncepciónak igazolását imponáló primer és 
szekundér irodalmi tájékozottság alapján végzi el - mintegy végigtapogatja a fejló'désnek azokat az 
ízületeit, amelyekben, európai érvénnyel, Petó'fi életművében ez az átnövés végbement. Kiemeli azokat 
a területeket, „ahol Petó'fi a maga korában vagy egyedülálló magasságot ért el, vagy legalábbis nem 
maradt el a legnagyobbak mögött". 

Mielőtt a figyelemre méltó dokumentációra rátérnék, hadd iktatom be legfőbb kritikai észre
vételemet. Minden nagy történelmi lépésnek megvan az időszerűsége, az előzményeken át a folytatásig 
ívelő dinamikus, előrehajtó szerepe, a fejlődés csak rajta keresztül vezethet. Nos, arról a láncszemről, 
amit az évszázad távlatából visszanéző kutató fölfedez, az adott történelmi pillanatban Európa nem 
tudott semmit; sem a francia, sem a német, sem az angol romantika nem Petőfin át menetelt tovább -
ha nyilvánvalóan a líra területén maradunk is. Az összes számbavehető impulzus nyomán mindhárom 
nagy irodalom maga mögött hagyja a romantikát. A kibontakozó újon mindhárom nagy irodalomban 
fölismerhetők olyan jelek, amelyeket klasszicizálóknak is lehet mondani; de maguk az új irányzatok: a 
francia Parnasse, az angol artisztikum, a német poétikus realisták egyébként nem túl nagy méretű lírája 
többet, mást jelentettek, mint klasszicizmust — a lírai realizmus problémájáról nem is szólva. Az adott 
történelmi pillanatban az európai fejlődést Petőfi nem befolyásolta, mégha esztétikai szempontból 
európai szintre emelkedett is. Utólag be lehet iktatni az európai régió jelentős változatai közé, de ez 
már a történetíró visszavetítése. 

A centrális impulzusoknak valahol a peremén megvalósul egy egyedülálló szintézis, - de hogy a 
Martinkónál gyakori természettudományos analógiával éljek, ez a csillag-tünemény a naptól nagyon 
távoleső pályán keringett. Petőfi „senki által nem teljesíthető feladatot végzett el", „világirodalmi 
küldetést töltött be" - de vajon Európa számára csakugyan ez volt-e a feladat? Nem meggyőző 
Martinkónak az az érve sem, hogy Homérosz, Dante, Shakespeare is utólag, esetleg százados hallgatás 
vagy nemismerés után iktatódik be a fejlődésbe, az összképbe; az analógiák megadják Petőfi rangját, de 
az európai korszerű szövevénybe beiktatni nem tudják. 

Legyen szabad azokra a kritériumokra, amelyekkel szerzőnk Petőfi európai klasszicitását 
bizonyítja, egyenkint is kitérnem. 

„Egyedül Petőfinek sikerült egy olyan műköltői gyakorlatot kialakítania, melyben egy magasrendű 
korszerű műköltészet és a természetes népköltészet integrálódott." Ezt az „anyanyelvet" utána nem 
beszélte senki. - Nem tudom, nem a speciális magyar helyzetet vetíti-e át Martinkó Európára, 
legalábbis nyugatra, s nem osztozik-e Arany János tévedésében, aki Baudelaire után a Millien-rangú 
„népies" lírikusoktól várta a francia líra megújhodását, óhatatlanul meg kell ismételnem, hogy a 
„népies" költészet ugyan a magyar irodalmi fejlődésben és irodalomtörténeti terminológiában régen 
polgárjogot nyert - de romanistáink és germanistáink stb. mindig zavarbajönnek, ha ennek mibenlétét 
a franciáknak, angoloknak stb. kell megmagyarázniuk. A 19. század nyugati irodalmaiban már nem ez 
a központi kérdés. 

A betlejesítésnek és túlhaladásnak további jegye volna az, hogy Petőfinél a legszorosabb értelemben 
válik az irodalom a társadalmi cselekvés egyik formájává. „Költő és kora" örök. problémája ez, 
természetesen úgy, hogy ebből Petőfinél magasrendű költészet születik. Bizonyíték gyanánt kapunk 
egy meghökkentő névsort arról, hogy Petőfi nyugati kortársai közül ki mindenki nem élt szimbiózis
ban százada társadalmi valóságával: sem Müsset, sem Vigny, sem Lamartine, de bizony még Hugo sem. 
A lényegről vitatkozzanak a szaktudósok; - hogy kór, baj, halál ki mindenki hivatottat rostált ki 
korán Petőfi külföldi nemzedéktársai közül, ez is fájdalmas lajstrom, de hogy müyen bizonytalan 
kritériummal dolgozik Martinkó, maga is látja. Nehéz itt a mértéket megtalálni, hiszen „a leg-
aktualizáltabb, leginkább korhoz, időhöz kötött esztétikumok múlnak el leghamarabb". S el kellene 
gondolkozni azon, hányféle lehetősége van annak, hogy a költő szimbiózisban éljen a társadalommal. 
A múlt század negyvenes évei e szempontjából különleges klímát jelentenek - csak az évtizednek kell a 
naptárban elfordulnia, és változnak a mércék és lehetőségek. 

A következő kritérium: a romantika, a nyíltság, a végtelenség, kötetlenség meghaladása a rend, a 
struktúra, a formai zártság irányába, a ziláltság, a szabálytörés elkerülése, a műgond érvényesülése: ez 
valóban áll Petőfire, azzal, hogy ő itt bizony csak előfutára a mi Aranyunknak. Ha aztán a „klassziciz
musra" és Petőfi kortársi fogadtatására gondolok, megint kételyeim támadnak: csakugyan kodifikál, 
szintetizál-e Petőfi. Vagy inkább kereteket robbant, horizontot tágít - elébedolgozva a valódi klasszi-
cizálásnak? Még egy kritérium: fiatalosság, a szépség-jóság-igazság, a derű, az egészség, a magabiztosság 
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jegyében, a „romlás virágai" ellenében. „A világ jobb része" - hadd tegyem hozzá: a „fiatalosság" 
maga nem esztétikai értékjelző - csak ha magas művészi fokon nyilatkozik meg. A romantikának a 
klasszicizmusba való átvezetésében vitt szerepe vitatható, nem egyetemesíthetó'. 

Az előzmények után figyelemre méltó, olvasni is érdekes, és Martinkó körültekintését bizonyítja: 
hol, miben nem érte el Petőfi a világirodalmi nagyságot, hol, miben nem áll „klasszikus" szinten 
(dráma, zeneiség, festőiség; ezekben lemarad a romantikához képest). Nyelvi forradalma révén viszont 
elérte azt, hogy - ellentétben a közönségtől egyre távolodó, bár mégoly nagy romantikusokkal, ő 
maga valóban visszatalált a széles értelemben vett közönséghez. 

Martinkó szereti a lapidáris kijelentéseket: „Petőfi az utolsó európai költő, aki a költészet 
formájában teljesíti az egész irodalom funkcióját. Költészete líra és publicisztika, útirajz és életkép, 
epika és dráma, önkifejezés és a műfajok széles változatai, érzelem és gondolat, szemlélődés és 
hangulat, tárgyi-fizikai világ és lélek, szatíra, merengés, humor, támadás, jóslat, egzaltáció, tényközlés. 
Valóban, egy totális költőtípus bontakozik így ki, aki korával, egész Európával szinkronban van." 
Megvalósul az, amit irodalmár-nyelven „korreprezentatív" lírának lehet méltán nevezni. A kétely: ez a 
Petőfi-féle totalitás nincs-e, hogy úgy mondjam, reprezentatív erejében és szélességében mégis kissé 
túlértékelve: vajon egyenletesen át van-e itatva mélyebb perspektívákkal, nincsenek-e olyan egyenetlen
ségek benne, amelyeket az egészben, távolról néző szem nem vesz észre? A totalitásnak nemcsak 
meglétén, hanem rangján, intenzitásán is el lehet gondolkodni. 

Martinkó nagyon jól érzi, hogy fejtegetéseit, történelmi beállítását elméletileg is meg kell alapoznia, 
és azt is érzi, hogy éppen a kulcsfogalom, a Petőfivel kapcsolatban ismételten emlegetett „klasszi
cizmus" értelmezésén fordul meg minden; ennek tehát külön alfejezetet szentel. (Ezt az elvi alapot a 
kötet zárótanulmányában fejti ki tüzetesebben.) Maga a szó az esztétikában és a művészitek történeté
ben annyi jelentésváltozatot öltött már magára, hogy ebből a labirintusból Martinkó is nehezen tud 
kitalálni. Ha azt veszem, hogy a művészetek történetében három spirálisan ismétlődő és emelkedő 
fázist különböztet meg: romantikus, klasszikus, manierista - ebből következik, hogy nála a három 
közül egyik sem történelmi kategória, nem is egyszeri jelenség, mert a fázisváltások révén formai 
jegyeiben mindegyik megismétlődik. Helyesebben talán így mondanám: a „klasszicizmus" szónak 
Martinkónál több értelme van, s a fejtegetéseken érzik az, hogy egyik átjátszik a másikba, a szélesebb 
értelmezés a szűkebbe. Petőfi esztétikai jegyei révén „klasszikus" (e jegyeket egyébként kimerítően 
sorolja föl, - a sok között: plaszticitás, kompozíció stb.) - avagy: Petőfi a fejlődésben elért helye, 
szerepe révén „klasszikus", és itt mindjárt kettős: magyar és európai értelemben. 

Az a tényállás, hogy Petőfi bizonyos korszerű európai tendenciák szintézise révén lett klasszikus, 
az, hogy egy magyar fejlődési folyamat betetőzése révén lett klasszikus, az, hogy költészetének 
minősége révén lett klasszikus: egybemosódik Martinkó ábrázolásában - alighanem úgy gondolja, hogy 
Petőfiben is együtt van jelen mindez. Három különböző értelem, egy sokszínű jelentéssel terhelt 
terminus (klasszicizmus) alá foglalva - egy kicsit nehezen tud az ember kibékülni a differenciált látás, 
a megállapítások bőségével, amely végül is egy kicsit talán mégis szűk fogalmi keretbe van foglalva. 

A tanulmányt egy valóban hasznos alfejezet zárja arról: filológiailag bizonyíthatóan vagy sejthetően 
mit ismerhetett Petőfi a kortárs európai költészetből. Az előbbiekben tapasztalt bőkezűségét, átfogó, 
de éppen ezért talán nem mindig meggyőző gesztusait itt sem tagadja meg: a „dal" műfajának 
különböző európai változatait kissé nagyvonalúan állítja egymás mellé. Idéznem kell: „Föl kell 
ismernünk, hogy Hugo, Musset, sőt Baudelaire meg Verlaine talán legjobb műveikben szintén dal
költők." A dal itt a chansonnal azonosul, mint előbb a német Lied-deL - Befejezésül: az eredeti 
problémafölvetés, az elvi szempontok bősége, a dokumentáció gazdagsága révén Petőfiről alkotott 
eddigi képünk és főleg értékelésünk színesedett, gazdagodott - még akkor is, ha óvatosan számot 
vetünk az elemző prizma olykori sugártöréseivel, körvonalakat, méreteket fölnagyító perspektívájával. 

Töredékes gondolatok Kemény Zsigmond palackpostájáról. A címben szereplő motívum: a süllye-
dező hajóról utolsó üzenetként a tengerbe dobott „palackposta" a Szász Károly-emlékbeszéd befejező 
részéből való; egy ritka líraisággal és személyességgel átszőtt elmélkedés arról: mi marad meg akiváló 
emberből, az íróból az utókor számára, ki-mi remélheti, hogy műve nemcsak a sírkövön vagy a család
fán fog fönnmaradni. „Keveseknek adatik művei által nemzedékről-nemzedékre közvetlenül hatni" -
de nem csekély azoknak a száma sem, akiknek a nevét, emlékét csak azok veszik észre, akik a jelenben 
vagy a jövőben a kultúra, az irodalom nagy építményének önmagukban talán jelentősnek nem látszó 
építőelemét ássák ki a múltból. Kemény rezignált jóslat-reményéből indulnak ki Martinkó fejtegetései. 

464 



Tárgyuk voltaképpen az örök, szinte Keménnyel egyidős probléma: nem is inkább az, hogy a 
mindenkori közönség körében él-e Kemény, olvassák-e, ismerik-e, meg tud-e küzdeni a magyar 
prózaepika nagy mestereinek népszerűségével - komolyabb a kétely: vajon abban a jelképesen a 
tengerbe dobott és onnan kihalászott palackban csakugyan van-e olyan üzenet, amely az utókornak, ha 
szabad merészen mondani, a mindenkori jelennek és jövőnek szóL Ott vagyunk tehát a régi disz
harmóniánál, amely Kemény népszerűtlensége és írói értékei között fönnáll - azzal a nyilvánvaló 
észrevétellel, hogy ez a népszerűtlenség mégsem olyan abszolút: voltaképpen, egy-egy rövid hallgatási 
periódust átugorva - minden kor fölfedezi magának a maga Kemény Zsigmondját. 

Martinkónál a módszer és a célkitűzés: „élő, olvasni érdemes író-e Kemény Zsigmond ma, a 
huszadik század utolsó negyedének küszöbén? Azt keresem tehát benne, ami előremutat a ma felé, 
amit modernnek érzünk benne, ami az európai irodalom élő, olvasott alakjaival rokonítja". Hogy 
azután mit talál, azt a szép tanulmány alcímei mondják meg, s a bírálónak voltaképpen egy feladata 
marad: megvizsgálni: valóban azt találja-e meg Martinkó, amit keresett; valóban modern íróvá avatta-e 
Kemény Zsigmondot. 

Előrebocsátom ítéletemet: minden bizonnyal nehéz volna Keményt a „mai" európai prózaepikába 
beállítani, mint ahogy annakidején is a vele egykorú nyugati prózaepikusokkal hozták párhuzamba. 
Martinkó célkitűzését és eredményeit nem ily vulgárisan kell elképzelnünk. Más itt az igazi módszer: a 
maradandó, de a homályban lappangó értékeket inkább a maga új irodalomszemléletével, új, korszerű 
fogalmi nyelvén próbálja megfoghatóvá tenni, újrafogalmazni: a módszer, a megközelítés révén újul 
meg Kemény. Alfejezetei szerint: „A magyar irodalomban Kemény Zsigmonddal valósul meg az 
irodalmi alkotásnak modern értelemben vett autonómiája," vagyis az, hogy az irodalmi mű mint egy 
önelvű, öntörvényű rendszer függetlenedik alkotójától „A korábbi magyar elbeszélőművészet meg
haladása és az európai kortársakhoz való felzárkózás, a véletlen logikájú művilágnak egy ok - okozati 
alapú, tudományosan is igaz és hiteles világgal való felcserélése." No de aztán meglepő: az ismeret
anyagra építkező új európai regénytípus előképe Kemény, „a dokumentumhitelű igaznak a kultusza a 
napjainkban újraéledő igénnyé vált dokumentális és non-fiction szépirodalmi műfajok egyik elő
futárává avatja Keményt". Üj regénykoncepciója szerint a művészi fikciót a dokumentum értékű 
valósággal, az ismeretekkel, a tudománnyal kell hitelesíteni. 

Legyen szabad ezt némi kritikával fogadni. Az a bizonyos autonómia, az, hogy a prózai nagyepika 
egy a maga lábán megálló világot teremt, egyáltalán nem a huszadik század monopóliuma, - örök 
érvényű poétikai követelmény ez; mindenesetre nálunk Keménynek sikerül először megvalósítani, 
tehát egy örök követelmény első magyar megvalósításáról beszélhetünk. (Mellesleg: nem ártana egy 
oldalpillantást vetni a Magyarország 1514-ben-re.) Aztán: az igazi, valóban önmagát adó Keményben 
érzem az epikus színezetű művészi igazságot, de nem érzem azt a hitelesség-igényt, amely a huszadik 
századi tényirodalomra csak halványan is utalna. Egyrészt, mint egy Kemény-monográfus, Veress 
Dániel már kifejtette, Kemény valóban told be regényei szövetébe tényközlő tömböket, ez az 
úgynevezett dokumentum-próza azonban többnyire asszimilálatlan tömb marad. Másrészt elég arra 
utalni, hogy Kemény maga több ízben kifejtette nézetét legalábbis a történelmi regénnyel kapcsolat
ban a történelmi hitelesség kérdéséről. Jól megnézve: nemhogy a huszadik században volnánk, hanem 
valahol az eszményítő, poétikus realizmus égöve alatt, még éppen a pozitivizmus és a naturalizmus 
valóságszemlélete előtt. 

Amivel a részletekben Kemény modernségét dokumentálja, abban van elfogadható és proble
matikus is. Ember és világ tárgyias, plasztikus felfogása nagy erénye Keménynek, ez egy szempontból 
felül is múfla számos európai kortársát. De már kételyünk támad, amikor a biológiai determináltságot a 
kelleténél nagyobb nyomatékkal iktatja be Kemény ember- és sorsfelfogásába. Ha ezt tenné Kemény, 
attól sem lenne huszadik századibb, de aligha gondolt egy-egy szereplőjével kapcsolatban „genetikai 
kód"-ra (Martinkó számos modern természettudományi analógiájának egyike), s az is csak mérsékelten 
igaz, hogy „Keménynél a lélek anyagi, biokémiai folyamatok lecsapódása" - mintha nem is létezne az 
az eszmei-morális-normatív kozmosz, amelyben Kemény regényhősei élnek és mozognak. - Hogy 
Keményben megtörténik a történelem demisztifikálása és deheroizálása, Isten, sors, végzet nélküli 
történelem? Legyen szabad egy korábbi tanulmányomra utalnom; én úgy látom, hogy Kemény, 
Madáchhoz hasonlóan, egyáltalán nem érez szüárd talajt a lába alatt: átéli történelem és világ rettentő 
logikáját, de nem tudja, minek vélje: Istennek, végzetnek, természeti törvénynek; egy rejtett, sokarcú 
hatalom manifesztációját éli át benne, s egyiküket sem tudja igazán detronizálni. 
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A következő alfejezet címe: Szomatikus és tárgyi szemiotika. Amit itt kiemel és kielemez, annyiban 
közelíti Keményt a huszadik századvéghez, hogy annak szemléletével és terminológiájával fogalmaz 
meg, igen jó érzékkel, olyan írói jellegzetességeket, amelyeket a maguk módján korábbi Kemény
kutatók is megközelítettek: a láttatás és a fiziognómiai azonosság fenntartásának művészete valóban az 
átlagot felülmúló erényei Keménynek. De „meglepó'dve ismerjük fel, hogy test, arc, termet, szem, haj 
stb. s funkcionálásuk: gesztusok, mimikák, viselkedésformák egy jelentő-információs, tehát szemiotikai 
rendszer formai-fizikai komponensét: kódját alkotják". Természetesen inkább helyeselni lehet, ha 
bármely múltbeli íróhoz a mai információ- és szemiotika-elmélet felől közeledünk, Kemény, illetve az 
olvasó is kódol és dekódol - de azt a később is megismételt állítást, hogy ezt oly módon teszi, hogy 
minden kortársánál jobban előfutára a filmnek és a tv-játéknak, már erős kétellyel kell fogadnunk. Az 
adaptátorok minden nagyepikai alkotásban fedezhetnek fel filmszerűséget, de elképzelni is nehéz: mi 
maradna a sajátos Keményi epikumból, illetve mi veszne el, ha filmre vinnék. Ismeretes, hogy 
színpadra vitele sem hozott eddig különösebben átütő sikert. 

Ezeket a nehézségeket Martinko is érzi, s megállapításait azzal igyekszik alátámasztani, hogy 
Kemény előadóművészetében a szomatikus jel, a tárgyi jel és a nyelvi jel viszonyát vizsgálja, — s abban 
igaza van, hogy ebben az epikumban a nyelvi jel a tárgyi-vizuális nyelv felé fejlődik; ábrázol, megjelenít 
azzal a korlátozással, hogy csak akkor, ha valódi ihlettel dolgozik. Hogy mennyi ebben a filmszerű 
láttatás, azt a ma filmművészetéből visszanézve talán túl is becsüljük; az ő művészi anyaga mégiscsak a 
nyelv, s még korunk természettudományán edződve is modorosnak tartom az olyan megállapításokat: 
„nagy művészi újdonsága Keménynek, hogy a verbális galaxisból (gyakran) átlép a vizuális koz
moszba". Ami itt dicsérendő, az csak az új megközelítés. 

„Ontológiai kérdések." Voltaképpen Kemény epikus világa filozófiai, világnézeti alapjainak fel
tárásával foglalkozik, s jó érzékkel hatol be ebbe a mélyrétegbe. A lét rejtélye és határzónái, az ábránd 
és illúzió, a fenyegetettség és determináció, általában Kemény korának „létkérdései", amelyek a 
felvilágosodás-romantika-pozitivizmus konfrontációjában sarjadnak fel, ma is bírnak időszerűséggel. 
Ezeknek a mélységeknek a "művészi kivetítodését igen finoman elemzi Martinko: egzisztenciális 
fogantatású határhelyzetek alkotása, vízió, képzelődés, előrevetítés, ábrándok, illúziók. Modern vonás 
a különben még kiforratlanabb, középső periódusbeli kisregény-félékben az idő- és térbeli síkkal, a 
többszörös áttétellel és keretezéssel dolgozó technika, amely persze az érett Keményről már lekopik. 
Amit arról olvasok, hogy „úgyszólván minden Kemény-alak meghosszabbítja, megbővíti, akár meg is 
kettőzi életét-jellemét egy szereppel", „valóban egy szereppé váló életet s egy életté váló szerepet él 
mindegyik figura" - legyen szabad kétellyel fogadnom. A valóság az, amit különben szerzőnk is kifejt, 
hogy az epikus közlés Keménynél olykor teljes sikerrel hajlik át a drámai megjelenítésbe. Egy-egy 
jelenet csakugyan színpadias, de az egész mű soha. Helyesen veszi észre a perspektíva-eltolódásokat s 
különösen a Ködképek-ben a narrátorok és a közlésformák váltogatását, - csakhogy félek, ez esetben 
inkább művészi kiérleletlenség lappang a dologban. 

„Elvesztett illúziók, elvesztett személyiség" - ez az alfejezet az előbbi, ontológiai fonalat viszi 
tovább; elemzi a Kemény világképét meghatározó tényezőket, a sorsalkotó erőket, a modern autonóm 
ember kiszolgáltatottságát a rajta kívül ható erőrendszernek - voltaképpen a Kemény-hősök sors-
modelljét közelíti meg. Mindebben ismét valami modernebb, a huszadik századra emlékeztető életérzés 
tükröződik. A cél megint ugyanaz: Kemény modernségét e világképen át dokumentálni. 

„A művészi közlés néhány kérdése." Ez az alfejezet arra akar felelni: a sok tekintetben modern, 
újszerű művészi világot hogyan közli Kemény; itt már határozottan az esztétikum légkörében 
mozgunk: Kemény elbeszélő technikájának eszközeiről van szó. Nyelvéből kiindulva legfontosabb 
közlési sajátságok: drámai közvetettség, láttató, cselekvő jelenetezés, sűrítés - mindegyik példákkal 
dokumentálva. Érdeme az, hogy olyan oldalról közelíti meg Keményt, amelyet az eddigi kutatás eléggé 
elhanyagolt. Egy rendkívül finom észrevétel: Kemény hősei nemcsak a kimondott szavakkal beszélnek, 
hanem azzal is, amit elhallgatnak: egy-egy drámai megszólalás hátterében „dübörög az elhallgatás 
súlya". Arra az ismertetőnek elég talán csak röviden utalni, hogy a dolgozat végül megvonja hibák és 
erények mérlegét Kemény elbeszélő művészetében; járt úton halad, de előre is lép rajta: hogyan válnak 
olykor a művészi erények is hibákká. Nem takarékoskodik itt sem a természettudományos analó
giákkal: az idegen elemek milyen, mekkora immunreakcióval épülnek be a regény szövetébe - még a 
„magfúzió" is szóhoz jut: „magfúziós szemantikai energia". Martinko is modern, nemcsak Kemény, és 
ezekben a részletekben hálásak lehetünk neki azért, hogy Kemény nyelv- és stílusárnyalatainak 
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kavargó, egyenetlen áradásából külön nyomatékkal emeli ki: ennek a nyelvnek, ennek a stílusnak 
megvannak a maga szépségei is. 

A hosszú, olvasmánynak is komoly feladatot jelentő' dolgozat a szakmai kutató számára csakugyan 
közvetít gazdag „információ"-anyagot Kemény utókornak szánt „palackpostájából". Még a gyakorlott 
irodalmár szemét is élesíti az életmű maradandó vonásai iránt. Képes meggyó'zni arról, hogy a régi 
szépség is megelevenedik, ha új szemmel nézzük. Annál meglepőbb az a javaslata, amely majdnem 
lerombolja ezt a szép gondolatépítményt: „Kemény esetében megengedhetőnek, hasznosnak, már-már 
szükségesnek tartanék egy, a Móriczénál radikálisabb, de ugyanakkor modernül hívebb kísérletet is" -
ti. egy-egy Kemény-műnek a mai szélesebb közönség számára való átírását. Mert hiszen e művekben „a 
nyelvi burok és a lényegileg fontos művészi mondanivaló az esztétikum és műépség sérelme nélkül 
szétválasztható". Úgy látszik, nem szívlelte meg eléggé azt, hogy a Móricz-féle Rajongók-átdolgozásnak 
sem volt sikere - jeléül annak, hogy az a bizonyos „nyelvi burok" nem is olyan nagyon burok, - s 
vajon a regény szövevényébe beépített nem-művészi anyag kimetélésében meg tudnánk-e találni a kellő 
határokat? Legyen szabad megjegyeznem, hogy újabban ha Keménnyel foglalkozom, többnyire az 
ősszövegeket veszem elő, s még a szélesebb közönségre számítva sem mennék a modernizálásban 
tovább annál a gyakorlatnál, amely a Szépirodalmi Kiadó új sorozatában érvényesül. 

A művészetek belső törvényszerűségei. Itt még fokozottabban érvényesül a szerző módszere: a 
szokásos körültekintés és a messziről való megközelítés. A művészet belső törvényszerűségeit úgy 
akarja megfejteni, hogy bizonyos határ-jelenségekkel: a szokással, divattal, nyelvvel, történelemmel veti 
egybe. Mindegyik egyén és közösség kettős megkötöttségében létezik, s az alacsonyabbrendű komp
lexumok törvényszerűségeiből, mozgásformáiból a magasabbrendűekre következtetni nem bizonyul 
haszontalannak. Az utánzás például, amely átjárja és formálja a divat területét, nem kicsiny szerepet 
játszik a művészet területén is, és már a divatban érvényesül két társadalmi kategória: az ízlés és az 
érték, s már az alsóbb szinteken érezhető, hogy mindezeket a társadalmi jelenségeket a mozgás 
dinamikájának törvénye hajtja előre. Valamennyire érvényes, amit napról napra tapasztalunk,-hogy a 
változások ritmusa egyre gyorsabb. 

Valamennyi formációban a szerző szívügye az, hogy a változás periodikusságát, s ezen belül 
bizonyos spirálként feljebb-feljebb haladó ciklikusságot derítsen ki alapvető törvény gyanánt. A művé
szetet az emeli az említett alsóbb jelenségek fölé, hogy benne a biológiai, társadalmi stb. meghatá
rozottság még kibővül a történelmi meghatározottság energiájával: itt a jelen számára fontossá válik a 
múlt is. Az új mindig folytatása is a réginek - föltételezhetően magasabb szinten. 

Bírálva ugyan, de a szerző hozadéka iránti méltánylattal hadd foglalom most össze Martinkó 
koncepcióját. A művészetek fejlődése egymást váltó, egymásra spirálisan épülő ciklusokban zajlik le, s 
ennél talán még fontosabb annak a föltételezése, hogy minden ciklusban három fázisnak kell követnie 
egymást: szószerint idézek: „Minden művészi ciklusban van egy kezdő, kibontó, változást indukáló, 
újító, formai struktúrákat és szemantikai falakat, tartományokat robbantó, a mitologikus-szimbolikus 
képi forma felé haladó, képzelet-bázisú romantikus fázis; van egy racionalizáló, szintetizáló, kodifikáló 
— szabályozó, tudatosító, a képzelet helyébe a műveltséget állító, klasszikus - és erre bontással, 
részletezéssel, elaprózással, túlzásokkal, a művészetet mesterségbe fordító, túlfinomító, egyre formaibb 
érdekű viselkedéssel felelő fázis, amit jobb híján talán alexandrinizmusnak vagy manierizmusnak 
(esetleg rokokónak vagy szecessziónak) nevezhetnénk." Egyelőre egy megjegyzést mintegy csak 
zárójelbe: amikor azt olvasom ugyanezen tanulmányban, hogy „a nagy művészeti forradalmak egy-egy 
nagy teremtő lángelme művei" - már ezt is nehezen tudom a ciklikus spirál-elmélettel összeegyeztetni, 
de erről még alább. Az egyes kultúrák és irodalmak specialistái nyilatkozhatnak érdemben erről a 
gondolatépítményről; gondolatban megpróbáltam a görög-római antikvitásra vagy az európai közép
korra alkalmazni - de végül is úgy látom, nem több ez annál, hogy Martinkó egy speciálisan újkori 
nyugat-európai fejlődési vonalból von le abszolutizáló következtetéseket. 

Volna azonban egy lényegesebb korrekcióm. Martinkó a maga koncepciójának ismertetése közben 
egyszer említi, némi kis lekezeléssel, Spenglert, de nem vonja be a maga fogalomtisztázásába és a 
rendszer átfogásába éppen azt az eszmélkedőt, akitől döntő szempontokat kaphatott volna. 
Toynbee-re gondolok, s arra, ahogy ő pluralista alapon a kultúrákat rangsorolja. Nyilvánvalóan mások a 
fejlődés törvényei vagy folyamatai az autonóm nagykultúráknak, a tőlük inspirált, még mindig 
magasrendű, önállóvá felnövő és érlelődő kultúrákban, és azokban, amelyeket talán legtalálóbban 
csatlós-kultúráknak lehetne nevezni; amelyekben a fő mozgató elv és tendencia egy-egy nagykultúra 
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recipiálása, asszimilálása, esetleg csak utánzása. Félő, hogy így a spirál és a ciklus helyett más 
geometriai alakzatokhoz kell folyamodnunk. 

Nézetem szerint a spirál-törvényben, köznapian szólva, „van valami", de teljes tisztaságban és 
erővel csak lombikban érvényesülhet. Mihelyt a művészetet-irodalmat a csoportok, népek, régiók valódi 
közegébe, harc és expanzió, előrefutás és lemaradás, elkerülhetetlen kölcsönhatások közegébe állítjuk 
be, a spirál még ideáltípusként is ritkán válik be. S a nagy lángelmék forradalmasító hatására 
visszautalva: Martinkó egyoldalúan dönt el egy régi vitakérdést: kell valami igazság-elemnek lennie az 
ún. katasztrófa-elméletekben is, amelyek a fejlődés nagy kanyarait nem a folyamatosságra, hanem a 
robbanásszerű megújulásra építik, - amire példát többet is lehetne idézni. Spirál is csak egy zárt 
kultúrkörön vagy kultúraegységen belül képzelhető el; egyetlen szélroham, amely kívülről jön, eltérít
heti az energiákat. A művészetek hosszú történetében föllépett már nem egy lángelme-üstökös, amely 
kilendítette pályájukról a planétákat. 

További ütközőpont és egyoldalúan eldöntött kérdés: az újabb ciklusban elért csúcspont okvetlenül 
tökéletesebb az előző ciklus csúcspontjánál, mondjuk Vergilius Homérosznál, Goethe Daniénál? 
Megint kultúrkörökben és csoportokban kell gondolkodnunk: amikor egy értékes biológiai-történelmi 
alapra épülő kultúra létrehozza a maga csúcsteljesítményeit, eléri a maximális kibontakozást, valami 
olyan értékkomplexumot hoz létre, amely összemérhetetlen más kultúrák és kultúrkörök csúcs
létesítményeivel. Pedig Martinkónál ezt olvasom: „Annak elfogadása, hogy Homéroszt, Shakespearet 
vagy Goethét nem lehet felülmúlni, - a művészet halálát jelentené." Álmélkodva veszem ezt tudo
másul, és hamarjában próbálom azt a költő-fenomént megkeresni, aki eddig fölülmúlta őket - de végül 
újra azt kell észrevennem: Martinkó szemléletében a perspektívák és az anyagismeret gazdagsága 
mögött a második vagy éppen a harmadik sorban áll az esztétikai mérce. Nyilvánvalóan felülmúlja a 
tökéletes, magasrendű műalkotás az alacsonyabbat, de egy remekműről bárhol és bármikor azt 
mondani, hogy ..felülmúlja" a másik remekművet, ez aligha több racionális-dogmatikus elfogultságnál. 
Vajon felülmúlja a párizsi Notre-Dame a Parthenont, Rodin bármelyik alkotása Michelangelot? 

Az okfejtés egészében bizonyos korrekciók beiktatásáról persze Martinkó is gondoskodik: számot 
vet a ciklusok „szabálytalanságaival", a pályamódosulásokat lehetetlen figyelmen kívül hagynia. 
Ugyanolyan óvásként érvényesül ez, amit a korstílusról, a korszakolás kérdéseiről, a tiszta korszakolás 
lehetetlenségéről, a korszakok és stílusok egymásba-átnyúlásáról kifejt. Mindez általánosan elfogadott 
nézet ma - de köszönet illeti Martinkót azért, hogy rehabilitálta a „korszellem" fogalmát. 

A zárótanulmány sokirányú okfejtésének apró mozzanatait mellőzve még egy nem érdektelen 
fölvetésre kell kitérnem, amely mégis óhatatlanul Spenglert juttatja eszembe, s amelynél aktuálisabbat 
ma nem is tudnék találni. A nagy kultúráknak mindig szerves tartozéka a művészi tudatforma. így 
lesz-e ez a jövőben is, vagy pedig általában miféle irodalmi ciklus, fázis felé tart a mai fejlődés? 
Martinkó azt sem tartja kizártnak, hogy a jövő társadalmában a „művészet" helyét valamely más 
tudatforma fogja elfoglalni, gondoljunk az akcelerációra, az intellektualitás növekedésére, a nagy, 
teremtő tehetségek megritkulására — s nem utolsósorban a mi évszázadunk és évtizedeink elég 
problematikus művészi produkciójára. 

De ha lesz még a jövőben művészet, a tünetekből azt olvassa ki Martinkó, hogy megült egy 
romantikus fázis felé közeledünk: „a romantika előfázisában", egyféle Sturm und Drang-periódusban 
leledzünk; „világszerte erősödőben van egy modernül mitologikus-szimbolikus, irracionális művészi 
gondolkodásmód". Qui vivra, verra - mondhatnám erre, - de ennek a módszertani tanulmánynak a 
meglétét, éppen enyhén provokatív vonásai folytán is nyereségnek tartom; nemcsak ritkaság-volta 
miatt, hanem főként azért, hogy irodalomtudományunknak mai inkább történeti jellegű érdeklődése 
közepette megint a nagy elvi kérdések felé irányítja a figyelmet: önmagában megálló, jól átgondolt 
rendszer ez, amellyel lehet vitatkozni, de inspiráló erejét tagadni lehetetlen. Voltaképpen osztoznia 
kellene a minden nagy logicitással fölépített rendszerekkel abban, hogy más logikájú koncepciókat is 
segít megszületni. 
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