
KRÓNIKA 

Szabolcsi Miklós hatvan éves 

A mai 60 éves a felszabadulás pillanatában 24 éves volt: megjárta a frontot, a deportációt vagy a 
munkaszolgálat útjait, a behívók árnyékában dolgozott-tanult vagy dekkolt, s megismerte a háborús 
nyomort, a pusztulást s a remény változatait a puszta békevágytól egy új rend megteremtésének fel
ismeréséig. A korforduló tehát határhelyzetben találta: a mai 60 éves már részese lehetett a múltnak, 
de nem feltétlenül elkötelezettje is, és tapasztalatokkal, valamint kitöltetlen csekkel indulhatott el a 
szabadság útjain. Nem frázis tehát, ha azt mondjuk róla, hogy történelmi nemzedék tagja. Együtt 
indult az új korszakkal, új feladatok vártak rá, olykor légüres teret kellett betöltenie, formált és for
málódott, s amikor az új rend elérkezett nagykorúságához, önnön történetében a történelmet ismer
hette fel. De korától nemcsak a lehetőségek romantikáját és felhajtó erejét kapta meg, hanem a részt
vevő gondját is, az új rend válságait, melyek egyaránt tehették áldozattá és felelőssé. E nemzedék 
tagjainak közös nevezője a korforduló kihívása, melyre egyszerre kellett válaszolniuk a viszonyok 
megváltoztatásával és a változások szellemi tartalmainak megfogalmazásával. Tehát sorsuktól kapták a 
közéleti szerepet, amely nem sokáig lehetett politikai és gyakorlati feladatok foglalata, hanem maga is 
átfogalmazódott és nélkülözhetetlenné tette a szellemi örökség adaptációját és átvezetését a maga új 
korszakába. E közös nevező alapján azonban sok pontról elindulhattak és sokfelé tájékozódhattak. S 
történelmi mérlegük attól függ, hogy a kor hatásaiból mit integráltak személyiségükbe, s mennyire 
gazdagították azt a tudatformát, amelyben megnyilatkozhattak. 

Szabolcsi Miklós, e nemzedék kiemelkedő tagja változatos utat járt be és sokáig olyan dinamikus 
egyéniségnek látszott, aki mindenkor vállalja a korfeladatokat és a válaszadást a változó kritikai 
szemlélet kérdéseire. Ez a kép ma sem módosult, hiszen dinamizmusa mindig is egyéniségéből követ
kezett. Hatvanadik születésnapjának ünnepélyes pülanatából visszatekintve azonban, kezdeményezései 
és módszerei mögött az a szilárd pont is felfedezhető, amelyhez újra és újra visszatért, s amely biztossá 
tette tájékozódását a korforduló irodalomtörténeti és kritikai témáiban, valamint szemléleti meg
újulásában. Amikor 1968-ban A verselemzés kérdéseihez című könyvében összefoglalta a muközpontú 
szemlélet és módszer egyetemes irodalomtudományi eredményeit, és azonnal kísérletet is tett ezek 
alkalmazására, nem csupán újabb réteggel gazdagította ismereteit és szempontjait, hanem gondolat
menetét is folytatta. Pályájának ismerői jól tudták, hogy már bölcsészdoktori értekezésében 
(1943-ban) az irodalmi stílusvizsgálat 20. századi módszereit elemezte, s még 1946-ban is belülmaradt 
e kérdéskörön, midőn következtetéseit kiegészítette a nyelvészeti stílusvizsgálat tapasztalataival. A 
korforduló új feladatainak megoldási kísérleteit tehát olyan kultúrára építhette, amelyben az irodalom 
belső törvényszerűségeinek felismerése uralkodott és jelen volt a tudományos rendszerteremtés igénye. 
Ezért kísérte végig egész pályáját a filológiai munka és az elméleti tájékozódás, ahonnan magabiztosan 
indulhatott el a kritika és az irodalomtörténet, s a műelemzés és a komparatisztika útjain. Módszer
tanának története tehát egyszerre jelezhette a megújulási szándékot és a visszatérést, s e két törekvés 
mozgásformáját, a spirális emelkedést. Nem véletlen, hogy gondolatai között újra és újra felbukkan a 
komplex módszerek sürgetése. Az ő módszertani változatossága ugyanis mintegy belső permanens 
forradalmat fejez ki, amelyben a poétikai koncepciók nem rombolják, hanem kiegészítik és átminősítik 
egymást. Szabolcsi Miklós a muközpontú szemléletért nem áldozta fel az irodalomtörténetet. Az ő 
számára mindkettő jogos koncepció, ha arra az irodalmi létezésformára irányul, amelyre született. 
Következtetése tehát egyaránt módosítja az ahistorikus iskolák statikus irodalomképét és azt a törté
neti folyamatrajzot, amelyet a pozitivizmus a kronológiához, a szellemtörténet pedig az elvont. 
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konstrukcióhoz igazított. Természetesen e megközelítések csak akkor találkozhatnak az összefüggés-
keresésben, ha mögöttük olyan irodalomfogalom áll, amely homogén közeget teremt az irodalom 
létformáinak. Szabolcsi Miklós láthatólag azok közé tartozik, akik az irodalmat különböző' értékek 
foglalatának tekintik, s azt is elismerik, hogy ezek az értékek a történelmi, eszmetörténeti és esztétikai 
igénytől függően hangsúlyaikban változhatnak. Ezért alkalmazhatja párhuzamosan az irodalom
tudomány valamennyi műfaját és sok módszerét, s ezért használhatja összegezésként az írói mono
gráfiát épp úgy, mint az irodalomtörténeti rendszerezést s az irodalomelméleti alapozást épp úgy, mint 
az eszmetörténeti áttekintést. 

Persze, ez a gondolatmenet így csupán rekonstrukció: Szabolcsi Miklós munkásságának valóságában 
irodalomtörténeti és kritikai témák feldolgozásának eredménye, amelyet csak kiegészítenek és 
általánosítanak a különböző rendszerezések. A pálya középpontjában József Attila életműve áll, amely 
az ötvenes-hatvanas években egyszerre igényelte a filológiai feltáró és az összefüggést kereső rend
szerező munkát. Emellett József Attila olyan irpdalomeszményt konstituál, amely az irodalom
történészt egyszerre szembesíti a szocialista korszak új feladataival és az emberi teljesség újraértel
mezésével. Szabolcsi Miklós József Attila-kutatása nagy, kétkötetes monográfiájáig történetiségében 
fogalmazza meg a tárgy - és az irodalom - érték-komplexitásának feltárulását, ami azután az iro
dalomtörténeti értékelés kilátópontjává válik. Innen nézve szükségszerűnek mutatkozik a szocialista 
magyar irodalom történetének feltárása épp úgy, mint a 20. századi irodalomtörténeti korszakolás 
tisztázása, amely egészen a vüágirodalmi folyamatok és periódusok elemzéséig vezet el. A komplexitás 
igénye azonban nem teszi gépiessé a kutató munka tervszerűségét. Szabolcsi Miklós egyszerre követi 
belső tervét és a valóság véletleneinek csábításait. Kortársi kritikáit nemegyszer csak a bennük meg
nyilatkozó szemlélet kapcsolja középponti tárgyához, s az irodalomtörténetben is vállalja azokat a 
felfedező utakat, amelyek a József Attila-kutatás fordulópontjain tárulnak fel előtte. így számára az 
avantgarde-kutatás fő munkájának kikerülhetetlen mozzanata és egyidejűleg szembenézés egy vitatott 
kortársi jelenséggel. S a clown-nak mint a művész önarcképének elemzése is olyan kitérő, melyen a 
motívumtörténet találkozhat a 20. századi művészi magatartás-formák vizsgálatával. 

A József Attila-monográfia befejezése és a soha be nem fejezhető kritikai munka várja tehát 
Szabolcsi Miklóst hatvanadik születésnapján. Dinamikus egyéniségét kifejező ez az ünnepi pillanat is. 
Melyhez illően várakozóan és jó egészséget kívánva köszöntjük: 

Bodnár György 

Varjas Béla hetven éves 

1981. január 11-én töltötte be hetvenedik életévét Varjas Béla, a XVI. századi magyar irodalom 
valamint a magyar könyv- és nyomdatörténet kiemelkedő kutatója, az újjászületett magyar textológia 
nesztora. Munkásságának főbb állomásait olyan tudományos felfedezések, maradandó alkotások és 
kutatói fegyvertények jelzik, mint a legrégibb fennmaradt Balassi-kiadás felfedezése s a Ferenczffy-
nyomda jelentőségének a felismerése (1940-1941); Lencsés György orvosi könyvének kiadása (1943); 
a Balassa-kódexnek a Balassi-kutatásban, valamint a régi magyar szövegek vizsgálatában fordulatot 
jelentő kiadása (1944); Petőfi verseinek kritikai kiadása, s ezzel az újjászervezett Akadémia textológiai 
programjának elkezdése (1948-1951); a később RMNy-nyé lett új RMK munkálatainak kezde
ményezése és elvi-módszertani alapjainak megvetése (1950 körül); a régi magyar nyomtatványok 
hasonmás-kiadásának (BHA) megszervezése és folyamatos irányítása (1959-től), s ennek során 
Sylvester, Heltai, Komlós nyomtatványainak úttörő jelentőségű vizsgálata (1960, 1962); közremű
ködés az akadémiai magyar irodalomtörténeti kézikönyv első két kötetének szerkesztésében, s az 
I. kötet jelentős részének megírása (1964); a krakkói magyar nyomtatványok kérdésének mesteri 
tisztázása (1969); a szombatos énekek kiadása az RMKT-ban (1970); Balassi vers- és ciklus-kompozí
cióinak újszerű megvilágítása (1970, 1976); a XVI. századi magyar irodalom kelet-európai kontextus
ban való összehasonlító vizsgálata (1972-1978) és végül az eddigi munkásságát megkoronázó össze
foglaló monográfia, irodalom, könyv, olvasóközönség és a XVI. századi magyar társadalom öszefüg-
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géseiről. (Csupán könyvkiadásunk nehézségein, illetve a kiadás elhúzódásán múlott, hogy barátai, 
tiszteló'i, tanítványai nem ez utóbbi könyvvel a kézben ünnepelhetik Varjas Bélát.) 

Ha áttekintjük e gazdag pálya valóban csupán fó'bb állomásait, mindenekeló'tt arról gyó'zó'dhetünk 
meg, hogy Varjas mindig a munka nehezét választotta. Az a tudós, aki munkájában az alapoktól, a 
kéziratok betűitől és a nyomdai jelektől indul el, s aki éppen ezért sohasem épít ingoványos talajra. 
Egyike ő azoknak, akik visszaadták a filológia becsületét, elősegítették annak felismerését, hogy a 
komoly kutatás a szövegek vizsgálatánál és helyreállításánál kezdődik. De mindig tudta jól, hogy csak 
kezdődik itt, hogy a textológia, a filológia arra szolgál, hogy biztos alapon állva juthassunk el a mé
lyebb, lényegesebb felismerésekhez, a nagy összefüggések megállapításához. Varjas is ez utóbbiakhoz 
igyekezett eljutni, nem sietett vele, lassan érlelte meg az alapkutatásokból kibontakozó megállapítá
sokat. Ezért is jellemzi éppen munkásságának legutolsó tíz esztendejét a szintetikus jellegű, esztétikai 
következtetéseket levonó, a jelenségeket széles történeti és társadalmi összefüggésekbe ágyazó, s a 
magyar irodalom határain is túltekintő tanulmányok egész sora. 

Egy folyamatosan felfelé ívelő kutatói pálya áll előttünk, s mikor most Varjas egy kényszerűen 
bekövetkező biológiai dátumot lép át, az őt tisztelők és megbecsülök széles tábora bizton és nyugod
tan tekint elébe e pálya útjának további állomásai felé, ezek eléréséhez szívből kívánva erőt, egészséget 
és sok sikert. 

Klaniczay Tibor 
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