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A tárgyilagos cím mögött rövidebb és hosz-
szabb írások sora: kritikák, válogatott vagy gyűj
teményes kötetek kapcsán írt portrévázlatok és 
műhelytanulmányok. Ha a művek, a tárgyalt 
problémák száma feló'l közelítjük meg a könyvet, 
először is a sokszínűséget kell konstatálnunk. Ám 
a sok irányú érdeklődés ellenére négy jól körül
határolható mag köré gyűlnek a témák. Élmény 
és távolságtartás - írja Kis Pintér prózai műveket 
bíráló munkái elé. Meggyőződése, hogy „mély, a 
személyiség egészét megmozgató élmény nélkül 
nincsen művészet, és az élmény tárgyiasítása, az 
írónak anyagával szembeni érzelmi-gondolati 
fölénye nélkül nincsen igazi epika." Ezért száll 
perbe sok írásában a művészi valóság és a valóság 
azonosításával, a művészetnek valójában riport
ként való kezelésével. Örkény regényeiről, Sar-
kadi novelláiról, Déry A befejezetlen mondatától 
olvashatunk itt — többek között — szempontgaz
dag elemzést. Mit tehet a költő? - kérdezi a 
kötet második ciklusának címében, s úgy látja, 
hogy századunkban két magatartás van, mellyel 
verset lehet és érdemes írni: „ . . . a Mindent-aka-
rók vagy Szent Ferenc alázatának gőgjével." Kis 
Pintérnek - az etikus és az esztétikus alternatívát 
fölállítva — egységes koncepciója van a század 
lírájáról. Az esztétikus változatra a nyugatosokat, 
az etikusra Adyt és József Attilát említi. Az 
újabb lírában meg Weöres Sándor és Nagy László 
életműve a szembesítés két pólusa. Persze Kis 
Pintér távol áll attól, hogy valamely irány mellett 
- a másik rovására - kötelezze el magát, irodal
munk többszólamúságának vállalása számára ter
mészetes kötelesség. De árulkodó mondata: „ . . . 
nekem a modern líra Baudelaire-rel és nem Apol-
linaire-rel, Adyval és nem Kassákkal kezdődik." 
Ez nem az avantgárdé lebecsülését, hanem a szél
sőségektől való tartózkodást jelenti. Kis Pintér 
irodalmunk alapvető belső törvényét alkotás és 
cselekvés egységében látja, azért is hangsúlyozza 
az Illyés Gyula tanításában a szolgálatot. 

A könyv már jelzett első két részében sokat 
foglalkozik Kis Pintér Imre nemzedéktársaival és 
a náluk is fiatalabb, már a hetvenes években in
dult új írókkal. Ezek a kritikák terjedelemben is 
jelentős részét alkotják könyvének. A fiatal köl
tőkről és írókról (a Kortársaink sorozatban) két 
kötet is megjelent már, mégis, ha valaki az újabb 
nemzedék tömör értékelésére kíváncsi, az Kis 
Pintér Imre összefoglaló tanulmányait (Élmény 
és távolságtartás a legújabb magyar prózában, 

Szubjektív jegyzetek költőkről) vegye kézbe. A 
fiatal íróknál három élménytípust különböztet 
meg: informatív, allegorikus és őszinteségélmény. 
Kérdés, hogy a legjellemzőbbnek tartott őszinte
ségélmény kategória mennyiben alkalmas - a 
nemzedéki alapélmény jelölésén túl - e prózaíró 
nemzedék produkciójának poétikai szempontú 
megközelítésére. 

Az esszé lehetőségein töprengő harmadik rész
ben, az Európai utas ciklusban kiemelkedik az 
Avantgárdé-problémák című írás. Itt Kassák Az 
izmusok története című könyve kapcsán fejti ki 
álláspontját. Az izmusok jelentőségének megíté
lésében középutas. „Nem hiszem,.. ., hogy ilyen 
vagy olyan előjellel az avantgárdé volna a század 
művészete..." - írja. De az akadémikus felfo
gást is elveti: „ . . . az izmusok eredményei nyil
vánvalóan életünk szerves részeivé váltak . . ."Az 
Arcok és vallomások sorozat Szomory-, Karinthy-
és Kassák-kötete jó alkalom arra, hogy észre
vegye: a három „egy gyökerű", világképükben 
mégis eltérő életmű „három ars poetica, művészi 
tájékozódás, eszmeiség - úgyszólván vegytiszta — 
megvalósulása." 

Negyedik magként két Füst Milán-tanulmányt 
olvashatunk. Kis Pintérnek meggyőződése, hogy 
Füst munkásságát mindeddig a magyar irodalmi 
köztudat nem fogadta be igazán. Mindkét tanul
mányból egy Füst-monográfia körvonalai bonta
koznak ki. A posztumusz Napló Füst gondolat
rendszerének föltérképezésére ad lehetőséget. 
„Szellemi kalandregénynek" nevezi Kis Pintér a 
Naplót: „ . . . nem személye, hanem Füst intellek
tusa válik a könyv főszereplőjévé..." Annyi 
makacs félreértés és torzító anekdota után Kis 
Pintér Füst-képe végre hitelesnek tűnik: „Füst 
Milán alighanem akkor válik igazán azzá, akinek 
ma sejtjük: amikor önnön helyzetét, intellektusa 
teljességet kereső reménytelen szenvedélyét teszi 
meg művészete és gondolkodása legfőbb tárgyá
nak." A létezés már említett morális és esztéta 
szemlélete közül - Kis Pintér szerint - Füst az 
esztéta változatot képviseli, s a szerző így köti e 
rendhagyónak tartott életművet a Nyugat nagy 
nemzedékének központi élményéhez. Óva int 
attól, hogy a Füst Milán-jelenséget Füst elméletei
vel azonosítsuk. Érezteti, hogy „a kételkedés 
óriása" - az önszarkazmus is bizonyítja - szünte
len harcban áll saját gondolataival. 

Kitűnő elemzést ad Kis Pintér A feleségem 
történetéről. Bori Imrével vitázva állítja, hogy 
Füst regénye nem elszigetelt irodalmunkban. 
Babitsot, Kosztolányit, Karinthyt említi, meg a 
két Cholnokyt, Csáth Gézát, Lövik Károlyt és 
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Szomory Dezsőt. S ezt a Füst regényét irodal
munk egészétől éppen nem elválasztó, hanem 
abba integráló törekvést rendkívül rokonszenves
nek tartjuk. Bori ugyanis szembeállítja az írót -
avantgárdé alkotóként - a Nyugat nagyjaival. Kis 
Pintér nem tagadja, hogy Füst rokonságba hoz
ható az izmusokkal, de kiemeli a hagyományos 
formák jelenlétét, valamint azt, hogy az író nem 
tudatosan alkalmazza az avantgárdé eszközeit, 
ezekkel állandóan „felesel" egy esztéta tartás. Ha 
ezt a feszültséget nem mutatja ki egy elemzés, 
akkor szükségszerű az aránytorzulás. Részletesen 
szól Kis Pintér A feleségem története, e szintézis 
igényű kulcsmű „barokkosán túlzsúfolt" regény
cselekményéről, Störr kapitányról, a mű egyetlen 
jelentős személyiségéről. Störr düemmáját Kis 
Pintér „az ember és a világ teljes szembekerülésé
ben", a modern művészet eme központi kérdésé
ben látja. A gondolati elemek és az érzékletes 
megjelenítés egyenrangúságát is próbálja bizonyí
tani. Ám Kis Pintér Imre elemzése után is úgy 
gondoljuk, hogy az életanyag gazdag áradását 
bizony nem ritkán háttérbe szorítja a tételesség. 
Meggyőző viszont a Realizmus és stilizálás című 
fejezet. Füst eszményképe a 19. századi realizmus 
volt, ez azonban szembenállt az író lényegi mon
danivalójával. Ennek az ellentmondásnak a felol
dására használja a szimbolikus stilizálás eszközeit. 

A megközelítési módszerek változatossága, a 
tárgyához igazodó gondolkodás elevensége, a 
beleélőkészség és pontos stílus Kis Pintér mun
káinak nagy erénye. 

Olasz Sándor 

Macht Ilona: Négyszemközt az utókorral. -
Csorba Csüla: „Baráti emlékül - Jókai Mór." 
József Attila fényképeinek ikonográfiája. Bp. 
1980. Népművelési Propaganda Iroda 113 1., 
- Jókai Mór összes fényképe. Bp. 1981. Népmű
velési Propaganda Iroda 2611. 

A történeti ikonográfia a képes forrásanyag 
tartalmi vizsgálatát tekinti elsődleges feladatának. 
Kérdésfeltevése arra irányul, hogy mit ábrázol a 
kép és hogy viszonylik az ábrázolás (arckép, 
városkép, esemény stb.) a történeti valósághoz, 
tehát más szavakkal, hogy a kép tanúvallomását 
elfogadhatjuk-e hitelesnek és felhasználhatjuk-e a 
történelmi rekonstrukció céljaira. Ennek a meg
közelítésnek szempontjából a képes dokumentum 
technikai megoldása (festmény vagy szobor, rajz 
vagy sokszorosított grafika, fénykép) csak másod

lagos kérdés, bár bizonyos technikák korhoz 
kötöttek és így a datálásnál, tehát a hitelesség 
kérdésének eldöntésénél nem mellőzhetők. 

Ennek értelmében az irodalomtörténeti fény
képeknek a képzőművészet eszközeivel készült 
ábrázolásoktól elszakított tárgyalása az ikonog
ráfiái források körének leszűkítését jelenti. Ha 
azonban a magyar fotomuzeologia mindmáig 
mostoha helyzetét is tekintetbe vesszük, öröm
mel kell üdvözölnünk a Petőfi Irodalmi Múzeum 
kezdeményezését a magyar irodalomtörténeti 
fényképes forrásanyag szisztematikus feltérképe
zésére. 

Az előttünk fekvő két kötetben egy huszadik 
és egy tizenkÜencedik századi költő ületve író 
fényképeinek feldolgozására vállalkoztak. A 
közölt anyag sokat elárul az ábrázoltak egyénisé
géről és sorsáról is. A József Attiláról rövid élete 
folyamán készült 70 fénykép legnagyobb része 
amatőröktől származik, s így gyengébb minőségű. 
Jókai fotóinak nagyobb mennyisége - 130 darab 
- nemcsak hosszú életének következménye, de 
az is tükröződik bennük, hogy életében elismer
ték. Anyagi helyzetének megfelelően korának leg
nevesebb hivatásos fényképészeit foglalkoztatta. 
Néhány fényképe elárulja, hogy nem állt távol 
tőle a közönségtől és családjától rákényszerített 
írófejedelmi szerep tudatos vállalása sem. 

A két kötet a Petőfi Múzeum Fototéka-soro-
zatához tartozik, így szerkezetük azonos. Az elő
szóban az ábrázoltak külső megjelenésére vonat
kozó egykorú írott források feldolgozását a fény
képezéshez való viszonyuk bemutatása egészíti ki. 
A darabokat időrendben felsoroló katalógus-rész 
az azonosításhoz szükséges adatokat tartalmazza: 
a készülés idejét, a fényképész nevét, a méretet, 
az őrzési helyet és a képen található feliratokat. 
Ezek után külön rovatba kerültek a keletkezés 
körülményeire vonatkozó információk és cso
portképek esetén az ábrázolt személyek nevei. Az 
irodalomból csak az ismeretlen adatokat szolgál
tató korabeli publikációkat közlik, ami főleg 
akkor fontos, ha az eredeti nem maradt fenn, a 
darab csak reprodukcióból ismert. Közgyűjtemé
nyek szempontjából a szerzők teljességre töreked
tek, de jelentős kutatást végeztek a magántulaj
donban fennmaradt dokumentumokra nézve is. A 
fotósok nevét közlő rovatban talán még helye
sebb lett volna annak a körülménynek rögzítése, 
hogyha az azonosítás a fényképekre nyomtatott 
cégjelzés alapján történt. Ebben az esetben 
ugyanis a meghatározás forráskritikai szempont
ból sokkal súlyosabb bizonyíték, mint a későbbi 
feljegyzések vagy következtetések eredményei, s a 
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