
sával, támpontokat adhattak volna egy külföl
dön még jórészt ismeretlen író megközelítésé
hez, s könyvük óriási szolgálatot tehetett volna 
a magyarságtudománynak. Rendkívül tiszteletre
méltó vállalkozásuk elgondolkoztathatná a hazai 
irodalmárokat, vajon nem kellene-e többet tö

rődni azzal, mi is jelenik meg irodalmunkról 
olyan nyelven, amely sokkal többek számára 
hozzáférhető, mint a magyar. 

Szegedy-Maszák Mihály 

AGÁRDI PÉTER: ÉRTÉKREND ÉS KRITIKA 
Fejtő Ferenc irodalomszemlélete a 30-as években. Bp. 1982. Gondolat K. 420 1. 

Felelősségteljes és felelősségtudatra nevelő 
könyvet írt Fejtő Ferencről, a harmincas évek 
szellemi életének baloldali, szociáldemokrata 
meggyőződésű és kiemelkedő képességű kritiku
sáról Agárdi Péter. Monográfiájának alapvető jel
lemzője a kiegyensúlyozottság, a higgadt és kö
rültekintő ítélet, az értékek gondos elkülönítése 
az egyoldalú állásfoglalásoktól Módszere az, 
hogy elvi elemzéseivel a vizsgált ideológiai-szelle
mi anyagból mintegy kiszűri a korszerű marxista 
gondolat irányába ható felismeréseket, megke
resi a harmincas években azokat a szemléleti 
törekvéseket, amelyekre a mai szocialista műve
lődéspolitika mint előzményekre támaszkodhat. 

Agárdi Péter tárgymegközelítése, vele kapcso
latosan elfoglalt kritikai-kritikatörténészi atti
tűdje és gondolkodói pozíciója mintaszerű. Ob
jektív és elvileg bíráló, történetileg - lélektani
lag értelmező és eszmeileg-világnézetileg mérle
gelő egyszerre. Erős, érett koncepciótudat, tör
ténelmi korérzékenység, múlt és jelen idősíkjai
nak dialektikus egybevillantása, ideológiai kriti
ka és emberi tolerancia együttes érvényesítése 
jellemzi munkáját. Egy életpálya sokszor és 
sokféleképpen félreértett, leegyszerűsítőén vagy 
éppenséggel hamisan interpretált szeletét rekonst
ruálja, megtisztítva azt az utólagos rávetítések 
torzításaitól. Fejtő Ferenc személyiségét illetőleg 
tudvalevően olyasvalaki munkásságának reális 
értékelésére vállalkozik, aki egy rövid kommu
nista életszakasz után elfordult a forradalmi 
mozgalomtól, majd a negyvenes évek végétől a 
marxizmustól is, s élesen szembehelyezkedett a 
szocialista Magyarországgal. Mindez azonban 
nem másíthatja meg azt a tényt - s ennek ki
mutatásában van Agárdi művének tudománytör
téneti, marxizmustörténeti érdeme - , hogy Fej
tő a harmincas években olyan irodalomkritikai 
teljesítményt hozott létre, amelyet az akkori 
idők baloldali-progresszív szellemi vonulata 
kiemelkedő részeként kell számon tartanunk, s 
amely kritikailag értelmezett örökségünk. To
vább növeli a monográfia értékét, hogy legna

gyobbrészt alapkutatásokon épül: olyan cikk- és 
tanulmányanyagot tár fel a harmincas évek saj
tójából — elsősorban a Népszava, a Szocializmus 
és a Szép Szó hasábjairól - , amely azóta sem 
került kiadásra, valósággal elsüllyedt a mai köz
tudatból. Agárdi nemcsak elemzéseivel, de bő 
idézeteivel is felhívja a figyelmet erre a sokáig 
tékozlóan kezelt teljesítményre: az idézetek ön
magukban is jelzik annak eszmei erőforrásait -
a szociáldemokrata álláspont minden esetleges 
reformizmusával, opportunitásával együtt is. 

Zárópasszusában a monográfia nemcsak Fej
tő Ferenc egykori életműszeletének, de saját kri
tikatörténeti elemző munkájának elvi összegzé
sét is megadja. Pontosan regisztrálja tárgy és 
rekonstruáló elemző objektív viszonyának szel
lemi hozadékát - akként, hogy a vállalkozás 
kritikusának mit sem kell hozzátennie: „ . . . Fej
tő Ferenc 30-as évekbeli esszétermése megőrizte 
szellemi rangját. A társadalmi és művészi forra
dalmiság összekapcsolása; az irodalom nem ön-
elvű, de az esztétikai specifikumok iránt maxi
málisan fogékony »szociológiai« szemlélete; a 
szocializmus és művészi érték viszonyának kor
szerű marxista szellemű tisztázási kísérlete s 
nem utolsósorban a század irodalmi értékrendje 
döntő pilléreinek megnevezése és többnyire ma
radandó minősítése, József Attila szocialista lírá
ja centrális szerepének felismerése és értékelése 
— nos, ez az ív alkotja Fejtő Ferenc 30-as évek
beli kritikusi működésének értékes oldalát. Ez 
teszi őt — tévedései, ellentmondásai s későbbi 
politikai életútja ellenére, s azzal együtt is - a 
szocialista irodalomszemlélet egyik legmarkán
sabb hazai képviselőjévé a két világháború kö
zött." 

Fejtő irodalomszemléletének vizsgálatához 
tömören átfogó életrajz és pályaképvázlat, vala
mint az író egykori és mai helyzetének, megítél-
tetésének ismertetése után érkezik el Agárdi Pé
ter. Monográfiaépítkezése a továbbiakban is 
szervesen végiggondolt: Fejtő 1935 és 1939 köz
ti politikai ideológiájának megvilágítása után vi-
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lágirodalmi tájékozódását, azaz értékrendjének 
eszmei és esztétikai tartópilléreit vizsgálja, majd 
irodalomszemléletének főbb hazai érdeklődési 
és problémagócait: a magyar felvilágosodásról, 
Adyról, a „harmadik nemzedék"-ről, a népi iro
dalomról, az értékrend fókuszában álló József 
Attiláról vallott nézeteit, végül azt az elméleti 
alapot, amelyben ez a történeti vizsgálódás és 
kortársi kritika gyökerezett. S mindezt távolról 
sem csupán „önmagában", csak egyéni pályarajz 
keretében: a József Attilával, Bálint Györggyel, 
Lukács Györggyel, Révai Józseffel, Gaál Gábor
ral, Fábry Zoltánnal, Veres Péterrel, Németh 
Lászlóval, Szerb Antallal és másokkal való gon
dolatébresztő' összehasonlítások állandó velejárói 
módszerének. Ezzel éri el, hogy nem csupán kri
tikustörténetet, hanem valóban kritikatörténetet 
alkot: néhány igen fontos vonást sikerül élesen 
meghúznia a harmincas évek hazai baloldali iro
dalmi gondolkodásának térképén. 

Agárdi könyvének jelentős újszerűsége, hogy 
végérvényesen szakít a szociáldemokrata pártra 
vonatkozó, szűkkeblű megítélésekkel. Visszaté
rően hangsúlyozza, hogy Fejtő 1934-1939 köz
ti munkássága az antifasiszta demokratikus nép
fronttörekvéseknek oly változatát képviseli, 
amely azt szociáldemokrata-polgári demokrata 
összefogásra alapozza, helyet adva abban (ha 
periférikusat is) a kommunistáknak is. Mindez 
belül van a marxista szemléleten akkor is, ha 
közben Fejtő elhatárolta magát a forradalmi 
osztályharctól, a proletárdiktatúrától, s élesen 
elfordult annak a Szovjetunióban megvalósított 
gyakorlatától. Belül van, mert Fejtő nem mon
dott le egyszersmind a marxizmus társadalom
értelmezéséről, történetiségéről, egyáltalán: világ
nézetéről, s mert a humanizmus és a demokrácia 
eszméit mindenekelőtt az antifasiszta harc szol
gálatába állította. Fontos e tény hangsúlyozása 
azért is, mivel Fej tőt sokáig szokás volt a pol
gári liberális, „urbánus" esszéisták közt elköny
velni, mert a Szép Szónál vállalt szerepe folytán 
eszmei megítéltetése egybemosódott Ignotus 
Páléval, Hatvány Bertalanéval 

1934-35-tól kezdve ez a pálya elválasztha
tatlan a Szocializmus című folyóirattól - mint a 
monográfus kimutatja: öt év alatt 84 írása jelent 
meg itt - , mint ahogyan Mónus Illés ideológusi 
tevékenységétől is. Ez a barátság, illetve a mö
götte meghúzódó politikai-eszmei rokon voná
sok behatóbb elemzést igényelnének: Agárdi túl 
sommásan összegez itt. Mónus munkásságának 
részletezett feltárását elhárítja magától Kár, 
mert ha valóban túlzás is lenne Fejtő állásfogla

lásait a Mónuséból mechanikusan levezetni, 
annyi bizonyos, hogy a Szocializmus szerkesz
tője egyike volt azoknak, akik Fejtő politikai és 
irodalmi gondolkodását a harmincas években 
leginkább formálták. S épp a sommás, kidolgo
zatlan összegzés az oka annak, hogy Agárdi vol
taképp önmagának ellentmondva értékeli a Mó-
nus-szerkesztés új kezdeményezéseit. Egyfelől 
defenzívát, az opportunizmus megideologizálását 
látja benne, másfelől viszont szellemi offenzívát. 
Politika és ideológia aligha elválaszthatóak egy
mástól, a nácizmus ideológiája elleni harc első
rendű politikai kérdés is volt a harmincas évek 
válságának közepette, s vajon az MSzDP, illetve 
Mónus hirdette népfront gondolata elvfeladást 
jelentett volna? Könyvének más helyein maga 
Agárdi bizonyítja, hogy nem, mint ahogy ő hív
ja fel a figyelmet arra is, hogy a József Attiláról 
írott, alapvető jelentőségű Fej tő-tanulmányok 
sorra Mónus szerkesztése alatt jelentek meg. 

Következetesen alkalmazott történetiség ér
vényesül viszont abban, amit Agárdi Fejtő re
gényes esszéjéről, az Érzelmes utazásról megálla
pít. A baloldali értelmiség válságának és kiút
keresésének, a világnézeti megrendülésnek vallo
másos dokumentumát látja benne, a „humanista 
Európa" siratását, egyszersmind önigazolást a 
forradalmi baloldallal való szakítás ellenében. 
Helytállóan mutatja be Fejtő Párizs-élményét is, 
döntően humanista-jakobinus tudatosságot érzé
kelve abban, elutasítva a kötődés bárminő 
sznobizmussal való azonosítását. Fejtegetéseihez 
hozzátenném, hogy Párizs Fejtő számára azonos 
volt a rajongással tisztelt felvilágosodással, a 
polgári és a szocialista progresszióval, 1789, 1830 
és 1848 forradalmaival s a hozzájuk vezető úttal. 
Bessenyeitől Petőfiig a francia kultúra a többnyi
re az érdeklődés előterében áll nálunk, s azt köve
tően is a kiművelt emberfők a „világ fővárosá
nak", azaz a szabadság és a szépség őrhelyének 
tekintik a Szajna-parti várost. 

Fejtő egykori politikai ideológiájának bemu
tatása a könyv egyik leggondosabban kimunkált 
fejezete. Elsősorban nem a kommunista mozga
lom „renegátját" látja ebben az eszmei mozgás
folyamatban, nem a kommunista- és bolseviz-
musellenes megnyilatkozásokat érzi jellegadóak-
nak, hanem a „demokratikus szocializmus" anti
fasiszta, munkásosztály vezette programját, az 
antikapitalista társadalmi átalakulás igényét - e 
koncepció reformista illúzióival együtt. Lényeg-
látóan jár el akkor, amikor Fejtő polémiáiban a 
baloldali egységet erősítő törekvéseket emeli ki 
sorra, sok esetben hasonló szándékokat, mint 
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amelyeket a Márciusi Front képviselt. Hangsú
lyozza, hogy Fejtő a kommunista mozgalomtól 
eltávolodva sem mondott le a harmincas évek
ben a polgári társadalom mélyreható átalakítá
sáról, a szocializmus történeti távlatáról S fő
képpen nem mondott le a demokratikus huma
nizmusért folytatott harcról, a társadalmi cselek
vés igényéről. Csak azt tartom fölöslegesnek, 
hogy Fejtő ideológiai platformjának e pozitív 
meghatározottságait méltatva a monográfus 
minduntalan aggályosan hozzáteszi: mindez nála 
„nem forradalmi távlatból" történik. Nem mint
ha ennek igazságérvényét kérdőjelezném meg. 
Az elhatárolás skrupulózus ismétlését, az effajta 
politikai-ideológiai „túlbiztosítást" érzem szük
ségtelennek — eltérőnek a vállalkozás különben 
szabad és bátor szellemiségétől. 

Mindazoknak az eredményeknek, amelyeket 
Fejtő irodalomszemléletét analizálva e munka 
elért, ehelyt még taxatív felsorolására sincsen 
mód. Csupán a legfontosabbakra hivatkozha
tunk, így arra a megállapításra, hogy Fejtő a 
világirodalom kritikusaként az aktív humaniz
must, a polgári-plebejus demokratizmust méltá
nyolta, hogy az írói eszményképnek tekintett 
Heinéről alkotott tanulmánya egy szenvedélye
sen baloldali, radikális demokrata értelmiségi 
képmását állította az olvasók elé, hogy Thomas 
Mannról Proustról, Romain Rolland-ról írott 
esszéi a polgári társadalom és kultúra megújítási 
vágyának bizonyságai Egy vonatkozásban vi
szont ellent kell mondanom Agárdinak: a Tho
mas Mann budapesti szerepléséről 1937-ben 
írott Fej tő-cikket többször elolvasva sem érzek 
abban oly elkötelezettséget és lényeges esztéti
kai-ideológiai összefüggéseket, mint ő. A weima-
ri szellem lenne ez? Vagy a goethei higgadt böl
csesség követése, a német polgárság hanyatlása, 
a világra való kíváncsiság, a hontalanítás erősza
ka elleni tiltakozás? Figyelmet érdemlő szem
pontok ezek, de éppen nem oly újszerűek a ha
zai Thomas Mann-recepcióban, amelyeket pol
gári szemlélettel ne lehetett volna vallani 

Annál igazabbnak tartom Agárdinak azt az 
észrevételét, hogy Fejtő huszadik századi re
génykoncepciója érzékenyebb és korszerűbb volt 
Lukács Györgyénél, hogy nem a XIX. század 
normái alapján közelítette meg kora elbeszélő 
tendenciáit Itt bemutatott cikkei meggyőznek 
arról, hogy valóban számottevő affinitása volt a 
modern irodalmi folyamatok változásai iránt, 
hogy sok vonatkozásban úttörő módon igyeke
zett kimunkálni a korszerű realizmus irodalom
eszményét S ugyancsak igen éleslátónak tartom 
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A polgárellenességről írott esszét, amely hangsú
lyozza, hogy a „polgári" író túlemelkedik a pol
gárságon, valamiképp kritikusává válik annak, 
hogy a szocialista egyik legértékesebb potenciá
lis szövetségese a polgárság ellen a művész, az 
író, az alkotó. 

Fejtő Ferenc mélyen kötődött a felvilágoso
dás eszmevilágához. Amit erről, kiváltképp váro
siasság és parlagiság hamis alternatívájáról mono
gráfusa megállapít, az a szakember számára is 
izgalmas és majd mindig meggyőző. Néhány 
ponton azonban ki kell egészítenem fejtegeté
seit, illetve vitába is szükséges szállnom azokkal. 
Fejtő felvilágosodás iránti vonzalmának össze
tevői közt a humanista, racionalista és demok
ratikus indíttatások mellett említeni érdemes a 
fasiszta ideológia értelemellenességét, ösztönös-
ségkultuszát a KMP-nek a harmincas évek első 
felében követett, vakhitet igénylő gyakorlatát, 
továbbá a Horthy-világ nacionalista érzelemmíto
szát is. A felvilágosodás Fejtő (és nemzedéke) 
számára az emberi ész egyetemességét hirdette 
akkor, amikor a koráramlatok azt különféle elő
jelű torz vagy torzító felfogások alapján korlá
tozni igyekeztek. 

A Fejtőnél olvasható Kazinczy- és Batsányi
kép némi bíráló észrevételre szorul amely a 
monográfiából hiányzik. Nem áll az, hogy Ka
zinczy esztétikai, érzelmi újítása mögött a vilá
gosság terjesztése másodlagossá vált az sem, 
hogy a nyelv ügyét megfosztotta filozófiai tar
talmától Legfeljebb annyi igaz, hogy kerülő 
úton érvényesítette a felvilágosult törekvéseket 
azt tette, amit sokéves börtönbüntetése után, a 
hatalom fenyegetésével számolva tennie lehetett. 
Fejtő e kérdésben nem érvel dialektikusan. 
Batsányi számára pedig akármennyire is fontos 
volt a társadalom és a filozófia ügye, a líra, a 
költészet az egyéni érzelem kifejezése aligha 
vált mellékessé, mint azt a róla készített portré
ban olvashatjuk. A Levél Szentjóbi Szabó Lász
lóhoz, A látó, A rab és a madár, a Tűnődés, A 
magyar lantos költőjéről ezt aligha lehet elmon
dani A Horatius és Voltaire című Fej tő-tanul
mányt a monográfia szépen és tartalmasán érté
keli egy vonatkozásban azonban szerintem szű
kítő módon: úgy ítéli meg, hogy hivatkozása 
Marx tiszteletére a XVIIL század racionaliz
musa, emberiessége iránt egyfelől ugyan történe
tileg jogosult másfelől viszont a marxista-leni
nista filozófia- és ideológiatörténet szempontjá
ból „tipológiailag revizionista jellegű". Úgy ér
zem, hogy ez mai Fej tő-értékelésünknek az egy
kori cikkre való rávetítése, tudniillik Fejtő nem 



a kommunista ideológia ellenében, hanem a pot 
gári értelmiség megnyerése céljából hivatkozott 
a marxi humánumra és észtiszteletre. Ott és ak
kor — hogy Agárdi találó kifejezésével éljek -
aligha volt szándékában a marxizmusnak az a 
„humanizáló" revíziója, amelyet más írásaiban 
csakugyan nemegyszer megfigyelhetünk. S le
gyen szabad egy mondatot fűzni ahhoz a helyt
álló kritikához is, amelyet Agárdi Fejtó'nek a 
polgári nemzetté válás problematikájáról vallott, 
tisztázatlan nézeteiről, Szabó Ervin felfogásához 
való kapcsolódásáról mond. Fejtő elfogultan 
ítélte meg a magyar nemességet, nem érzékelte 
kettős funkcióját a nemzetté válás korszakában 
- azt, hogy előjogainak védelme mellett a pol
gári átalakulás vezető erejének szerepét is betöl
tötte. Egy nagy rendi molochnak látta csupán, 
amely szerinte a XVIII. század végén már teljes
séggel eljátszotta jelentőségét. 

A „harmadik nemzedék" líráját, a „népi" 
irodalmat és József Attila költészetét nyilvánítja 
Agárdi Fejtő Ferenc kritikusi munkásságában ér
tékcsomópontoknak. Mi pedig az e témakörök
ről írott fejtegetéseiben jelölhetjük meg a mono
gráfia magaspontjait, kiegészítve a Szocializmus 
és esztétika című fejezet reveláló elméleti megál
lapításaival Az említett fejezetek gondolatmene
teinek valóban szellemiségalakító, tudatformáló 
érvényük van, messze túlemelkednek az iroda
lomtudományi munkák szokványos szemhatá
rán. Fejtőnek a harmadik nemzedékhez fűződő 
viszonyát elemezve előtérbe állítja, hogy ennek 
tagjairól írott esszéiben a progresszív egység lét
rehozásán munkálkodott, hogy ennek elmaradá
sáért jóval kevesebb felelősség terheli, mint amit 
ezért régebben irodaromtörténetírásunk felrótt 
neki Meggyőzően érvel amellett is, hogy A há
ború utáni magyar irodalom című esszéjének 
programja a legtöbb ponton összhangban volt a 
kommunista népfrontpolitikával. A bemutatott 
anyag afelől sem hagy kétséget, hogy Fejtő reá
lis értékrendet ismert fel a harmincas évek iro
dalmában, hogy minden értéket meg akart be
csülni és beépíteni az irodalom mozgásfolya
matába. Lényeges észrevétele továbbá, hogy Fej
tő úgy volt a harmadik nemzedék értő kritikusa, 
hogy elutasította a nemzedéki ellentétek konst
ruálását, az irodalom biológiai szempontok sze
rinti polarizálódását Ezzel kapcsolatosan azután 
leginkább azt látja érdemének, hogy egy olyan 
szocialista líraeszmény kidolgozásán munkálko
dott, mely immár a szektás „tematikai" igénytől 
és az önkényes szubjektivizmustól mentesen sze

mélyiség és társadalom, esztétikai érzékenység és 
progresszív társadalmiság konszenzusára épült. 

Babits irodalompolitikájának, illetve a har
mincas évek Nyugatjának megítélésében viszont 
vitáznom kell Agárdi Péterrel A monográfia 
nem tartja teljesen indokolatlan általánosításnak 
a fejtői nézetet arról, hogy Babits nagy költő, 
de gyönge kultúrpolitikus volt, hogy az ő szer
kesztése alatt a Nyugat egy apolitikus, csaknem 
üres és alig valamire kötelező humanizmus orgá
numa, a szalonképes középszerűségek szalonja 
lett. Valóban „ügyes középszer s kultivált kis
szerűség" jellemezte volna az akkori Nyugatot"! 
A Babits 1919-ben valóban „egy életre megféle-
medett" volna? Úgy gondolom, Agárdi Péter a 
régebbi szűkkeblű megítélések nyomán fogadja 
el nagyrészt mindezt. A harmadik nemzedék 
Fejtő által becsült teljesítményeinek létrejötté
ben Babitsnak és a Nyugatmik. számottevő része 
volt, Babits a harmincas években éppenséggel 
nem volt apolitikus, s vajon középszerűnek és 
kisszerűnek lehet-e nevezni Illyésnek, Radnóti
nak, Vasnak és Weöresnek (hogy másokról ne is 
szóljunk) a Nyugatban kibontakozó munkássá
gát? 

Legendát oszlat szét Agárdi Fejtő és a népi 
írók viszonyáról szólva. Hitelesen dokumentálja, 
hogy az urbánus esszéistáról, a népi irodalom 
„ellenségéről" meggyökerezett állítások merő 
hiedelmeken alapulnak. Olyan alapvető tényeket 
sorakoztat fel igaza mellett, mint Fejtő magasra 
becsülő Tamási-kritikája, Veres Péter Számadásá
ról írott értő elemzése, az Illyés-művekről alko
tott cikkek sora (a sajnálatos 1938-as pamflet 
kivételével), melyekben a kritikus József Attila 
után és mellett Illyés Gyulát tartotta a kor leg
nagyobb költőjének, s végül a Németh Lászlóról 
sok ̂ igazságot megfogalmazó Magyar narodnikik 
című cikke, hol Fejtő nem elvetni, hanem a lé
tesítendő népfrontba bevonni akarta a Németh 
László-i képességet és szociális lelkiismeretet. 
Elemzései nyomán aligha lehet e kérdést ületően 
egyenlőségjelet tenni Fejtő Ferenc és Ignotus 
Pál vagy Zsolt Béla között, aligha lehet megkér
dőjelezni azt, hogy a kritikus teljes mértékben 
tudatában volt a népi írói mozgalom jelentőségé
nek. 

A József Attüa-i értékelésről és Fejtő elmé
leti tevékenységéről alkotott fejezetek gondolat
mozgása a többiekénél is erőteljesebben össze
függ. Ezekben nyújtja Agárdi könyvének legfon
tosabb nóvumát: azt a felismerést, hogy tejtő 
József Attila-képe, a költői művet övező, ez idő
ben oly ritka megbecsülése a jövőt előlegező elvi 
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alapokon nyugodott: kísérlet volt a szocialista 
költészet proletkultos és polgári esztéticista mi
nősítésével szemben a marxista értelmezés gon
dolati kidolgozására. A monográfia József Attila 
egyik legértó'bb kritikusát jelöli meg Fejtő Fe-
rencben, olyan műbírálóként jellemzi, akinek 
egész értékrendje középpontjában A város pere
mén, az Eszmélet, a Külvárosi éj költője állott. 
Kommentár nélkül is elég idézni e Fejtő-cikkek-
ből: „ . . József Attila úgy proletárköltő, ahogy 
Gorkij proletáríró. Nem eszményt és tendenciát 
ad, hanem a maga emberi valóságát, nem osz
tálykategóriát, hanem a proletárember totális, 
vajúdó, talán ellentmondó, de őszinte lényeget"; 
„ . . . Költészetén át » egy megszerkesztett, szép, 
szilárd jövő« távoli sugara vetődik lelkünkre"; 
„ . . . Talán elfogultság tőlem József Attilát az 
Ady utáni nemzedék legeredetibb, legősibb s 
egyben legértelmibb költőjének tartani, de . . ." 
stb. A József Attiláról szóló hat cikk és tanul
mány beható elemzése nyomán Agárdi elvitat
hatatlanul szögezi le azt a tézist, hogy Fejtő 
nemcsak felismerte az életmű értékét, hanem a 
lényeget illetően azóta is igazolódott módon 
helyezte el a két háború közti magyar líra fej-

KENYERES ZOLTÁN: TÜNDÉRSÍP 
Bp. 1983. Szépirodalmi Kk.355 1. 

Már az első két, vaskos tanulmánykötet, s a 
bennük kirajzolódó, határozott felfogás is jelez
te: Kenyeres Zoltán nem egyes esszéket, dolgo
zatokat ír, hanem jól átgondolt élettervet telje
sít S ennek az élettervnek szerves alkotóeleme, 
rég kiválasztott, központi témája Weöres Sándor 
művészete. Ritka jelenség az irodalomtörténet
írásban, hogy valaki mintegy beleszületik egy 
feladatba, családi hagyományok révén; s ugyan
akkor az évek során szakmailag is egyre jobban 
belenő, változatlan kitartással magáénak vallja, 
hűen és tervszerűen munkálkodik méltó meg
oldásán. Erről tanúskodnak 1973-ban közzétett 
Weöres-tanulmányai {Mítosz és játék címen), 
majd az 1977-es, 1980-as újabb írásai. 

A Tündérsípot így, már e folyamatos, alapos 
előkészületek miatt is, joggal fogadhatja foko
zott várakozás. S ez az érdeklődés csak növek
szik olvasása során, hiszen elsőként azzal lephet 
meg, hogy irodalomtörténeti, tudományos 
igényű munkánál szokatlanul, élvezetes olvas-

lődésében - akkor, amikor a kommunista kri
tika még a felszabadulás után is sokáig ellent
mondásosan ítélte meg a költőt. 

Az Értékrend és kritika című munka szín
vonalára leginkább az a minősítő jelző illik, 
hogy „hézagpótló". Teljességgel elfeledett vagy 
torz módon értékelt alkotások egész sorát emeli 
be a köztudatba (a mellékelt bibliográfiában 
265 egykorú Fejtő-írás adatait közli!), s általa 
valósággal átrendezi az erővonalakat a harmincas 
évek kritikatörténeti, sőt részben irodalomtör
téneti mozgásának térképén. Gondolati súlyát az 
is mutatja, hogy felkelti az igényt két további 
vállalkozás iránt Nagy szükség lenne a kommu
nista irodalmi népfront-platform további elemzé
sére, elsősorban Révai József ekkori gondolko
dói útjának a Fej tőéhez hasonló igényességű és 
lelkiismeretességű feltérképezésére, mint aho
gyan a most interpretált Fejtő-tanulmányok, 
cikkek java részének gyűjteményes megjelente
tésére is. Nemcsak a magyar kritika történetét, 
hanem a hazai marxizmustörténetet is gazda
gítaná mindkét vállalkozás. 

Fenyő István 

mányként ragad magával, különösen az első feje
zetekben. 

Ez a sodró erejű próza, később egyre elvon
tabb régiókba emelkedik, s egyfajta irodalom
történészi vizsgamunkának is tekinthető. Sorra
veszi a diszciplína feladatait, lehetőségeit, esz
közeit, forrásfeltárástól filológiáig, korkép és 
nemzedéki törekvés hű felrajzolásáig; majd a 
művek elemzése során különböző, modern iro
dalomelméleti iskolák módszereiből válogat, s a 
hazai hagyományok talaján állva próbálja ki gya
korlati alkalmazásukat, egyénien. Eközben nem 
veszti szem elől közönségét, s minden esetben 
kiindul és visszakanyarodik az élő anyaghoz: a 
művészi alkotáshoz, s a benne rejlő, írott, írat
lan törvények értelmezéséhez, kibontásához. 
Mindezt impozáns fölénnyel, könnyedséggel 
teszi, eleganciával, szellemesen. 

A kötet egésze hangsúlyozottan hagyomány
vállaló, azt folytató, s ugyanakkor ezen belül 
szinte minden ízében rendhagyó. Elsőként a fel-
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