
József Attila állandóan lépést tartott a történe
lemmel, a történelem általános törvényeit és 
napi állását kutatta, vallatta. 

Pomogáts Béla a Korunk című folyóirat és a 
népi irodalom kapcsolatáról írt. Részletesen 
elemzi a Korunk irodalompolitikáját, amely -
a szektárius vonásoktól távolodóan - a 30-as 
évek második felétől rendszeresen helyt adott 
Tamási Áron, Veres Péter, Darvas József és 
mások munkáinak. 

Öt tanulmány szól Lukács György tevékeny
ségéről és munkásságáról. A Lukácsról szóló 
tanulmányok nagy száma nyilván tükrözi az 
1985-ben ünnepelt Lukács-centenárium fon
tosságát, ugyanekkor e tanulmányok újabb vo
násokkal egészítik ki eddigi Lukács-ismerete
inket és szempontjainkat. 

Lackó Miklós tanulmánya a „Blum-tézisek"-
ről részben már ismert tényekre támaszkodik. 
Ami talán új: a „Blum-tézisek"-ből következő 
lukácsi kultúra- és irodalomfelfogás elemzése. 
Lukács e téren is újító volt: a kultúra és az iro
dalom terén is egy szélesebb front kialakítására 
törekedett. Lackó Miklós ugyanakkor hangsú
lyozza, hogy Lukács szemléletét - másirányúan 
- még hosszabb ideig kötötte a korabeli szektás
ság, ideológiai korlátozottság számos vonása 
(pl. az avantgárdé teljes elutasítása). 

Szerdahelyi István Lukács György esztétika
elméletének alakulásáról közöl alapos tanul
mányt. Itt még az alapkérdésekről is nehéz 
részletesebben szólni, Szerdahelyi pedig az 
1910-es évektől kíséri figyelemmel Lukács esz
tétikai felfogásának alakulását, egészen az 
utolsó évekig. A tanulmány nyomon kíséri azt a 
hatalmas utat, melyet Lukács megtett-tévedé
sekkel és ellentmondásokkal is gyakorta küsz
ködve - a szocialista realizmus-koncepció kiala-

A kötet a szerző tíz, Krúdyval foglalkozó 
írását tartalmazza, melyek közül az első ötöt 
az kapcsolja egymáshoz, hogy mind az öt egy-
egy szempont alapján vizsgálja Krúdy életmű
vét. A szempontok a következők: az „élet ár
nyékos felének" ábrázolása, a szereplők elvá
gyódása, a dzsentri, a gasztronómia és a Mo
narchia megjelenítése. E tanulmányok fő ér
téke a szorgos aprómunka, a szerző kifogyha
tatlan türelemmel cédulázta ki a szempontjai
nak megfelelő anyagot, s ez - a korpusz mére
teit tekintve - nem kis teljesítmény. 

kításáig. Hasonlóan hatalmas témakörrel fog
lalkozik Almási Miklós tanulmánya: Lukács 
ontológia-elméletével és a lukácsi életpályát le
záró Ontológia-könyvével. E sorok itt nem al
kalmasak a téma filozófiai szférákba nyúló tár
gyalására, hiszen az emberi lét legnagyobb, leg
általánosabb kérdései elevenednek meg Lukács 
könyvében és Almási tanulmányában. Mindkét 
munka - Szerdahelyi és Almási tanulmánya -
mutatja egyben azt, hogy az irodalomtörténet
nek milyen széles vetületei, társterületei vannak: 
a filozófia, a szociológia, a pszichológia milyen 
szerteágazó problémaköreivel kell felvennie az 
érintkezést, ha a teljesebb emberi lét, s az ezt 
tükröző irodalmi művek világát akarja kutatni. 

A sok - témakörben és műfajban igen változa
tos - tanulmány közül végezetül Agárdi Péter 
írását szeretnénk megemlíteni. Agárdi munkája 
a múltból már átnyúlik a jelenbe: a hetvenes 
évek magyar irodalmával foglalkozik, a „hata
lom és erkölcs" problematikájával, az irodalmi 
történelmiség kérdésével, az irodalmi korszak
váltással és értékrenddel, a magyar líra, epika és 
dráma legaktuálisabb kérdéseivel. Agárdi meg
bízható mérleget von a magyar irodalom ez idő 
táji eredményeiről és hiányosságairól, megálla
pítva, hogy a 70-es évekkel egy korszak zárult le 
a magyar irodalomban, előkészítve a 80-as évek 
irodalmának eredményeit, remélhetőleg in
kább pozitív irányba ható jelenségeit. 

A Tanulmányok a szocialista irodalom törté
netéből c. sorozat új kötete - talán a részlete
sebb szemléből ez még jobban kiderül - sok új 
szempontot és adalékot nyújt a XX. századi 
szocialista irodalom és kultúra történetéhez, 
újabb kutatásokat és tanulmányokat igényelve, 
s újabb, még jelentősebb eredményeket ígérve. 

Szilágyi János 

Három másik tanulmány egy-egy - jó ízlés
sel választott - regény (Napraforgó, Hét ba
goly, Boldogult úrfikoromban) elemzését 
nyújtja. Egy tanulmány Bori Imre, Fábri Anna 
és Katona Béla Krúdy-írásait tekinti át. 

A kötetben középponti szerepet játszik, s 
így tüzetes elemzést érdemel, az Elbeszélés
mód a regényekben c. tanulmány egyrészt 
azért, mert a szerző ebben körvonalazza saját 
felfogását Krúdyról, másrészt azért, mert a 
többi tanulmány - természetükből követke
zően - részletkérdésekkel foglalkozik. 
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A tanulmányban Fülöp kétféle elbeszélő né
zőpontot különböztet meg annak alapján, hogy 
az elbeszélő vagy egy szereplő mondja el a le
zajlott eseményeket, és arra a következtetésre 
jut, hogy Krúdy regényeinek túlnyomó többsé
gére a „szuverén szerzői elbeszélő" (265.1.) jel
lemző: „Krúdy narrátorként teremtményei -
létrehozott világa - fölött áll, voltaképpen a 
mindenható elbeszélő típusának egy változatát 
teremti meg." (262.1.), ugyanakkor ebben a vi
lágban a regényalakok „jórészt arra hivatottak, 
hogy teremtőjük lírai vallomáshajlamainak, ki
áradni vágyódó személyességének közvetett 
megszólalási alkalmat szolgáltassanak." (287. 
1.) Krúdy regényeinek sajátosságait Fülöp a 
„mindenható elbeszélő, a regényalakokat ironi
kusan mozgató „játékmester" (271.1.) és a lírai 
vallomáshajlam ellentétéből vezeti le. (291.1.) 

Ez az ellentét természetesen csak akkor áll
hat fenn, ha a szembeállított tételek önmaguk
ban is igazak. Igaz-e az, hogy Krúdy regényeire 
szinte kizárólagosan a mindentudó elbeszélő 
jellemző? Valójában Krúdy a nézőpontok szé
les körét teremtette meg, s ezek közül a min
dentudó elbeszélő nézőpontja csupán az egyik, 
s legkevésbé sem biztos, hogy a legfontosabb 
nézőpont. Erre bizonyságul lássunk három pél
dát magából a tanulmánykötetből. A minden
tudó elbeszélő jellemzésekor Fülöp a követke
zőkhöz hasonló megjegyzéseket idéz Krúdy 
egyes műveiből: „még ma sem lehet teljes bizo
nyossággal tudni", „valószínű", „talán", „any-
nyit tudunk", „erre nincsenek pozitív adatok", 
s azt állítja, hogy ezek „a korlátozott mindentu
dás motívumával játszó, a hiteles elmondás ne
hézségeit emlegető, a bizonyosságot föltevé
sekre váltó narrátori jelzések." (271.1.) Az idé
zetek és Fülöp megjegyzései Krúdy egyik jel
lemző nézőpontját írják körül, melyet a szak
irodalom a tanú nézőpontjaként ismer, de Fü
löp kételemű rendszerében ennek egyszerűen 
nincs helye, és ezért kénytelen a mindentudó el
beszélőhöz kapcsolni az efféle fordulatokat. A 
második példa a Boldogult úrfikoromban c. re
gény elemzésének a Most, már, majdc. fejeze
téből származik. Fülöp megállapítja, hogy a re
gényben az eseményeket a „mindentudó s min
denható harmadik személyű szerzői narrátor" 
beszéli el (359. 1.), majd azt mondja, hogy „az 
elbeszélő a néző, a megfigyelő szerepét veszi 
magára." (360. 1.). A tanú elbeszélőt azonban 
nem célszerű a mindentudó elbeszélőből leve
zetni, mert akkor az ilyen, Fülöp által is idézett 
mondat: „Hogy ki távozott el a Bécs városához 
címzett vendéglőből negyediknek: azt ponto
san megállapítani nem lehet..." esetében azt 

kellene mondanunk, hogy az elbeszélő - lévén 
mindentudó - tudja azt, amiről azt állítja, hogy 
nem tudja. De honnan tudjuk, hogy tudja, ha 
ez sehonnan nem derül ki, s ő maga azt állítja, 
hogy nem tudja? Pontosan az ilyen bonyodal
mak elkerülése végett kellett bevezetni a tanú 
fogalmát. A tanú tudásának korlátozottsága 
természetes, és nem kell külön feltételezések
kel („játék") indokolni. 

A harmadik példa ugyanebből a tanulmány
ból származik. A Boldogult úrfikoromban idő
szerkezetének elemzésekor Fülöp felfigyel ar
ra, hogy „Igen sűrűn ismétlődnek a regényben 
az olyan közlések, amelyek az >esztendők múl-
va<, >a következő években<, az >évek múlván<, a 
>későbbi években< jelölő fordulatokra épülnek. 
Ebben a meghatározatlan jövőben >emleget-
ték<, >megállapították<, >kérdezték<, >mondo-
gatták<, >mesélték< az utókor kései emlékezői-
véli tudni az elbeszélő - a sörházban történtek 
különféle részleteit..." (363—4. 1.) Fülöp itt 
Krúdy másik jellemző nézőpontjára, a közös
ségi nézőpontra bukkant, mely - együtt a tanú 
nézőpontjával és szemben a mindentudó elbe
szélő nézőpontjával - alapvető alkotója a re
génynek. Az idézett megjegyzések ugyanis arra 
utalnak, hogy az előadott történet évekig for
málódott a közösség tudatában, s mivel az elbe
szélő sehol sem állítja, hogy maga is jelen volt 
az eseményeknél, voltaképpen megállapítha
tatlan mértékben keveredik egymással a tanú és 
a közösség nézőpontja. A közösségi nézőpon
tot Krúdy először az ún. mikszáthos korszaká
ban alkalmazta (pl. A holt asszony udvarlója c. 
elbeszélésben). Igazságtalanság lenne Fülöp 
könyvével szemben, ha e nézőpont fel nem is
merését hibájául rónánk fel, hiszen ezt a 
Krúdy-szakirodalomban még senki nem írta le. 
Krúdy műveiben tehát legkevesebb négy néző
ponttal: a mindentudó elbeszélő, a tanú, a kö
zösség és a szereplő nézőpontjával, illetve ezek 
kombinációival kell számolni. 

Igaz-e az, hogy a szereplők megnyilvánulá
saiban Krúdy „lírai vallomáshajlamai" testesül
nek meg? Az elvágyódásról szóló Ábrándok, 
idillek, nosztalgiák c. tanulmányban Fülöp 
megfelelést állapít meg Krúdy és egyes regény
alakjai világképe között. Idézi Krúdy egy sze
mélyes írását: „Én ... vidéki bérlő szeretnék 
lenni..." (88.1.) és, többek között, Józsiás „ári
áját" a Hét bagolyból: „Én vidéken akarok él
ni...", melyben - mondj a Fülöp - Józsiás „arról 
beszél Leonórának, mennyire szeretné Pestet 
otthagyni, s egész életét vidéken eltölteni." (92. 
1.) Fülöp azonban nem veszi észre, hogy Jó
zsiás, akit Leonóra in flagranti kapott Zsófiá-
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val, szorongva készül a találkozásra és „...mi
dőn megpillantotta Leonórát a nyitott szánban, 
megkönnyebbülve lélegzett fel: nem lesznek 
szenvedélyes, önfeledkezett féltékenységi jele
netek - a kocsis miatt." Józsiás pusztán a kedvé
ben akar járni Leonórának a vidéki életmód 
emlegetésével, s esze ágában sincs vidékre köl
tözni. Az „ária" nem az „elvágyódás" megnyil
vánulása és nem a „lírai vallomáshajlam" meg
testesülése, hanem ügyes improvizáció, verbá
lis baksis Leonóra lekenyerezésére, minden
esetre bizonyos, hogy az elmondottakat nem le
het Krúdy önvallomásának tekinteni. Hasonló 
kételyek merülnek fel Diamant (95, 287, 308. 
1.) és Végsőhelyi Kálmán (109. 1.) „elvágyódá
sának" őszinteségével kapcsolatban. 

A kötetet meghatározó Krúdy-kép, úgy tű
nik, módosítások nélkül nem tartható: lírai
ság és irónia ellentétét, mely ellentét kétségkí
vül átjárja Krúdy írásait, talán más összete
vőkre kellene lebontani. 

Amikor a szerző - ritkán - Krúdy műveit ér
tékeli, azzal egyet lehet érteni. Valószínűleg 
igaza van abban, hogy Bori Imre kissé lebe
csülte a Napraforgói és túlértékelte a Mit látott 
Vak Béla...-t (385. !.), és a három elemzett re
gény is azt mutatja, hogy a szerzőnek határo
zott elképzelése van Krúdy művészetének 
csúcspontjairól. A szerző, jó szempontok alap
ján, az eddigi legteljesebb elemzést adja a há
rom műről. A tanulmányok címei: Szerepek és 
életérzések (Napraforgó), A századvég regénye 
(Hét bagoly), Az idő funkciói (Boldogult úrfi-
koromban) egyben az elemzési szempontokat is 
tartalmazzák. Csupán azt lehet sajnálni, hogy 
Fülöp az egyik mű esetében alkalmazott szem
pontokat nem mindig viszi át a másik két műre 
is, hiszen nemcsak a Napraforgói, hanem a má
sik két regényt is lehetne elemezni a szerepek 
szempontjából. A Hét bagoly 17. fejezetében 
például ezt olvassuk: „Sűrű fátyol fedte Zsófia 
arcát: Józsiás azt várta, hogy felhúzza fátyolát, 
aztán meglátjuk, milyen szerepet fog ma ját
szani a delnő...", az 5. fejezetében pedig ezt 
mondja Józsiás: „Ha a tükörbe nézek: egy ide
gen arcot látok. Nem tudom megtalálni ma
gam." • 

Végül szót kell ejteni a kötet stílusáról is. A 
magam részéről idegenkedem az olyan szóösz-
szetételek sűrű alkalmazásától, mint pl.: „élet
bizalom", „életpótlék", „élettény", „életke
ret", „életminta", „életérték", „életkör", „élet
tenyészet", „életváltozat", „novellalét", „élet
mélység", „élethangulat", „életösszefüggés", 
„létmegérzés", „életbaj"', „életteher", vagy az 
olyan szókapcsolatoktól, mint pl.: a „dzsentri

ábrázolás szemléleti magaspontja" (129. 1.), az 
„életteljesség lefokozottsága" (313. 1.), a „mű 
szemléleti mélységperspektívája" (318. 1.), a 
„narrátori elkülönültség vallomásfogó gátai" 
(328. 1.) „létélményekkel feltöltött filozofikus 
jelentésérvényű hangoltság" (315. 1.). 

Fülöp szívesen alkalmaz egyes pályatársai 
stílusára emlékeztető szóalkotásokat, szókap
csolatokat is: „létvonatkozású élmény" (316. 
1.), „Most, már, majd" (358. 1.), „vallomásos 
hangoltság", „metaforikus alkatú gazdagság", 
„vallomásos lényegű írói életlátás és létérzés" 
(314. I.); „otthontalan életek" (85.1.), „perem
vidéki lét" (123.1.), „közelről és belülről nézés" 
(126. 1.), „átlirizálni" (327. 1.); „a mű megalko-
tottsága" (268.1.), „rétegezettség" (126.1.) „lé
lektani kidolgozottság" (321. 1.), „zárlat" (381. 
1.), s ezekkel önmagukban természetesen nincs 
semmi baj, mégis furcsa látvány az olvan szö
veg, melyben ezek a különböző helyről szár
mazó fordulatok egymás szoros közelségében 
találhatók. 

A szerző legkedveltebb stilisztikai alakzata a 
halmozás. Sajnos, ritka az olyan oldal a könyv
ben, melyen ne fordulnának elő ilyen monda
tok: „Számon kell tartani a színtérábrázolásnak 
azokat a változatait, amelyek elidegenítő, csúf, 
silány, kopott, szépség nélküli valóságmetsze
teket formálnak, megmutatják azokat a zugo
kat, szegleteket, tartományokat, amelyekben 
nincsenek jelen az élet színei, fényei, tárgyi 
szépségei. A lakások, utcák, kisebb és nagyobb 
terek, körletek, övezetek, perifériák látványa 
nemegyszer elszomorító, megdöbbentő, taszí
tó." (49. 1.) A halmozás, ha figyelmetlenséggel 
párosul, veszélyes is lehet. A 262. lapon ezt ol
vassuk: „Krúdy ...a mindenható elbeszélő tí
pusának egy változatát teremti meg.", majd a 
következő bekezdésben a szerző a bonyolultság 
szinonimáit sorakoztatja fel: „A regényíró 
Krúdy láthatóan komplex elbeszélésmód kiala
kítására törekszik, többsíkú és többszólamú 
epikai közlésrendszer ideáljához igazodva al
kot." Elbeszélő művek elemzésekor azonban, 
ha nem szögezzük le, hogy nem-bahtyini érte
lemben használjuk, a többszólamúság éppen az 
ellentétét jelenti a mindenható elbeszélőnek, s 
nem tekinthető a komplex szinonimájának. 

A jegyzetek teljes hiánya valószínűleg nem a 
szerző, hanem a kiadó hibája. Persze azok, akik 
jól ismerik Krúdyt és a szakirodalmat, hosz-
szabb-rövidebb lapozgatás után megtalálják az 
idézett helyeket, de a könyv feltehetőleg nem 
csak nekik készült. 

Bezeczky Gábor 

All 


