
öngyilkos lesz. Sorsa a mindennapi élet normális szokásairól való lemondással járt 
együtt, a teljes magányig jutott el. Halála nem oldja fel, de a végsőkig élezi kitaszí-
tottságát, egész élete értelmetlen és sajnálatra késztető öncélúságát. Az Itt és most 
című hangjátéknak műfajilag az a furcsasága, hogy egyetlen mondat hangzik el 
benne, az egész történet a férfi és a vendég esti találkozásának leírása. A mondatot 
a rövid második részben — már reggel — a szobalány mondja: „Meghalt a művész 
úr!" Meghalt, talán ismét öngyilkos lett a főhős, aki megírta remekművét — a ven-
dég el is olvassa —, s így most már fölösleges az élete. Az élet úgysem fontos — 
ezért is lehet hangtalan a hangjáték —, csak a mű. 

S ez a gondolat sugárzik Az Ismeretlen Istenből is. Jóval árnyaltabban és indo-
koltabban, hiszen itt magának az alkotásnak a folyamata, a magánélet tragikus 
eseményének a művészi megörökítése lesz a téma, s mű létrehozása utáni kiürese-
dés nem magából az alkotás folyamatából következik, hanem a magánélet tragé-
diájából, s épp az alkotás segített ezt a tragédiát feloldani. A katarzist azonban csak 
az olvasó élheti át, a szobrokat megtaláló régészeknek sejtelmük sincs a tragédiáról, 
a valóságmagról, amely a művész teremtő munkáját meghatározta. A szobrok jelen-
tését eltalálják ugyan, de csak formálisan. 

Mózsi Ferenc elbeszéléseinek középpontjában olyan hősök állnak, akik szemé-
lyiségük állapotát, minőségét tudatosan élik át. Tudják, hogy milyen a szerepük, a 
felelősségük a személyiség alakításában, s hogy milyennek kell vagy kellene len-
niük. S tudják azt is, hogy a személyiség elszakadása létezési terepétől — közössé-
gétől — az önmegvalósítást teszi lehetetlenné. A konkrét társadalmi körülmények 
azonban sok akadályt gördítenek eléjük, az ismeretlen isten mellett mindig ott az 
ismeretlen gyilkos is. 

Szinte utalni is felesleges arra, hogy ez a problémakör, az életforma kérdésé-
nek etikai szempontú elemzése mennyire eleven, sőt központi kérdés ma. Mózsi 
Ferenc tehát nemcsak irodalmi közéleti tevékenységében, hanem elbeszéléseiben is 
elkötelezett írónak bizonyult, s keresésének céltudatossága azt ígéri, hogy ezt a két-
lépcsős pályakezdést színvonalasan tudja majd folytatni. (Magvető, 1977.) 

VASY GÉZA 

Egri Péter: A költészet valósága 
Líra és lirizálódás 

Köztudomású, hogy Lukács György — eltekintve polgári korszakának néhány 
tanulmányától — marxista fejlődésének első évtizedeiben elsősorban az irodalom 
objektív műnemeit és műfajait (epika, főképp a realista regény és dráma) értelmezte 
s ha túlzás is volna azt állítani, hogy tükrözéselméleti alapú általános esztétikájának 
kategóriáit is ezeknek a műveknek alapján dolgozta ki (hisz az intenzív totalitás kategó-
riája nem utolsósorban a líra értelmezésére született meg akkor, amikor a nagy-
epika műveinek értékét még a hegeli extenzív totalitás igényének bújtatott alkalma-
zásával mérte le A történelmi regény ben és epikusokról szóló tanulmányokban), 
azért azt nem lehet tagadni, hogy akkori esztétikájában az objektív valóság hű 
tükrözésének követelménye dominált. 

Utolsó évtizedeinek marxista esztétikai fejlődése, az esztétikum jelenségeit a 
megvalósult szubjektum-objektum-azonosság jegyében fogva fel, nagyobb szerepet 
juttatott a művészi szubjektumnak. De Az esztétikum sajátosságának megírt első 
kötetében ígért részletesebb foglalkozás a műfaji és stíluskérdésekkel már nem 
valósulhatott meg: ontológiája megírásának sürgető igénye, majd halála megakadá-
lyozta tervezett esztétikájának kiteljesítését. Líraértelmezését ezért csak néhány idé-
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zetre támaszkodva kísérelheti meg részletesen kibontani az utókor, természetesen 
elsősorban tanítványaitól várhatjuk ezt. 

A Lukács-tanítványok táborából Egri Pétert eddigi érdeklődésének iránya szinte 
predesztinálta erre a vállalkozásra. Lírikusokon kívül elsősorban olyan moaern 
epikusokkal foglalkozott, akiknek a regényeiben az epika lírai feloldódásának nagy 
szerepe van: legjelentősebb tanulmányai a modern regény és kisepika világában 
azoknak a kategóriáknak a megnövekedett szerepét kutatják, melyeknek hagyomá-
nyosan inkább a romantikus típusú líra sajátosságainak leírásában volt nagyobb 
szerepük: az álom- és látomásfunkció megnövekedett jelentőségét illusztráló tanul-
mányai e könyv közvetlen előtanulmányainak' tekinthetők. Még abban az értelem-
ben is tekintetbe kell venni őket Egri lírakönyvének értékelésénél, amennyiben 
epika és dráma modern lirizálódásának másutt végrehajtott részletesebb tárgyalása 
e könyvben lehetővé tette számára eredményeinek tömörebb és vázlatosabb össze-
foglalását s a lírikus költészet elsődleges és. részletesebb vizsgálatát. Eddigi élet-
művének tekintetbevétele tehát szükségszerűen csökkenti a könyv elolvasása után 
szinte automatikusan — s joggal — jelentkező kritikusi hiányjegyzék jogosultságát. 
De ne is a hiányérzettel kezdjük, hanem a könyv pozitívumainak felsorolásával. 

Egri művének elolvasása után az embernek az az első reakciója, hogy jólesően 
állapítja meg: az elsősorban a filozófiai esztétikában erős Lukács-iskola összekap-
csolása a filológiai erényekkel, ha ritka jelenség is, Egri esetében megvalósíthatónak 
bizonyult. Ez a Joyce nyelvéről, kép- és fantáziavilágáról szóló fejezeteken kívül 
legsikeresebben és a szakirodalom igen gazdag anyagának felhasználása mellett is 
legeredetibben a könyv leghosszabb fejezetében, a költói érzelem lírateremtó erejét 
az angol szonett fejlődésének korszakain illusztráló oldalain érhető tetten. Kitűnő 
versértelmezései annyira magával ragadó erővel hatnak, hogy szinte elfelejtetik 
céljukat, a lukácsi „natura naturans" illusztrálására szolgáló funkciójukat. Szeman-
tikai, szintaktikai és ritmikai egységek egybeesésének dominanciája, a rímképlet 
klasszicizáló hatása stb. a szonettfejlodés bizonyos szakaszain (Petrarca plasztikus 
reneszánsz szonettje, Ayres klasszicista és Gray szentimentális-klasszicista szonett-
művészetében) megbomlásuk, az enjambementek halmozódása és a shakespeare-i 
szonett rímképletének továbbmozgó-dinamizáló hatása, drámaiság és feszültség, ér-
zelmi végletek egymásnak feszülése Shakespeare, Donne és Milton szonettjében, 
vagyis a kései reneszánsz, a manierizmus és a barokk szonett-típusaiban oly meg-
győzően hatnak, hogy egy magyar nyelven megírandó szonettmonográfia máris leg-
fontosabb előmunkálatainak tűnnek. Külön öröm, hogy a barokk szonettel kapcso-
latban más művészeti ágak korabeli formai fejlődését is megidézi (zene, festészet). 

A barokk lényege dolgában folytatott polémiája is rokonszenves számomra. Én 
sem hiszek abban, hogy a barokkot akár az ellenreformáció, akár a refeudalizálódás 
világához lehetne kötni, akár még keletkezésében is. Az a dialektikus megközelítés, 
mely a barokk művészet jelenségeinek okát épp a kort meghatározó végletes ellen-
tétekben, ezeknek világérzést és világképet domináló erejében keresi, ha nem is új, 
hisz az Egri jegyzetanyagában is hivatkozott 1922-es Euphorion-beli Hübscher-tanul-
mány is ezt a koncepciót bontotta ki, igazabbnak tűnik, mint a barokk forrását 
csupán egyetlen osztályban, vagy egyetlen eszmetörténeti jelenségben kereső állás-
pont. S így elméletileg is méltóbb nyomatékot kap a barokk kor legjelentősebb 
művészi teljesítménye, a protestáns barokk zene (Bach, Händel stb.), nem beszélve 
Milton költészeti csúcsteljesítményéről. Arról azonban nem vagyok meggyőződve, 
hogy amit a barokkot tételező ellentmondás elemeinek osztályszerű szétválásáról, 
polgári kompromisszumos klasszicizmusról és arisztokratikus rokokóról mond, meg-
felel a tényeknek s az utóbbi évtizedek nemzetközi szakirodalma eredményeinek. 

A könyv legjelentősebb érdeme, hogy tételei illusztrálásául olyan anyaggal dol-
gozik, mely a magyar irodalomtudomány több évszázados németes és franciás tájé-
kozódása miatt az újdonság erejével hat: az angol irodalom képezi elemzett példái 
túlnyomó többségét, megtetézve a XX. századi amerikai irodalom néhány óriásával, 
elsősorban a drámaíró O'Neiilel. A szonettfejlődés bemutatásán kívül kitűnően sike-
rült a Shelley: Óda a nyugati szélhez-ét elemző fejezet is. Némi szerepe a magyar 
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irodalomnak is van: a tér- és időkategóriák lírai megragadásának illusztrálására 
szolgáló József Attila-vers (Dunánál) és a költői képalkotás sajátosságait illusztráló 
elemzés néhány magyar „tájleíró" versről (Petőfi: A puszta, télen; Ady: A téli Ma-
gyarország; József Attila: Holt vidék). Az epika lirizálódásának kapcsán pedig időn-
ként utal korábbi Déry-tanulmányainak néhány eredményére. 

De ami erénye is a könyvnek, egyúttal legnagyobb fogyatékosságának forrása is. 
Az egyoldalú angol—magyar tájékozódás, és a történeti és filológiai érdek domi-
nanciája magyar nyelvű irodalomelméleti irodalmunkban szokatlan erényekhez 
vezet, de egyúttal az elméleti művekben megszokott erények hiányát is okozza. 

A könyv egyik fogalmi csúsztatására, líra és költészet azonosítására már Szerda-
helyi István bírálata is figyelmeztetett. Angyalosi Gergely pedig az elméleti alap-
vetés szűkösségét említette. Valóban, lukácsi indíttatású kutatónál szokatlan az az 
elméleti bevezető fejezet, mely korábbi tanulmányok és polémiák tömörített össze-
foglalásaként szembesíti Caudwell és-Lukács lírafelfogását, majd saját könyve cél-
jául a lukácsi „natura naturans" kategória értelmezését tekinti. Bármilyen nagy 
szerepe is van a marxista líraelmélet fejlődésének bizonyos szakaszaiban Caudwell 
és Lukács, illetve a hozzájuk hasonlóan gondolkodók filozófiai esztétikai alapú líra-
elméletei kontroverziájának, azért nem ártott volna a köztudatot és az irodalom-
elmélet oktatását sokkal jobban befolyásoló, hagyományosabb és „modernebb" líra-
elméletekkel is összevetni Lukács koncepcióját, marxistákkal és polgáriakkal egyaránt. 

Mindenekelőtt jó lett volna, ha a lírai műnem hagyományos gyűjtőfogalom-
értelmezésével szembenálló modern lélektani, antropológiai, tipológiai stb. (nem be-
szélve a szemiotikai, szövegelméleti stb. megközelítésekről) műfajelméletek sokasá-
gában helyezi el a lukácsi lírafelfogást, szembesíti a vele ellentétes felfogásokkal, s 
megmutatja, milyen gyökereit lehet felkutatni a német esztétikai fejlődésben, első-
sorban a Goethe-kor esztétikájában, de Hegelnél, Diltheynél stb. is. Caudwell iránti 
minden tiszteletem ellenére sem hiszem, hogy egy marxista líraelméletet igényesen 
lehessen megalapozni csupán Caudwell és Lukács nézeteinek szembesítésével. 

De nemcsak az elméleti megalapozás szűkössége figyelmeztető; az is kérdéses, 
hogy a Lukács-tanítványok által oly abszolút tekintélyként idézett Becher-tanul-
mánybeli részlet alkalmas-e a lírikum teljes területének elméleti megalapozására. 
Egri is utal, nagyon becsületesen, arra a tényre, hogy maga Lukács egy, 1970 nyarán 
vele folytatott beszélgetése során „ . . . továbbra is a líra fontos kategóriájának tar-
totta a »natura naturans«-t, annak eldöntését azonban, hogy benne a költészet közép-
ponti, vagy csak egyik lényeges tartományát kell-e látnunk, a kategória gyakorlati 
alkalmazására bízza". S joggal, mert úgy érzem, hogy az Egri által szintén idézett 
líraelméleti jellegű fejfegetés Az esztétikum sajátossága II. 591—592. lapjain túl-
megy a natura naturans értelmezésen a lírai szubjektum jelentőségének hangoztatá-
sában. A lukácsi natura naturans kategóriában túlhangsúlyozott folyamatszerűség 
például, hacsak nem akarjuk a szóbeli művészet szükségszerű időbeliségévé kitágí-
tani. objektum és szubjektum kölcsönhatásának folyamatában túlhangsúlyozza az 
epikai és drámai elemet, s a líra köréből kizárja az állapotszerűséget. így nem vé-
letlen, hogy míg Staiger líraiságfogalmát a dalból, s ott is elsősorban a romantikus 
típusú dalból vonja el, addig a lukácsi alapú líraelmélet vizsgálódásának tárgyköré-
ből a dal egyszerűen hiányzik. A francia irodalomban évszázadokon keresztül a 
lírával azonosított óda is csak egy különösen drámai hatású ódában illusztrálódik, 
Shelley ódájában, s a harmadik líratípusban, melyet elemez, a tájleíró versben, 
szükségszerű az objektív oldal erősebb jelenléte, még ha a művészi eszközök kitűnő 
elemzésével Egri joggal is mutatja be a magyar tájleíró költészet szubjektivizáló-
dásának folyamatát Petőfi és Ady vonatkozásában. 

Az, hogy az antikvitás utáni európai lírai fejlődés egyik legfontosabb műfaját , a 
műfajelméletekben azonban sokszor inkább a versszerkezetek közé sorolt szonettet 
választja az illusztráció elsődleges tárgyává, szintén szimptomatikus. Nem csupán 
rímelhelyezésének, hanem a klasszikus szonettben megkövetelt tartalmi és hangulat-
beli váltásnak is könnyen velejárója a drámaiság, s az egyetlen hangulatot köve-
telő dalszerűség ebben a formában nem is valósulhat meg. 
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Noha elemzései során számtalanszor bizonyítja Egri érzékenységét az új mű-
vészi jelenségek és minőségek iránt, az egyes művészeti ágakról és műfajokról 
mégis elég hagyományos képe van. Ez ott a legfeltűnőbb, amikor a líraiságot koron-
ként változóan a festői képszerűség és a zeneiség végletei közt ingadozónak tekinti. 
Igaz, hogy a képalkotás tárgyalásában jó érzékkel mutat rá a modern szóképek 
szubjektív eredetére. Ez azonban mégiscsak képszerűség s nagyon jól összefér a 
modern költészet hangsíkján megnövekedett zeneiséggel, ezért éppen a modern köl-
tészet vonatkozásában különösen, de a barokk, manierista és romantikus líraiságban 
sem indokolt képszerűség és zeneiség szembeállítása, hacsak a képszerűséget nem 
szűkítjük az ut pictura poesisre. 

Az egykor műfajelméletet oktató és egyetemi jegyzeteink terminológiai javas-
latát jól ismerő ember rezignáció jávai kell megjegyeznem, hogy Egri is teljesen 
megkülönböztetés nélkül használja a műnem és műfaj fogalmakat, az általános ter-
minológiai bizonytalanság uralmát tudományunkban tehát kissé az ő könyve is 
illusztrálja. 

Bíráló megjegyzéseim dacára is meggyőződésem, hogy elméleti megalapozásának 
szűkössége ellenére, különösen könyve illusztratív részeinek magas színvonala miatt, 
Egri könyve tudományos életünk eseménye, s minden irodalom- és líraelmélettel 
foglalkozó ember nélkülözhetetlen segédkönyve. (Akadémiai Kiadó, 1975.) 

CSETRI LAJOS 

A debreceni rézmetsző diákok 
TÓTH BÉLA KÖNYVÉRŐL 

Addig-addig marasztalgattuk elfele művelődéstörténetírásunkat krónikus iroda-
lomközpontúságáért, hogy lassanként már észre se igen vesszük, ha valaki máshon-
nét, nem az irodalom felől közelít kultúránkhoz. Historiográfiánk — úgy mondják — 
rég levetette már hagyományos vers- és csatacentrikusságát, hanem azért a nagy 
témák, a szívet-bukszát melengető megrendelések máig poéták, politikusok, csaták 
fölidézése körül forognak. Közmívelődésünk olyan szellemóriása (épp Tóth Béla tü-
relmes kutatásai igazolják, hogy nem túlzó ez a szó), mint Maróthi György, máig 
várja a róla szóló monográfia kiadását, s ugyan melyik menő írónknak jutna eszébe 
drámát kanyarítani mondjuk a rézmetsző diákokról? 

Pedig egyik-másikuk élete, leginkább tán az egész rézmetsző-vállalkozásban 
kulcsszerepet játszó Erőss Gáboré, kész dráma szinte, úgy ahogy van. Igaz, hogy 
Erőss fiatal életét nem holmi látványos csata, mégcsak nem is Habsburg álnokság, 
hanem a lassanként köréje fonódó jóféle honi értetlenség s közöny őrölte meg. Szív-
fájdító például még ma is az a lekicsinylő hang, ahogyan a honi kultúraszervezés 
nagy korifeusa, Kazinczy bánik vele: „»Betűji nem jól állanak egymás mellett. 
A' cursivok 's a' németek, kimondhatatlanul rútak«. Az sem tetszik neki, hogy Erőss 
a rézmetszés és a nyomdászat között ingadozik, s egyik mesterséget sem hajt ja a 
tökéletességig." Csakugyan nem? Mit jelenthetett Kazinczynak a „tökéletesség"? 

Nézegeti az ember gyönyörködve a szépen reprodukált térképeket, amiket Erőss 
Gábor az 1804. évi „Oskolai Magyar Új Átlás"-ba metszett. Vagy az ábrákat Szent-
györgyi József debreceni orvosdoktor ,,A' leg-nevezetesebb természeti dolgok' esmé-
retei" (Debrecen, 1803) című tankönyvéhez. Vagy a könyv kéziratban maradt, nö-
vényvilágot tárgyaló II. részéhez készült — ez idáig ismeretlen — metszeteket, me-
lyeknek lemezeit (az I. kötet ugyancsak elveszettnek hitt réztábláival együtt) Tóth 
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