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A kritikus — írja egyhelyütt Németh László* — „a maga nyel-
vébe ülteti az idegent; a maga eszközeivel közelíti meg az eredeti 
hangulatát." (Műfordítók csalétke; in: Ket nemzedék, 403. old.). Azt 
jelenti ez, hogy a kritikusnak az „idegenétől": a műtől különböző 
nyelve van és ezen kívül olyan eszközökkel is rendelkezik, amelyek 
alkalmasak az „eredeti": a mű megközelítésére. Ebből az állapít-
ható meg, hogy Németh László a kritikát semmiképpen sem ren-
delte alá a műalkotásnak, hiszen magában az a tény is, hogy 
„nyelve" van, lehetővé teszi számára, hogy a műtől függetlenül kon-
stituálódjék, hogy kialakítsa saját struktúráját, amelyben az ere-
deti, az idegen megközelítésére alkalmas eszközök, „működnek" és 
uralkodnak. Ez a nézőpont szinte szószerint egybeesik Northrop 
Frye azon gondolatával, miszerint a kritika védelmében fel kell 
tételezni, hogy a kritika a gondolkodás és tudás struktúrája, amely 
független a tárgyát képező művészettől. (Anatomy od Criticism, 
1969, 5. old.) 

Valójában minden kritikusi munkásság elemzésének és érté-
kelésének az a központi kérdése, hogy van-e „nyelve" és vannak-e 
„eszközei", másszóval hogy kialakította-e saját, „önálló struktúrá-
ját". A kritikusi munkásság értékelése tehát nem merülhet ki a 
„helyes" vagy „téves" kritikusi ítéletek számbavételében és a leg-
kevésbeé sem abban, hogy a kritikus mennyire tudott „azonosodni" 
a vizsgált művel. 

A kritikus „a maga nyelvén" nem pusztán a konkrét ítéletet 
fogalmazza meg: ilyen ítéletekből nem épülhet fel a kritika „nyelv-
rendszere", mert csak a fércművekről hozott ítélet a megbízható, 
a jó műveket csak félreérteni lehet — „a kritikai félreértés" mondja 
Németh László —, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a jó műveknek 
nincs egyetlen, igaz, pontos megértése. Így minden félreértés vé-
gülis igazi és pontos megértés. De ennek is, vagyis annak, hogy 

* Készült az 1981. nov. 21-én. megtartott budapesti Németh László — konfe-
renciára. 
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a kritika ilyen szempontú félreértés, van egy feltétele. Ezt Németh 
László így fogalmazza meg: „Érteni kell a művet, érezni az árnya-
latokat, tisztelni a hűséget: magától érthetődik. Azonkívül azonban 
lenni is kell valaminek." (Két nemzedek, i. h.) A lennit maga Né-
meth László húzta alá. És ezzel nyilván a kritika „önálló struktú-
rájának". a kritika sajátos „nyelvrendszerének", a műtől való „füg-
getlen létezésnek" a jelentőségét, fontosságát emeli ki. 

Németh László kritikusi munkásságát is elsősorban ebből a szem-
pontból érdemes megközelíteni. Annál is inkább, mert ez nem egy 
„kívülről" alkalmazott nézőpont, hanem a Németh László-i kriti-
kaírás „belső" sajátosságaiból következő aspektus. 

(Németh László költészetfoqalmának kialakulása.) Az irodalom-
történeti összefoglalások (B. Nagy László és Béládi Miklós tanul-
mányai), az életrajzi írások (Veke-di László Arcok és vallomások 
sorozatban megjelent könyve), a kultúrtörténeti elemzések (Lackó 
Miklós Egy szerep története cimű háromrészes tanulmánya), de nem 
utolsó sorban Németh László életrajzi írásai kijelölték már azokat 
a csomópontokat, amelyek Németh László kritikaírásának iroda-
lomtörténeti helyét és szerepét meghatározzák. Ezzel együtt pedig 
értékelték és el is rendezték azokat a tényezőket, amelyek költé-
szetfogalmának leírásához nélkülözhetetlenek. Nincs szükség tehát 
e költészet- és irodalomfogalom történeti — irodalom- vagy kultúr-
történeti — kialakulásának újbóli felmondására, akkor sem, ha ezt 
a feladatot más szempontból is el lehetne végezni. E jegyzet kér-
désfeltevése arra késztet elsősorban, hogy ennek a költészetfoga-
lomnak a kialakulását elvi — vagv ha úgy tetszik, kritikaelméleti 
— szempontok szerint kövessük. 

Ebből a nézőpontból a kiindulás lénvegében annak a feltéte-
lezése, hogy az irodalomkritika — ha valóban kritika, tehát ha van 
„nyelve" és „önálló struktúrája" — akkor a műről szóló (és ezúttal, 
láthattuk, megkerülhető) ítélettel egyidőben megfogalmaz egy iro-
dalomszemléletet is; valójában csak annak a kntikaírásnak van 
vonzó- és hatóereje, amely kidolgozott egy viszonylag pontosan 
leírható „költészetfogalmat". Itt az alapkérdés, hogy miként jön 
létre ez az irodalomszemlélet, ez a „költészetfogalom". 

A kritikai elveket nem lehet „átvenni" sem a teológiától, sem 
a filozófiától, sem a poliitkától, de a tudománytól sem, állítja Nort-
hrop Fray Másszóval, a kritika axiómái és posztulátumai a művé-
szetből nőnek ki. Azt jelenti ez, hogy a kritika nyelve és eszközei 
nem származhatnak olyan szellemi, társadalmi, vagy történelmi 
(esetleg politikai, ideológiai) szférákból, amelyek nem idegenek 
ugyan a művészet viszonylatában, de külsők, olyan értelmében, 
hogy nem a közvetlen művészi tapasztalat — az irodalmi alkotás 
megismerésének — produktumai. 

Tehát az irodalmi kritika sem dolgozhat ,,külső", máshonnan 
származó költészet- vagy irodalomfogalommal. Ez utóbbi nem lehet 
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előre kitervelt, elvontan előkészített fogalomsor, amelyet a kritikus 
„alkalmaz" az egyes művekre, vagy a konkrét művek vizsgálata, 
elemzése közben; ellenkezőleg, ha tartalmaz is ilyen „előzetes" — 
elsősorban elméleti és nem ideológiai — meggondolásokat, lénye-
gében a kritika „önálló struktúrájával" együtt keletkezik. Az ilyen 
költészetfogalmat a vizsgált, az elemzett, az értékelt mű produ-
kálja, legalábbis olyan mértékben, amilyen mértékben ez a mű 
alkalmas (vagy képes) a mindenkori megújulásra. Egy ilyen köl-
tészetfogalom készítheti elő a kritikát az új tartalmak befogadá-
sára, az új értékek felismerése és tudatosítására. Ilymódon a kritika 
költészetfogalma — eltérően az irodalomtudomány és -elmélet által 
kidolgozott költészetfogalmaktól — állandó változó. Nem követ elő-
írásokat és főként nem támaszkodik a költészet szféráján kívüleső, 
mondjuk ideológiai, lélektani vagy történelmi, életrajzi vagy nem-
zeti normákra. A kritika egy állandóan mozgásban levő költészet 
fogalommal dolgozik tehát, amelynek — nem is szükséges hangsú-
lyozni — változékonysága és dinamizmusa távolesik mind a kri-
tikai eklekticizmustól, ami mindenre figyel, csak a műalkotás 
„hangjára" nem, mind a kritikai impresszionizmustól, ami a kri-
tikus személyiségéről beszél elsősorban és nem a műről. 

A kritikaírás gyakorlatában születő és abban hatékony köl-
tészetfogalom ilyen értelmezése nem áll távol Németh László kri-
tikus tevékenységétől. Az Üj nemzedék című, 1931-es tanulmány-
sorozat Ars poetica írásában fogalmazza meg, hogy ,,A művészettől 
is elsősorban azt kell várni, amit csak a művészet nyújthat. Minél 
több csak művészettel megközelíthetőt nyújt a mű, annál nagyobb 
általános szellemi értéke is." (Két nemzedék, 31. old.) Arra is figyel-
meztet, nehéz megmondani, mi az, ami csak művészettel megköze-
líthető, mi az, ami csak a művészet nyelvén mondható. Bizonyosnak 
tekinti viszont, hogy ezt a művészit, vagy ahogyan ő mondja: 
„művészi eszmét" nem lehet „profán eszmék nyelvére" visszafordí-
tani, mert minden ilyen kísérlet közben „tüstént elkámforodik"". Azt 
jelzi Németh Lászlónak ez a nézete hogy irodalmi gondolkodása 
során szembekerült a művészetnek azzal az „irreverzibilisnek" mon-
dott megkülönböztető vonásával, amelynek felismerése egyúttal a 
kritikaírás dinamikus költészetfogalmának forrása is. A kérdés most 
az, hogy milyen költészetfogalmat épített erre a felismerésre és 
hogy eközben követte-e a költészetfogalom kialakulásának fent jel-
zett és az ő kritikusi gyakorlatából kikövetkeztethető menetét. 

(Németh László költészetfogalmának két meghatározó vonása.) 
A már idézett Ars poetica című tanulmányában írja Németh László: 
„A költő új terv szerint ú j arányba állítja a régi világ elemeit, ez 
az ő alkotása. Az alkotás elsősorban kompozíció. Az alkotó a részek 
viszonyában, az elemek közt futkosó erővonalak titokzatos rajzában 
fejezi ki művészi igazságát. . . . A műalkotás az a belső terv, amely 
a mű minden elemét egy képzelt központ felé irányítja. A műal-
kotás belülről determinált; minden eleme egy közös góc világítá-
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sában áll s egyik sem csóválhat a maga örömére sem fáklyát, sem 
zseblámpát." (Két nemzedék, 314. old.) 

Itt a „képzelt központ" kategóriájának bevezetésével fogal-
mazza meg költészetfogalmának első domináns tartalmi elemét. 

A másik meghatározó vonás tanulmány- és kritikaírásának 
leggyakrabban visszatérő gondolata: „az író: vállalkozás". 

(A képzelt központ mint strukturáló tényező.) Minden kritiká-
jának, minden tanulmányának alapvető kritériuma (és egyben 
elvárása is) az a magszerű centrum, — szellemi és kompozicionális 
— középpont, amely az egész- művet bevilágítja, számláit és irá-
nyait egybefogja. Ahol egészen evidens formában megvan ez a 
centrum — például Erdélyi József költészetében — ott a költői 
megvalósulás igazi formáit véli felismerni. Így kerül éppen Erdélyi 
József a nemzedéket kereső és nemzedéket toborozó kritikák érték-
rendjének élére, még akkor is, ha felismeri, hogy „ . . . kitűnő mű-
hely, de kis műhely az Erdélyié." És csak utána következhet Illyés 
Gyula, akit a „statikus" Erdélyivel szemben „kinetikusnak" tart, 
akinek nincsenek „álló és ácsorgó" versei, s akire nincs különb 
„jelzője" a „lengő mozgalmasságánál (Két nemzedék, 289. old.), 
ezért költészetében inkább a „temperamentumot", a „dikciót" dicséri 
és nem az „egyéniséget". (Két nemzedék, 322. old.) S csak azután 
következhet Szabó Lőrinc költészete, amelynek „képzelt központja" 
az „irodalmi műveltség": „ . . . Szabó Lőrinc az egyetlen, aki literá-
tor, költő létére e literátorok számára kedvezőtlenné vált lírai ég-
hajlat alatt is meg bírt élni." (Két nemzedék, 327. old.) S ennek a 
központnak a hiánya miatt ítéli el József Attila két kötetét is. 
„Kakuk Attilának mondja a Nincsen apám, se anyám költőjét, aki 
— szerinte — „kamasz még" és „innen van a bagón". Nem kedveli 
József Attila képzeletének „humorát", sem „tudatalatti gondolat-
sorait", mert a költészetnek ezen jegyeiben nem ismeri fel a „sok-
szorosan rendezett élet"-et, ami — szerinte — azonos a „művel". 
József Attila korai verseiben, még a Külvárosi éj verseiben sem 
látja meg ezt a mindent bevilágító „közös gócot", ezért kerül a 
költő, még 1932-ben is, a Németh László szervezte „új nemzedék" 
hátterébe, második vagy harmadik vonalába. 

Itt nem a kritikus meghatározta értékrend tarthatatlansága, vagy 
a kritikus téves ítélete a szembetűnő — az értékrend ilyen „rend-
szeres" megsértése végül is a „jó kritikus" ismérve (Két nemzedék, 
403. old.); ellenkezőleg, inkább az, hogy a „képzelt központ" fogal-
ma, ez a Németh László kritikaírásában egyrészt elvárásként, más-
részt kritériumként jelentkező kategória, mennyire meghatározó 
mozzanata nemcsak kritikáinak, hanem egész írói életművének. 
A mű minden elemét bevilágító „közös góc" azonban hagyomány-
elvű rendező elv, a 20. századi költészet és regényírás viszonylatai-
ban pedig külső is. Ez a „közös góc", ez a „képzelt központ" elő-
írásként lép fel, ami a műalkotás minden tényezőjét alárendeli 
egy kompozicionális, vagy sugalmazási rendnek és ezáltal ezeket 
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a tényezőket „összehangolja". Ez az összehangolás és eredménye, 
az ún. harmónia és arányosság, vagy mondjuk a motiváltság — 
miként az Tinyanov is megállapítja — „elsimítja" a műben meg-
jelenő és a művet konstituáló tényezők „specifikumát", vagy még 
pontosabban, az előírásként szereplő „képzelt központ" elhalvá-
nyítja a műalkotások specifikus vonásait. 

Erdélyi költészetében valóban megvan ez a központ, Illyés 
korai verseiben már nehezebben mutatkozik meg, József Attila 
költészetéből pedig „hiányzik". Felesleges most azt hangoztatni, 
hogy éppen ez a hiányzó központ, hiányzó „közös góc" — illetve, 
ami ezzel egyet jelent: a szimultán gócok és központok, a költői 
gondolkodás poliszémiája és polifóniája teszi József Attila egész 
költészetét a modern líra példaművévé, és hogy éppen ennek a 
központnak a megléte „utasítja vissza" Erdélyi verseit egy meta-
forikus értelmű „múlt századi" verseszmény világába. 

(„Az író: vállalkozás.") A „közös góc" a modern költészet 
Viszonylataiban, láthattuk, anakronizmus, ami azt jelenti, hogy 
csak bizonyos — „múltszázadinak" mondható — művekből követ-
kező kritikai szempont, ami inkább elhalványítja, elsimítja a mo-
dern költészet értékeit és specifikumait, semmint felmutatná azokat; 
lényegében tehát nem a művek természetéből következő, hanem 
azokra ráerőszakolt, másszóval külső kritérium. 

Ezzel a kritériummal párhuzamos szerepe van „az író: vállal-
kozás" elvnek is. Németh László kritikaírásának leggyakrabban 
visszatérő és ez ideig mindig „pozitívan" értelmezett gondolata ez, 
amit egészen kifejezett formában először az 1926-os Móricz-tanul-
mányban fogalmazott meg. „Az író: vállalkozás" — írja azon a 
helyen és az állítást így részletezi: „Öröklött képességei: az alkat; 
gyerekkorának emlékezetnépesítő élményei: a szülőföld; az átvett 
tradíciók kényszere: a nemzet; a szellemét termékenyítő áramla-
tok: a kor akarnak művé öröködni és hatni benne." (Két nemzedék, 
94. old.) Hasonlóan ír erről az Ember és szerep ben: „ . . . a z író: 
vállalkozás. Természet, kor, kultúra fognak össze a hatalmas mun-
kára, amelynek az író félig munkavezetője, félig áldozata." De itt 
hozzátesz még egy megkülönböztető vonást is: „Az író azon túl, 
hogy műveket dob ki magából, vállalkozásában is győz vagy ela-
kad." (Homályból homályba, 329—330. old.) Részletezőbben és 
körültekintőbben ír erről egy 1932-es — talán nem mellékes körül-
mény, hogy az irodalomtörténetről szóló — tanulmányában: „Azzal, 
hogy nyelvet csinált s a nyelven mondanivalóival áttört: az egész 
nép vállalkozott egy hosszú kimagyarázkodásra, önmaga jellemzé-
sére." Ebből a „homályos vállalkozásból" emelkedik ki szerinte a 
nagy „közös törekvések" „rövidebb és magasabb" hullámhegyei. 
„Ezeknek egy határozottabb, — mondja ugyanott — világosabb 
szakasza az írói vállalkozás, s az egyén vállalkozásának éles, fel-
szökő, konkrét részlete a mű." (Két nemzedék, 448. old.) 
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A vállalkozás Németh László-i értelmezése alig tartalmaz „ki-
mondottan" irodalmi jegyeket. Egyhelyütt — az Ember és szerep-
ben — el is választja a művet és a vállalkozást, mégpedig úgy, hogy 
a műnél jelentősebbnek tekinti a vállakózás tényét, győzelmét vagy 
elakadását. Ezért határozza meg így az irodalomtörténet felada-
tát: „E vállalkozások rétegződését, kereszteződését, sikerét, csőd-
jét kell tárgyalni az irodalomtörténetnek." (Két nemzedék, i. h.) 
Ennek a vállalkozásnak csak „részlete a mű", igaz: „éles, felszökő, 
konkrét részlete". Minden esetre a vállalkozás erkölcsi, vagy társa-
dalmi — Németh László gondolatmenetében: nemzeti — érték-
szintjei nem „irodalmi" értékek, inkább lélektaniak, szociológiaiak, 
történelminek. Bizonyos hogy ez a „vállalkozás" — a Németh 
László-i gondolatmenetben — egy olyan „közös góc", vagy „köz-
pont", amely nemcsak a mű, vagy legkevésbé a mű „belső" ténye-
zőit világítja be, hanem elsősorban az írói magatartást és erkölcsöt, 
világlátást és közösségi helytállást. 

A nagy elődök példájából olvasta ki kritikaírásának ezt a vál-
tozatlanul megőrzött szempontját Németh László; nem véletlen, 
hogy a korai Móricz-tanulmányban fogamazza meg először, de már 
szinte végleges formában. Az is bizonyos, hogy az irodalomtörté-
netnek vannak olyan szakaszai és korszakai, amelyekben a vállal-
kozásra fontosabb szerep hárul, mint a műre. Sinkó Ervin ezt Ka-
zinczy példáján bizonyította igen meggyőző módon. A tétel általá-
nosítása azonban — olyan értelemben például, ahogyan Németh 
László az irodalomtörténet „hajtóművévé teszi — lényegében az 
irodalom kiszolgáltatottságát eredményezi „nem-irodalmi" elvárá-
soknak és követelményeknek. 

Kritikaírásában általánosította Németh László ezt a tételt, Még 
mielőtt írni kezdte volna a nemzedéket kereső kritikáit, vagy az 
Uj nemzedék című tanulmánysorozatot, vagy az 1932-es év iro-
dalmát összefoglaló nagyszabású „körképet", már kész a tétel és 
készek a hozzá kötődő, belőle származó elvárások is. Az Ember 
és szerepben ezt a kettősséget így fogalmazza meg: „Én mint kri-
tikus a napfényre akartam ráncigálni valamit, ami nem volt meg, 
de ami hiányzott és épp ezért úgy hittem, valahol meg kell lennie." 
(Homályból homályba, 338. old.) A tétel alkalmazása során nem 
az „jött elő", amit Németh László elvárt, nem jött elő a társa-
dalmat megmozgató nagy vállalkozás, mert egészen egyszerűen az 
ilyen vállalkozás már a harmincas években nem volt lehetséges, 
ahol pedig éppenséggel előjött, de az irodalomnak, a költészetnek 
egy új „minőségében" mutatkozva meg — József Attila költésze-
tében —, az felett Németh László a „közös góc" irodalmi anakro-
nizmusa és a vállalkozás „nem-irodalmi" kritériuma következtében 
eltekintett. 

Arra állt rá tehát Németh László — persze, egyáltalán nem 
függetlenül a kor irodalmától, de függetlenül a valós irodalmi érté-
kektől —, hogy a „műbírálatban" — amiről az Egy műfaj haldok-
lása című vitairatában azt mondja, hogy „talán" minden műfaj 
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közt, amiben dolgozott, ezt szerette a legjobban —, sodró szenve-
délyével, a művek iránti nagyfokú érzékenységgel, az értékek 
keresésének példamutató indulatával és egyben a kritikaírással 
együttjáró sértések és magányosság vállalásával az irodalmat a 
társadalmi tettekhez mérhető akcióra indítsa, harcra ösztönözze. Ez 
nem nevezhető egyértelműen kritikusi tévedésnek, sem a művészet 
dolgaiban való vakságnak, inkább tekinthető az irodalmon kívüli 
azon tényezők eltúlzásának, amelyek kapcsolatba hozhatók ugyan 
az irodalmi alkotással, de a mü lényeges kérdéseire nem adnak 
választ. 

(Az ellentmondás Németh László irodalomelmélete és kritikusi 
gyakorlata között.) Az irodalmi kritika önálló struktúrájával és a 
költészetfogalomnak a művészetből való származtatásával Németh 
László elméletileg egy távolba mutató és a modern irodalmi, költé-
szeti törekvésekkel összhangban álló költészet- és irodalomszemlélet 
körvonalait írta le. Ezekre a szempontokra — tekintet nélkül arra, 
hogy „kidolgozatlanok", hogy más irányú gondolatmenetek „rész-
letei" csupán, ráépülhet egy aktuális kritika- vagy verselmélet. 
Kritikusi gyakorlatában azonban nem ezeket az elméleti meglátá-
sokat követi, hanem elsősorban két hagyományelvű — a modern 
irodalom viszonylatában tehát külső — szempontot: ezek határoz-
zák meg Németh László kritikaírását. Nyilvánvaló itt az ellent-
mondás, amelynek magyarázata vagy feloldása — ami szerintem 
csak szociológiai és semmiképpen sem „irodalmi" szempontok alap-
ján lehetséges már nem ennek a jegyzetnek a feladata. 

Annyi azonban még idetartozik, hogy tekintet nélkül Németh 
László kritikaírásának fenti ellentmondására és főként ítéleteinek 
tarthatatlanságára kritikáinak van „nyelve" és van „önálló struk-
túrája", van egy dinamikus költészetfogalma is: „teljes" kritikusi 
életmű tehát a Németh Lászlóé, sőt következetességben, és ha úgy 
tetszik „igazságkeresésében" is példamutató — annál szembetűnőbb 
azonban „problematikussága", ellentmondásossága és hagyományel-
vűsége (anakronizmusa). 

Rezime 

Autor opisuje teoretske osnove knjizevnokriticke metodologije i oblike 
kriticarskog postupka kontroverznog stvaraoca Lasla Nemeta (Németh László) 
Pri tome ustanovljuje kako je doslo do vidne kontradikcije izmedu po 
svemu savremene teorije kritike i veoma cesto tradicionalnih kritickih sudova 
Lasla Nemeta. Ova lakó uocljiva kontradikcija ne umanjuje vrednost teo-
rije, ali cesto dovodi u pitanje kriticke sudove ovog znacajnog madarskog 
pisca. 
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Resümee 

Der Autor beschreibt die theoretischen Grundprinzipien der literatur-
kritischen Methodologie und die Verfahrensformen, welche der kontroverse 
Schriftsteller Laszlo Nemeth als Kritiker gebrauchte. Dabei kommt er zu der 
Feststellung, daß es zu einer offentsichtlichen Kontradiktion kam zwischen 
der in jeder Hinsicht modernen Theorie der Kritik von Laszlo Nemeth 
und seiner oft traditionellen Urteile. Diese leicht feststellbare Kontradiktion 
verringert aber nicht den Wert der Theorie dieses bedeutenden ungarischen 
Schriftstellers, aber oft werden seine kritischen Urteile dadurch fragwürdig. 
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