
�Jobb dolog hinni, mint kétel-
kedni� � mondta egyszer Ady. Ha az
olvasó a Szavak a rengetegbõl felütése
elõtt elfogad egy mottót, talán érde-
mes megfontolnia e bíztatásnak is
hatályos Ady-féle gondolatot. Mert
Nagy Gáspár esszégyûjteménye, bár
különbözõ ízlés- és stílusirányú kör-
rõl fest tablót, a mesterség értelmét
illetõen nagyon is összetartozó tár-
saságba vezeti be olvasóját. Hívõk
közé, akiknek (kimondott vagy su-
gallt) hite túlmutat az írás belvilágán
� a szerzõ szavaival: �kultúra: nem-
zetet megtartó erõforrás�. Amely-
ben kinek ne volna érdeke inkább
hinni, mint kételkedni.

KELEMEN LAJOS

(Tisztatáj Könyvek, Szeged, 2004, 
432 oldal, 2950 Ft)

��oorr  nnoott  ttoo  bbee  
Molnár Ferenc levelei 
Darvas Lilihez

Rejtett sorozat megjelentetését
kezdte el két évvel ezelõtt a Petõfi
Irodalmi Múzeum, kézirattárának
különleges értékeit közrebocsátva.
A formailag különbözõ kötetek,
melyeket a feltárt dokumentumok
lelõhelye mégis összekapcsol, 2002-
ben Ady Endre, idén pedig Molnár
Ferenc életének korábban ismeretlen
vonatkozásait adják közre. Mindket-

tõ a magyar kiadványok világának
ritka képviselõje: bibliofília, szaktu-
domány és ismeretterjesztés találko-
zik bennük illusztrációs anyaguk,
formátumuk és nyomdai kiállításuk,
szövegközlésük és szövegértelmezé-
sük, valamint a dokumentumok
mögött álló hatásos személyiségek
kiválasztása folytán. Sõt, némi exk-
luzivitást sem nélkülöznek, amit a
viszonylag kis példányszám és a szû-
kített sorszámozás biztosít.

A második kötet, melyet a soro-
zat szerkesztõje, Varga Katalin ren-
dezett sajtó alá, egy sikeres író és egy
sikeres színésznõ kapcsolatának le-
velekben tükrözõdõ világát mutatja
be; Molnár Ferenc 1924. január 11-e
és 1945. július 31-e közötti sorait
tartalmazza, pontosan 66 külde-
ményt. Az egyik legolvasottabb ma-
gyar ifjúsági regény írója és Darvas
Lili egyaránt az ismeretlenségbõl in-
dultak és a hírnévbe értek, számtalan
kitûnni vágyó ifjú és leány álmait
valósítva meg. A postai üzenetek ha-
tása emiatt várhatóan kétszeres: az
irodalom- és színháztudomány szá-
mára eddig ismeretlen tények, ösz-
szefüggések feltárásával járhatnak,
nem beszélve arról az érdeklõdésrõl,
amelyet e két életút a legszélesebb
olvasóközönségben kiválthat.

Az elõzetes elvárásokat a kötet a
legmesszebbmenõkig beteljesíti, sõt
meg is haladja. A levelezés kezdetét és
végét ugyanis, mintha csak Molnár
Ferenc életét is megírta volna valaki,
�árnyak� kísérik: Fedák Sári, az elsõ

Figyelõ152



feleség és Barta Wanda, az önkéntes
titkárnõ. A köztük fennállt viszony-
latrendszerre Gajdó Tamás utószava
vet fényt, felvázolva a vélhetõ indo-
kokat, s szembesítve azokat a kortár-
sak és az utókor véleményével. A le-
velekbõl például nem derülnek ki a
Fedák�Molnár házasság mindkettõ-
jük számára elõnnyel járó következ-
ményei, de a Barta Wanda életét és
halálát kísérõ körülmények sem. En-
nek az utószónak, valamint a kötet
egészének is egyik legnagyobb eré-
nye, mindezek bemutatása mellett,
hogy kérdõjeleket tesz az íróról ko-
rábban kialakult, változtathatatlan-
nak látszó megállapítások mellé: fõ-
leg életfordulatainak megokolását il-
letõen. És nem is lehet másképp:
megkérdõjelezi a rá vonatkozó emlé-
kezések bizonyos részleteit is. Két kri-
tikus pont ragadható meg Molnár
Ferenc és Darvas Lili életében, az
egyik a szülõföldtõl, a másik pedig az
Európától való elválással áll kapcso-
latban � mindkettõ életpályájuk egy-
egy szakaszának lezárását is jelentet-
te. A levelek, az értelmezõ jegyzetek
és az utószó fõvonalként természete-
sen e kapcsolat folyamatos rajzát ad-
ják, a háttérben mindig magyarorszá-
gi korrajzzal, de a fõ téma azért a
színház maradt, a férj bemutatói, a fe-
leség szerepei és az elõadások létreho-
zása. Világosan érzékelhetõvé válik
mûvészet és valóság különbözõsége,
ahogyan a házasság szokatlansága is:
a kölcsönös ragaszkodás mellett a sa-
ját életpálya autonómiájának védel-

me. S a rendelkezésekre álló keretek
között a szövegközlés és a kommen-
tár egy differenciáltabb Darvas Lili-
kép megteremtésére is kísérletet tesz,
többek között szerepeinek teljes körû
közlésével, illetõleg a róla fennmaradt
fényképfelvételekkel.

A kötet a tudományos kritériu-
moknak is megfelel: a fõszöveget
magyarázó jegyzetek egészítik ki, s
több szempontú mutatórendszer te-
szi lehetõvé a tematikus keresést.
Mindez példásan dokumentálva le-
velek, táviratok, képeslapok és egyéb
iratok hasonmásaival. A tipográfiai
igényességet � és a kiváló nyomdai
munkát �, amely még a jegyzetek in-
dexeire is kiterjed, csak dicsérni le-
het. Az illusztrációkat tekintve a ki-
adó kimondottan reprezentatív ki-
adványt hozott létre.

Darvas Lilinek hosszú életet adott
a sors, Makk Károly filmjébõl még so-
kan emlékezhetnek rá. Kár, hogy ezt a
könyvet már nem veheti a kezébe.

BUDA ATTILA

(Petõfi Irodalmi Múzeum � Argumentum
Kiadó, Budapest, 145 oldal, 
ármegjelölés nélkül)

CSIFFÁRY GABRIELLA: 
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Csiffáry Gabriella Régi magyar für-
dõvilág címû színes és színvonalas
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