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KOMLÓS A L A D Á R 

REVICZKY GYULA ARCKÉPÉHEZ 

A felszabadulás utáni első években azzal igyekeztünk kifejezésre ju t ta tn i marxista 
vol tunkat , hogy két-három nagy költőnket kivéve senkit sem találtunk elég haladónak. Ez 
irányzat legkirívóbb dokumentuma a magyar irodalomtörténet ama szeretetlenül zord össze-
foglalása volt, amely 1949-ben a szovjet enciklopédia számára készült. Néhány éve más hiba 
j á r j a . Most irodalomtörténészeink azzal vélik kimutatni marxista buzgóságukat, hogy egy-egy 
liberális vagy ingadozó írót harcossá, lehetőleg forradalmárrá festenek át . Régi íróink ú j értel-
mezésének természetesen megvan a lehetősége, sőt a szüksége is. Hiszen kétségtelen, hogy 
a polgári kritika gyakran közömbösen és vakon ment el a harcos, sőt általában a politikai 
mondanivaló mellett. Gyakran kerülhet hát még sor homályban maradt haladó írók, művek 
és vonások felfedezésére. Az is élőfordulhat, hogy meg nem ér te t t , vagy épp félreértett írók 
és művek politikai mondanivalóját újra kell értelmezni. Mindez, mondom, lehetséges, helyes 
és kívánatos. De nem engedhető meg, hogy egy író vörösebbre festése kedvéért elhallgassuk 
fontos megnyilatkozásait, az igazi mondanivalóit. 

Sajnos, ez tör tént Harsányt Zoltán : Reviczky arcképéhez c. tanulmányában (Irodalom-
történet, 1954. 4. sz.). Harsányi évek során á t dicséretes szorgalommal búvárolta Reviczky 
különböző lapokban kallódó kiritikai cikkeit, s ku ta tó ébersége néhány elfeledett cikkre is 
rábukkant . Hőse iránti szeretete azonban sajnos, tévútra vezette : több vonatkozásban 
meghamisította a költő arcképét. Ki akar ja mutatni , hogy Reviczky lényegében elvetet te 
Schopenhauer tanításait , materialista volt, a realizmust hirdette, következetesen harcolt a 
kiegyezés ellen és harcos haraggal bírálta a társadalmat . Nem törekszem ezúttal arra, hogy 
az általa adot t képpel szemben megrajzoljam Reviczky igazi arcát , sőt magától a tanul-
mányról sem szándékszom általános bírálatot írni, mindössze cikkének alapvető h ibá já t , a 
vörösrefestési tendenciából származó meghamisítást kívánom megvilágítani. Óvom tehát az 
olvasót attól, hogy Reviczkyről az alábbiak alapján alkosson képet : Harsányi egyoldalú-
sága, illetve a vita természete engem is egyoldalúságra kényszerít. De ismétlem, ezúttal nem 
Reviczky portréjának megrajzolása, csak Harsányi tévedéseinek kimutatása a célom. 

Nem foglalkozom részletesen kisebb tárgyi tévedéseivel, sem az olyanokkal, mint pl. hogy 
szerinte a Fővárosi Lapok c. irodalmi napilap »eddig egyedülálló kezdeményezés« volt (431.1.), 
holott Nagy Ignác már az 50-es években szerkesztett Hölgyfutár címen irodalmi napilapot ; 
hogy Reviczky Garamújfalun Korodáéknál lakott kegyelemkenyéren, holott Lipthayéknál 
volt nevelő ; hogy Reviczkynek tulajdonít Egy párisi regény c. cikket, holott a RÍ jelet, 
amellyel a cikk szignálva van, a költő sohasem használta, hogy minden ok és alap nélkül 
s feltétlenül tévesen tulajdonít neki egy Beöthy Zsolt rajzairól szóló kri t ikát , holott Reviczky 
szerzőségének már az is kétségtelen cáfolata, hogy a cikk Jókairól megbecsüléssel emlékezik 
meg, de ezenkívül a bírálat -i aláírással jelent meg s ezt a szignumot Reviczky sosem hasz-
nálta (annál gyakrabban Endrődi Sándor). Súlyosabb tévedés Harsányi azon ötlete, hogy 
Iványi Ödön A püspök atyafisága c. regényének egyik alakja, Kengyel Valér »egy kicsit össze-
fogja a kiegyezés f iatalabb irodalmi ellenzékének egész nemzedékét« s főképp Reviczky voná-
saiból van megalkotva. Megdöbbentő ötlet, hiszen Kengyel Valér minden erkölcsi skrupulus 
nélküli újságíró, aki rágalmaivál puszta irigységből tönkre akar tenni egy tehetséges állam-
férfit . Ő volna az irodalmi ellenzék jelképe? Az olvasó elképedve kérdi, hogy ju tha to t t az ellen-
zékkel rokonszenvező Harsányi eszébe ez a mélyen sértő és teljesen alaptalan párhuzam. 
Ügy, hogy Kengyel Valér törvénytelen gyermek, mint Reviczky, és nyomorog, mint sok egy-
korú fiatal író, aztán meg — Harsányi ezt is bizonyítéknak tekinti — Iványi jól ismerte 
Reviczkyt. De hát ezek a külső adatok a lényegesek Kengyel Valér és az ellenzéki írók alak-
jában? A korrekt jéllemű Reviczky megköszönné, hogy ily sötétlelkű fickóhoz hasonlít ják. 

Hőse iránti lelkesedése némileg menti Harsányi oly téves állításait, mint hogy Kom-
já thy Jenő Kritikai szempontok c. tanulmánya teljesen Reviczky írásaira épült. (453.1.) De ez 
az állítás is alaptalan. Komjá thy filozófiai műveltsége hasonlíthatatlanul mélyebb és alaposabb 
volt, mint Reviczkyé, tanulmánya átfogóbb, eredetibb és szellemesebb, mint aminőt Reviczky 
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valaha írt, s több olyan szempontot vet fel, amit ez soha nem is érintett . Tévedés az is, hogy 
Komjá thy — szemben Reviczkyvel — fenntar tás nélkül magáévá te t te Schopenhauer tanai t , 
hiszen ismeretes, hogy épp költői produkciója bőtfebb megindulása idején, 1887-től kezdve 
már Spinoza hatása alá került, s elég egy pillantást vetni a verseire, hogy lássuk : szinte 
állandó eufóriába szuggerálja magát , neki »lehelni, élni óriási kéj« ; Schopenhauerhez írt 
ódájában ki is mondja : »S bár démonunk más u ta t törni készte minket, Dicső előkép! Ihlesd 
homlokunk!« Harsányi idézi is e vers-részletet, de jellemző módon úgy, hogy — az első sort 
kihagyja ! . . (434. 1.) 

De mindennek kimutatására nem fogtam volna tollat. Mindez apróság a valóság amaz 
elferdítéséhez képest, amit Harsányi tanulmánya Reviczky képének megrajzolásánál követ el. 
Egy osztályával szakító harcos költőt kívánva festeni, természetesen elhallgatja, hogy Reviczky 
(bár mint törvénytelen gyermek, nevéhez csak mint i-vel s nem y-nal írt magyarosítot t névhez 
kapot t belügyminiszteri engedélyt) ötágú koronás levélpapirost használt, nevét ipszilonnal 
í r ta , sőt, mint a Pannónia szerkesztője, Jul ius von Reviczky-ként jelezte a lapot, hogy rokona 
és jóbarát ja , Koróda szerint »Gyula őseitől erős arisztokratikus haj lamokat örökölt, melyeket 
azonban körülményei leplezni kényszerítettek« hogy a Kammonban Vajda Jánossal is 
állandó vi tákat fo lyta to t t a konzervatív és arisztokratikus elv védelmében (Paulovits I. : 
R. Gy. 155. 1.). Harsányi szerint Reviczkyben »csak elutasítás van mindennel szem-
ben, ami uralmon van — politikában és művészetben egyaránt. Gyűlöli a h i tvány 
kort , amelyben nem lehet élni, mert undorával fojtogat.« (458. 1.) Reviczky »Petőfi 
szobra előtt« és »Budapest« с. elfeledett költeményeinek politikai optimizmusa is eléggé 
igazolja, hogy ez csak a művészi életre vonatkozólag i,gaz, a politikára nem. 

De Harsányi még tovább megy. Szerinte Reviczky »ellenzéki szellemben igye-
kezett szerkeszteni a kormánypár t lapját , az Aradi Hírlapot« (429.1.), »az éhhalál szélén 
is bát ran vívja harcát a kiegyezéses rendszer ellen« s nyomorba is azért süllyed, mert 
»ilyen a megnemalkuvó költő sorsa a kiegyezés korában« (432. 1.). Az igazság ezzel szem-
ben az, hogy Harsányinak az Aradi Hírlapról te t t állítása teljesen légből kapot t , ez a lap 
napról-napra éles harcot vívot t az egykori ellenzékkel, s Reviczky 1878—82-ig is a kor-
mánypárt i A Hon munkatársa, 1884-ben gr. Kreith Béla nyíltan mágnás- és gentry-párti 
Szemléjének segédszerkesztője (6. számában pl. azzal a programmal toboroz előfizetőket, 
hogy : »legfőképp az arisztokrácia, a magyar gentry érdekeit törekszik előmozdítani«), 
1885—IS87-ig az antiszemita párt lapjainak, a Magyar Lapnak, illetve Verhovay Füg-
getlenségének belső munkatársa, oly lapoké tehát , amelyek küzdöttek ugyan a kiegyezés 
ellen, de jobbról, amiért Kossuth meg is tagadta őket, 1887-től haláláig pedig a pártat lan-
ság leple alat t Tiszát támogató Pesti Hírlapé. Mindez magyarázható Reviczky szomorú élet-
körülményeivel, azt is el kell ismernünk, hogy a költő nagyon kevéssé vet t részt az említett 
lapok politikai harcaiban, de bátor és meg nem alkuvó, következetes küzdelemnek a kiegye-
zéses rendszer ellen mindez mégis alig nevezhető. 

Harsányi másik »felfedezése«, • hogy Reviczky, bár zavarosan és csak Feuerbachig 
ju tva (443—5. 1.), materialista volt. Humor és materializmus c. ismert cikke valóban mate-
rialista és demokratikus gondolkodásról tesz tanúságot. Reviczky ugyanis 1874—1876-ig mély 
lelki válságba esett, s ennek során rövid időre materialistává és hevesen antiklerikálissá vált , 
felismerte a társadalom visszásságait s átérezte a szegény nép szenvedéseit. Csak az a baj , 
— s ezt Harsányi elhallgatja — hogy ez a gondolkozásmód nem maradt tar tós nála : Kará-
csonykor c. versét 1875-ben még e zárósorokkal te t te közzé az Ú j Időkben : »Egyenlőség, test-
vériség, Óh jöjjön el országod!«, 1883-ban verseskönyvében már így módosítja a sorokat : 
»Boldog, ki tűr és megbocsát, S ki szenved, százszor áldott!« S már 1876-tól állandó meggyőző-
dése : »legyetek elnézők, szelídek, Sohase zúgolódjatok. Bocsánat által győzni fogtok, Bár 
minden ember e l h a g y o t t . . . « (Ne vádoljátok) 1879-ben már éppenséggel megtér a valláshoz 
és tudományellenes hangon írja : 

Jól tudom én is, hogy a szellem 
Az ember dísze, jobb fele ; 
De ja j , ha csak józan sivárság, 
Örömtelenség jár vele. 
Mely megöli a gyermekálmot, 
Óh az a szellem á tkozot t ! 
Nem bölcs, aki csak tud s nem érez . . . 
Óh tar tsatok bűnbána to t ! 

(Tartsatok bűnbánatot) 
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Későbbi cikkei meg éppen kétségtelenné teszik, hogy idővel teljesen elfordult a húszéves 
korában írt Humor és materializmus materializmusától. Fölös bőséggel bizonyítják ezt nagy-
számú vallásos versei is (Isten, Te Deum, Miatyánk, Tartsatok bűnbánatot, Magányos kereszt,. 
Karácsony, Szent István napján, Isten, Feltámadás, Pünkösd). 

S materializmus-ellenessége olykor politikai téren is haladásellenes nézetekkel társul . 
Mikor 1879-ben megtudja, hogy az általa ekkor már megvetett és került Gáspár ' Imre irodalmi 
előadásokat ta r t tót szociáldemokrata munkásoknak, a felháborodást is felülmúló elképedéssel 
értesíti erről Koródát : »Gáspár Imre tó t munkások körében szocialisztikus felolvasásokat 
ta r t és munkás-marseillaiset írt. Szavamra, igaz!« Harsányi természetesen nem idézi a levelet, 
hanem így tá jékozta t a tartalmáról : Reviczky »nem kifogásolja ugyan, de nem érti ba rá t j a 
lépését.« »Nem é r t i « ! . . . Reviczky A divatos hitetlenség c. cikke szerint komoly gondolkodó 
fő nem lehet vallástalan ; a modern vallástalanság »korrupciót, laza erkölcsöket, könnyel-
műséget és léhaságot jelent«. (Szemle, 1885. jún. 25.) Korodát egyik levelében meg akar ja 
győzni, hogy nem a társadalmat kell megbírálni, hanem önmagunkat , nem úgy, ahogy a 
Kammon »malcontensei« teszik. »Minden állapot lehurrogása által a legjobb esetben Alceste 
az ember, de sokszor Maratval lép rokonságba« (1886. márc. 14.) Resurrexit c. cikkében éppen-
séggel reakciós eszméket hirdet : »A modern hitetlenség cinikus és léha pöffeszkedése, a mate-
rializmus vészes tanai meg fogják hozni a- nagy vihart , melynek előjelei máris félelmesen 
mutatkoznak az anarchiában ; de a viharból, ha ki tombolandja magát, megint csak diadal-
masan fog felragyogni a kereszt.« (Függetlenség, 1886. ápr. 25.) Az általa kívánt »örök költői 
témákat« a haladó eszmékkel állítja szembe : »Szocializmus, darvinizmus, nihilizmus a kor 
áramlatai , melyeket idővel mások vál tanak fel ; de váláskor könnyezni, viszontlátáskor 
örülni, a szeretett lányért rajongani, az if júság hervadását megsiratni egyformán fogják az 
emberek mindörökké!« (A modern líra hatásáról, közli A Hét , Reviczky halála után, 1890. 
jan.) Materialista volt-e, aki így írt? Harsányi minderről hallgat s kizárólag az ifjúkori cikket 
idézve azt aka r j a elhitetni, hogy Reviczky mindvégig úgy gondolkodott, m i n t a húszéves 
fővel írt Humor és materializmusból gondolni lehetne. 

A mondottak valószínűtlenné teszik, hogy (bár ra jongot t az orosz írókért és részvéttel 
említi Csernisevszkij szenvedését) rokonszenvezett volna az egykorú orosz forradalmárokkal, 
hiszen anarchistáknak, nihilistáknak ez időben tudvalevőleg épp az orosz forradalmárokat 
nevezték. Harsányi mégis ama nézet érlelődését lá t ja nála, hogy »a forradalmaktól terhes 
Oroszország sorsa példamutató nagy hatással lehet a magyar nép sorsának alakulására.« (448. 
1.) Ezt többek közt azzal valószínűsíti, hogy a Pán halála mot ívumát Turgenyevtől kapta (az 
nem érdekli, hogy Reviczky keresztényies fordulatot ad Turgenyev ellenkező értelmű próza-
költeményének) és hogy Reviczky állítólag jóbarátságban volt Pongrátz Bélával, ez meg — 
1905-ben, t izenhat évvel Reviczky halála után Oroszországba l á t o g a t o t t . . . 

Harsányi nagy erőfeszítést tesz annak bizonyítására, hogy Reviczky visszautasította 
Schopenhauer iő taní tása i t . (436. !.). Most megint csak nem térek ki arra, va jon valóban 
oly végzetesen kompromittáló-e a 70—80-as évek magyar költőjére, ha a zseniális filozófus 
hatása alá került s megérdemli-e ez a sok tekintetben reakciós, de mégiscsak jelentős gondol-
kodó azt a lóhátról beszélő hangot, amellyel Harsányi kezeli, hogy nem túlbuzgalom-e 
pl. Schopenhauer »szenvedélyes kifejezésmódját« úgy értelmezni, hogy az nem egyéb, mint 
»gyakran igen ügyes, félrevezető módszereinek egyike.« (435—7. 1.) De szabad-e elhallgatni, 
hogy ha Reviczky Schopenhauer olvasása közben с. fiatalkori versében (1878-ban íródott), 
mikor még a vers tanúsága szerint csak harangozni hallott a filozófusról, ki tar t is az »álom, 
szeretet, rajongás« mellett, később, mikor már jobban megismerkedett annak tanaival, már 
fenntar tás nélküli lelkesedéssel ismerteti azokat (cikke a Szemlében, 1885-ben)?, hogy 'Hamlet 
»több dolgainak« metafizikája' (1883.) c. cikkében egyszerűen kivonatolja Schopenhauer idevágó 
nézeteit? hogy I f j ú pesszimistának és Ugyanannak c. költeményében (1886.) nem Schopen-
hauer bölcselete, hanem à jóllakottak csömöre és életunalma ellen hadakozik? Aki egy kicsit 
ismeri Schopenhauer esztétikáját , azt is felismeri, hogy Reviczkynek a művészi igazságra és 
a művész belső nyugalmára irányuló követelése sem áll szemben, mint Harsányi véli, a német 
filozófus tanaival, hanem éppen azokon alapul, hisz Schopenhauer szerint a zseni főtulajdon-
sága az objektivitás és a »Besonnenheit«, mellyel »das wahre Wesen der Dinge, des Lebens, 
des Daseins zu erfassen«, azaz »a dolgok, az élet, a lét igaz lényegét felfogni« törekszik. 
(Über das innere Wesen der Kunst . ) 

S végül : Harsányi szerint Reviczky töretlen következetességgel és ismételten realiz-
must követel, (458—9. 1.) s antinaturalizmusa is abból fakad, hogy a naturalizmus az »anyagi 
valóság álarcát hordozva, meghamisítja a való életet.« (463. 1.) Igaz is, hogy Reviczkyben 
erős törekvés élt a valóság kimondására ; lírája, elbeszélései és kritikái egyaránt arról tanús-
kodnak, hogy képtelen volt hazudni. Mégis erőszakos kozmetikázás úgy tünte tn i fel a dolgot,, 
mintha kritikáiban töretlen következetességgel és tisztánlátással képviselte volna a realizmus 
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álláspontját . Realizmuson ő igazában az örök lélektani igazság ábrázolását értette, szemben 
a külsőséges tények hűségére törekvéssel, meg a beteges és szenzációvadász művészettel. 
1883-ban már ezt írja : »Realizmus! Ez a kor vesszőparipája. A kor nem követeli a költőtől, 
hogy igaz, hanem hogy realisztikus legyen. Mert amit realizmus alat t értenek, az nem mindig 
az igazság, se költői, sem általános. Egy kis kőszéngőz, egy kis gyárifüst, néhány szocialisztikus 
eszme, házasságtörés, hamis bukás, az élet apróságainak lefotografálása a recipe, megvan a 
realizmus. A pszichológia mellékes dolog, csak a külső élet tolongása legyen jól leírva.« 
(Ország Világ, 1883. 106.1.) Igaz, a naturalizmust következetesen elutasít ja. De ha azt lá t juk, 
hogy a naturalisták közé sorolja Verescsagint, Ibsent, Böcklint, Sarah Bernhardtot stb., 
kétessé válik, hogy valóban naturalizmust ért-e naturalizmuson, nem veszi-e vele egy kalap 
alá a dekadenciát, szimbolizmust, sőt az igazi realizmust is. Haraszti Gyula A naturalista 
regényről című könyvét ismertető cikkéből kiderül, hogy Reviczky a naturalizmust a rút 
ábrázolása és a demokratikus törekvés miat t utasí t ja el ; Victor Hugót pl. megrója, hogy 
behozta a költészetbe a rú t kultuszát, Zolát pedig, mert társadalmi agitátor . Felfogását még 
élesebb megvilágításba helyezi az az egyidejű cikke, amelyben Verescsagint ítéli el. Veres-
csagin ugyanis »az a képírás terén, — írja — ami a színészetben Sarah Bernhard, az irodalomban 
Zola. Mindhárman az extravaganciákban, a görcsös rángatózásban, a kellemestől való elfor-
dulásban keresik a művészetet.« Mert »a hanyatlás, a lassú felbomlás kora ez, mely a vallás-
ban az ateizmust, a filozófiában a materializmust, a társadalmi és politikai életben a szocializ-
must, kommunizmust , nihilizmust és az irodalomban a naturalizmust hozta létre.« (Függet-
lenség, 1886. jan. 30.) Verescsagin »Az összeesküvők kivégzése« c. képe »tárgyánál fogva 
visszataszító«. Ha hozzávesszük ehhez a persze hasonlóan gondolkodó Jus th Zsigmondhoz e 
tárgyban írt levelét, mely szerint »Jézust piszkos lábakkal, kócos haj ja l festeni ízléstelenség, 
művészeti hazugság« (1885. dec. 2.), észrevesszük, hogy Reviczky igen eltávolodott ifjúkori 
felfogásától, mikor Jézusban még a szegény nép fiát, a törvénytelen f iút szerette, rá jövünk, 
hogy a naturalizmust nem az igazság, hanem a kellemes nevében támadja , csupa haladó moz-
galommal rokonít ja s ezekkel együtt veti el. S ha Reviczky húszéves korában te t te volna 
e nyilatkozatokat, amelyekhez hasonlókat még többet is idézhetnénk tőle, s érett korában 
írta volna a materialista felfogású Humor és materializmus c. cikkét, akkor még bele tudnánk 
nyugodni, hogy Harsányi csak ezzel foglalkozik s amazokat , mint egy múló ifjúkori keresés 
dokumentumait , elhallgatja. De fordítva áll a dolog. 

A mondot tak alapján azt hihetné az olvasó, hogy Reviczky merőben reakciós író volt 
s legjobb nem is foglalkozni vele. Ez azonban megint csak téves elképzelés volna. Az igazság 
az, hogy egyike volt a legellentmondásosabb embereknek. A tudománynak azonban épp az 
a kötelessége, hogy ellentmondásainak teljességében ábrázolja őt, s megkeresse ezek közös 
gyökerét. I t t csak röviden uta lhatunk e gyökérre : arra, hogy Reviczky objektíve értelmiségi 
proletár volt, de szubjektíve dzsentrinek ta r to t ta magát , hogy gőgösnek- és vallásosnak 
nevelték, de csalódásai és műveltsége megkezdték előítéletei felőrlését. 

Nehezen szántam rá magam, hogy egy fiatal ku ta tó szorgalmas munkájá t pellengérre 
állítsam. De kénytelen voltam vele, mert Harsányi tanulmánya mély aggodalommal tölt el. 
Nem azért, mert tévedések akadnak írásában. Mindenki tévedhet . Ha azt hihetném, hogy 
Harsányi azért festett hamis képet Reviczkyről, mert hiányosak voltak a rávonatkozó 
ismeretei, megbocsáthatónak ta r t anám a dolgot. Mindnyájunkkal megeshet, hogy tár-
gyába vágó, többé-kevtsbé fontos tények elkerülik figyelmét. De okom van hinni, hogy 
Harsányi •— aki évek óta foglalkozik e költővel — ismeri az láltalam felsorolt adatoknak 
legalábbis jórészét. Azt tar tom aggasztónak, hogy mégis elhallgatta őket . Semmiféle tudo-
mány nem engedheti meg, hogy fontos tények elhallgatásával azokkal ellentétes ered-
ményt koholjunk. Még ha ez az eredmény tetszetős volna is. A marxista tudománynak 
nincs szüksége ilyen »győzelmek«-re. A tudományos gondolkodás fegyelme, a tényekhez való 
hűség erkölcsi parancs, azt semmiféle pillanatnyi álgyőzelem kedvéért nem szabad meg-
sérteni. 
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