
V I T A 

B E N E D E K MARCELL 

MEGJEGYZÉSEK KOMLÓS ALADÁR REVICZKY GYULA CÍMŰ KÖNYVÉHEZ1 

Sok más pontos dátum közt Komlós Aladár megadja Reviczky Gyula népszerűségének 
évszámait is : kezdődött 1889-ben, úgyszólván a költő halálos ágyánál, véget ért 1905-ben, 
Ady eist)' nagy verseinek megjelenésekor. 

Ritka eset, hogy olyan nehezen megfogható valamit, mint egy költő népszerűsége, 
ilyen lexikoni dátumok közé lehet szorítani. És — ha Komlós Aladárnak igaza van — szomorú 
kis szám ez a tizenhat esztendő. Énnél sokkal többet megértek olyan író-mesteremberek is, 
akiknek gyors elmúlásával a meg nem értett írók vigasztalódni szoktak. Érdemes volt-e éhezni, 
fázni, kávéházban éjszakázni, tiidó'vészben meghalni ezért a másfél évtizedes halhatatlanságért? 

De Komlós csak népszerűségről beszél ; nem állítja, hogy »meghalt« az a költő, akiről, 
születésének százéves fordulójára, érdemes volt alapos, gondos és nagy rokonszenvet eláruló 
könyvet írnia. 

Talán nem fölösleges Reviczky utókorának kérdésével (erről szól a könyv utolsó feje-
zete) foglalkoznunk egy pillanatig, mielőtt Komlós értékelő munkájára rátérünk. 

Ahhoz a nemzedékhez tartozom, amely húsz esztendős volt Reviczky poszthumus 
népszerűségének állítólag utolsó évében. Gimnáziumi iskolatársaim közt is sokan szerették 
az irodalmat (megírtam másutt , mily nagy része volt ebben Riedl Poétiká-]ának) — s az 
egyetemen természetes, hogy irodalomért lelkesedő, írói-költői hajlamú filozopterek között 
éltem. Van tehát jogom a tanúskodásra — és, mellesleg szólva, helyesnek találnám, ha fiatal 
irodalomtörténész-barátaink törődnének azok tanúskodásával, akik ma még közöttünk vannak 
emlékeikkel, de holnap már maguk is emlékké válnak. 

Nos : igaz, hogy Ady túlzott Reviczky-rajongására tel'jes elfordulás következett. 
Nem támadta régi bálványát, de negligálta. A Komlós-idézte, későn fölfedezett versben szakí-
to t t a »könnyekkel«. Amikor azt kérdi, hogy »szabad-e sírni a Kárpátok alatt« vagy a »sírni, 
sírni, sírni, sírni« szavakkal végzi egy másik költeményét, bizonyára nem a rezignált mélabú 
könnyeire gondol. Az ő sírása lázadás, harci kiáltás. Az enyhítő könnyhullatást nem is kép-
zeljük hozzá. 

Ez igaz . . . De hogy Reviczky szomorúságától (már itt meg kell mondanom : nagyon 
helyeslem, hogy Komlós nem szentimentalizmusról, hanem szomorúságról beszél) rövid és 
egyenes út vezet Ady tragikus világ-érzéséig : azt a mi húszéves szívünk bizonyítja. Nem 
szakadtunk el Reviczkytől az Ady-harsona első megszólalására. Most nem beszélek arról, 
hogy személy szerint több-kevesebb időre volt szükségünk, amíg Ady lelkes és harcos híveivé 
szegődtünk. De még akkor i s . . . gondoljunk a Felszállott a páva különös vagy-vagyára : 
tudtuk-e, hittük-e, hogy a jósolt-kívánt forradalom csakugyan elkövetkezik valaha? És tovább 
élt bennünk (több-kevesebb belénknevelt előítélettel együtt) Reviczky szomorúsága. 

Amikor pedig Ady és az ő forradalma teljes egészében kibontakozott előttünk ; amikor 
megértük és csináltuk a másik forradalmat is ; akkor következett Reviczkynek, Vajdának, 
Komjáthynak, Kiss Józsefnek egy új korszaka, amelyet Komlós csak igen halványan érint 
az utókorról szóló fejezetében. Hogy ezek a költők viharmadarak voltak, arra igazán nem 
jöhettünk rá a vihar kitörése előtt. A Pálma a Hortobágyon új színt, erőt és értéket kapott , 
amikor a püspökfürdői lótusz vagy A Hortobágy poétája ju t ta t ta újra eszünkbe ; a Perdita-
ciklus Kisfaludysta-hökkentő vakmerőségéről sem feledkeztünk meg Az én menyasszonyom 
olvasása közben. 

1 Művelt Nép, Budapest, 1955. 
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Röviden : mire a Reviczky-versek hangulata emlékké vált bennünk, már a vihar-
madara t szerettük és értékeltük Reviczkyben. 

(Ezt a tanúskodást egy apró tárgyi hiba kiigazításával kell megtoldanom. Komlós 
a Reviczky-hatás jellemzésére idézi Benedek Elek Uzoni Margit című leányregényét. Ennek 
egyik szereplője — de nem hősnője, mint Komlós mondja ->- ismeretlenül, távolról szereti 
a költőt. A hősnővel együtt küldik neki Arco-ba a Reviczky-megénekelte rózsákat. A költő 
halála után nem Uzoni Margit, hanem ez a mellékszereplő megy kolostorba.) 

Reviczky, a költő, elbeszélő és esztétikus megítélésében Komlós a lehető legnagyobb 
tárgyilagosságra törekszik. Nem esik azoknak hibájába, akik túlozzák hősük értékeit és 
törik-szakad, ismeretlen kincseket bányásznak ki belőle. Az elbeszélőnek néhány kevéssé 
ismert értékére — igen helyesen — ráirányít ja a mai olvasó figyelmét, de általában gondja 
van a fény és árnyék igazságos elosztására, a korral és a költő egyéniségével, nevelésével 
magyarázható korlátokra. Jól teszi ; de azok nevében, akik valamikor Reviczky hangulatainak 
friss hatása alat t állottak, mégis sajnálom, hogy Komlós, az író, pillanatra sem tudja bele-
élni magát ezekbe a hangulatokba és verselemzéseit nem melegíti á t egy-egy ilyen hangulat 
emléke. Könyvéből jobban megértjük Reviczky viszonylagos elfeledettségét, mint — mondjuk , 
t izenhat évig ta r tó — népszerűségének megérdemelt voltát. 

Legerősebben hangoztat ja Komlós Reviczky egyéniségének korlátai között azt, hogy 
a dzsentri-neveléssel járó előítéletektől nem tudot t megszabadulni, holott törvénytelen 
származása, kitaszítottsága lázadóvá tehette volna. Látta és prózai elbeszéléseiben ostorozta 
a dzsentri hibáit (lényeges bűneit nemi) — de ezeket belülről, vagy (mint magányos költő, 
»szellemi proletár«) bizonyos nosztalgiával írta le. Származását ti tkolta ; nem ismerte azt 
az osztályt, amelyhez tulajdonképpen tar tozot t . A világ és a társadalom rendjét , rezignált 
szomorúsággal, állandónak, vál toztathatat lannak ta r to t ta . 

Ez mind igaz. El is kell mondani, mert igaz. Mi ennek ellenére utólag viharmadárnak 
tekintet tük Reviczkyt, mert az egyetlen rendelkezésére álló fegyverrel, a könnyel, a szomorú-
sággal, a perditát felmagasztaló erkölcsi bátorsággal lazított egy megkövült, örökéletűnek , 
látszó társadalom-felfogáson, amely — az 1880 körüli Magyarországon — uta t sem engedett 
a szemnek magasabb csúcsok felé. 

Ha ezt történetileg megértjük (és meg kell értenünk, a magunk húsz-harminc évvel 
későbbi neveltetésére gondolva) — nem tudunk osztozni Komlós vezérmotívum^szerűen 
ismételt sajnálkozásában, hogy Reviczkyből, Bálek Veronika fiából, nem lett az a lázadó, 
nép-mellé-álló költő, aki harminc esztendő múlva és más természeti adottságokkal talán lehetett 
volna. A visszatekintő értékelésnek ezt a módjá t tökéletesen jogosulatlannak tar tom. 

Komlós ezt írja könyve 11. l a p j á n : 
»A mai ember szívesen látná s elég természetesnek is találná, ha Bálek Gyula büszkén 

vállalta volna anyai nevét s odadobta volna az apjáét , akitől csak hitványságot l á t o t t . . . 
stb.« Ezt — a mai ember nevében — aláírhat juk. De Komlós aztán így folytat ja : »Bizonyára 
nagyobb költővé lett volna, ha így tud tenni, ha vállalni tud ta volna a névtelenek, szegények, 
kizsákmányoltak közösségét«. — És a 135. lapon : » . . . mennyivel jobb költő lett volna, ha 
teljesen vállalja a sorsát 1« 

Általában nem sok értéket tulajdonítok a föltételes mondatoknak irodalmi-művészeti-
történeti tanulmányokban. Az írói fantázia még csak eljátszadozhatik azzal, mi lett volna, 
ha például Petőfi nem esik el Segesvárnál — ha Shakespeare nem hagyja ott Londont és 
a színházat, h a . . . 

Irodalomtörténészeknek nem ajánlom ezt a szellemi já tékot . Kiderülhet, hogy igen 
különös felfogásuk van a költészet lényegéről, a költő természetrajzáról. A föltételes mondatok 
fölöslegesek, de ebben az esetben nem tartom fölöslegesnek, hogy vitába szálljak velük. 
Komlós mondatának megfordított rendben lehetne valami értelme, bár gyakorlatilag akkor 
sem jelentene semmit. Ha Reviczky nagyobb költő (mondjuk, Ady Endre avant la lettre)— 
akkor talán tudatára ébred osztály-helyzetének és odaáll harcolni osztályostársai mellé. 
De akkor, ugyebár, nem lett volna Reviczky Gyula, a századvég kilátástalan szomorúságának 
megszólaltatója. Ez a gondolat-játék értéktelen, de, mondjuk, megengedhető. Hanem, hogy 
Reviczky nagyobb költővé válhatott volna, ha... — ez a föltételes mondat a költői természet 
teljes meg-nem-értését árulja el. Honnan tudha t j a Komlós — vagy bármelyikünk —, hogy 
Reviczky — az ő természeti, nevelésbeni és korával összefüggő adottságaival — jobb verseket 
írt volna az elnyomottak szolgálatában? Tehet-e valakit »jobb költővé« politikai vagy szociális 
állásfoglalása? Petőfi, Ady, József Attila nagy forradalmár költők, mert nagy költők, akik 
forradalmárok. Nagyságuknak köszönhető forradalmi megnyilatkozásaik ereje, de nem 
forradalmárságuk megnyilatkozása teszi őket nagy költőkké. Még aki elsősorban propaganda-
szempontból ítéli is meg a költőt, annak is tudnia kell, hogy a propaganda-érték függ a költői 
nagyságtól és nem megfordítva. 
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Sok helyet szenteltem ennek a föltételes mondatnak — mert nemcsak Komlós Aladár 
könyvében akad ilyen. Akár a történeti szemlélet igazságosságára gondolunk, akár a költői 
természet megértésére : szót kell emelnünk az ilyen fej tetőre állított logika ellen. 

Komlós Aladár lelkiismeretesen állítja össze Reviczky életének adatai t , jól rajzolja 
meg emberi és költői fejlődését s esztétikailag is helyesen értékeli..Jól rajzolja a kort is, társa-
dalmi előítéleteivel, hideg-rideg hivatalos költői nagyságaival. Csak arra szeretném figyel-
meztetni, hogy ezek az előítéletek szívósabb életűek voltak, semhogy egy Reviczky-szerű, 
álomba menekülő poéta megbirkózhatott volna velük. Negyedszázaddal utóbb Ady Endre 
még »ős Ad-üköm« kísértetét idézte fel, a fajok és nemzetek fölött álló Romain Rolland azt 
bizonygatta, hogy családjába soha egy csepp idegen vér nem keveredett. Még nekik is szük-
ségük volt ezekre az érvekre a hazaárulás vádja ellen. Ne sajnálkozzunk hát azon, hogy Reviczky 
az volt, aki volt. Valóban nem sorolhatjuk legnagyobb költőink közé, de mégis csak túlélte 
tizenhatesztendős népszerűségét s megmaradt nekünk, mint egy csüggedt nemzedék szomorú-
ságának lágyszavú kifejezője s egy — korában álmodni sem mert — forradalom viharmadara. 

NAGY MIKLÓS 

AZ ÚJABB JÓKAI-KUTATÁSOK PROBLÉMÁI* 

Jókairól szóló irodalmunk az utóbbi két évben erősen meggazdagodott, s főbb vonásaiban 
sikerült új , a marxizmus—leninizmus szemléletéből vezérelt értékelést kialakítani. A közel-
múlt sokoldalú termést hozott, sok gondolatébresztő indítást adot t Király István Mikszáth-
könyve, amelyet 1953 végén első nagyobb összefoglalásként Barta János, Nagy Miklós és 
Sőtér István közös egyetemi jegyzete követett . Számos, egyes művet elemző cikk jelent meg 
(Kanizsai Nagy Antal : A kőszívű ember fiai, Hegedűs Géza : A kőszívű ember fiai. Lengyel 
Dénes : Az aranyember, Nagy Miklós : Sárga rózsa, Szegény gazdagok, Két százéves Jókai 
regény). Ezek közül egyelőre csak kéziratban ismeretes Hermann István cikke Az aranyemberről, 
Kiss Ferencé Az új földesúrról. Becses — bár elavult szemléletű mű — V. Nagy Sándor kéz-
iratos értekezése Jókai humoráról. E hosszú sorból szintetikus törekvéseik miatt három 
tanulmányt kívánok ezúttal behatóbban elemezni : szempontjaik bősége és átgondoltsága, 
anyaguk volumene alkalmassá teszi őket arra, hogy segítségükkel véleményt alkossunk egész 
modern Jókai-kutatásunk eredményeiről, hibáiról, feladatairól. 

Az Irodalomtörténet 1954. 1. száma közölte Szebényi Géza tanulmányát »A Fekete 
gyémántok néhány kérdéséről« címmel. A dolgozat részben vitacikk volt hasonló tárgyú 
írásommal de a polémián túlmenően számos új gondolatot vetet t fel. Érdemeit egészen röviden 
abban lehetne összefoglalni, hogy elődjénél jobban hangsúlyozta a kortörténeti hát teret , 
s erre vonatkozólag minden eddiginél alaposabb kuta tás t végzett. így pl. kiemelte a regény 
számos nem kellőleg értékelt valóság-elemét : a vasúti szédelgéseket, a magyar munkás-
mozgalom kezdeteit, Jókainak a kiegyezéssel kapcsolatos különféle megnyilatkozásait. 
A korábbi megállapításoktól eltérően — és helyesen — Jókai e periódusban kifejlődő romanti-
ká jában nagy szerepet j u t t a to t t az utópizmusnak s Berend Iván, Szaffrán Péter és Evila 
jeliemének elemzésével tüzetesen megmuta t ta ennek az utópizmusnak művészi következ-
ményeit . A Jókai-publicisztika segítségével a párizsi események ra jzát is nagyobb össze-
függésekbe tud ta állítani, s ugyanekkor felhívta a figyelmet egy eddig mellőzött alakra, 
Belényi Árpádra. Itt történtek az első kísérletek Jókai romantikájának és a reformkor külön-
féle romantika-típusainak összevetésére is. 

A le nem becsülhető eredmények ellenére sein feledkezhetünk meg azonban azokról 
a jellegzetes hibákról, amelyek átszövik az egész munkát . A szerző sehogy sem tudja beigazolni 
azt a felfogását, hogy Jókaira a hegelianizinus maradandó hatással volt ebben az időben. 
Érvei során olyan általánosságban mozgó idézetekre épít, hogy az ember isten munká já t foly-
t a t j a a földön a technika felvirágoztatásával, amikor ő is »teremt« s így hasonlóvá válik hozzá. 
Mintha nem lehetne hasonló idézeteket bőségesen kiválogatni akármilyen többé-kevésbé 
haladó szerzőtől a X I X . század folyamán? »Istennek lenni hideg gondolat« — mondja Jókai —, 
s ebből Szebényi rendkívül mesterkélten azt következteti, hogy Jókai szerint isten-gondolat, 
vagyis isten-hegeli eszme. Vajon, ha Jókai hegeliánus, nem kellene ennek másut t is bizonyí-
tékát lelnünk (legyen bár csak annyira is hegeliánus, mint Madách!) s nem éppen a Jókai t 
elsősorban érdeklő politikai-jogi téren bukkannánk hegeli koncepciókra ebben az esetben? 
Mit tudha to t t Hegelről az a Jókai, akinél a dialektika semmilyen nyomát sem fedezhetjük fel? 

* Vitaindító bevezető a Magyar Tudományos Akadémia irodalomtörténeti főbizott-
ságának szeptemberi ülésén. 
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