
el az életvidámság olyan fokát , aminőt Gorkij 
kívánt : az ismeretterjesztő könyv általában 
ma még sokkal inkább tudomány, semmint 
mulatság. 

Levelezése azt muta t j a , hogy a legnagyobb 
kortársakat buzdítot ta az ifjúsági irodalom 
művelésére. Gorkij Romain Rolland-ot 
a r ra kérte, hogy Szókratész és Beethoven 
életéről írjon regényes életrajzot az ifjúság-
nak . H . G. Wells-et Edison életrajzának, 
Nansent pedig Kolumbusz ú t jának el-
beszélésére buzdí tot ta . Ebből is kitűnik 
állásfoglalása : az ifjúság megérdemli azt , 
hogy a legnagyobb írók és kuta tók foglal-
kozzanak irodalmi nevelésével. 

Gorkij világosan kifejti leveleiben: a leg-
nagyobb írók munkájá t kívánja biztosítani 
azoknak a gyermekeknek, akik eddig sokszor 
selejtes, rosszul szerkesztett, gyenge stílusú 
könyvekhez ju to t t ak . Saját műveiből is 
gondosan kiválogatta azokat a szemel-
vényeket, amelyek nevelőhatást tehettek a 
gyermekekre. Makarenkónak 1926-ban ezt 
ír ja : »Szeretném, ha majd az őszi estéken 
elolvasnák a »Gyermekkorom«-at. Abból 
l á tha t j ák , hogy éppen olyan ember vagyok, 
mint ők, de kora fiatalságomtól kezdve áll-
hatatosan akar tam és tud tam tanulni, és 
nem r iadtam vissza semmiféle munkától. 
Hi t tem, hogy a tanulás és a munka minden-
nel megbirkózik.« 

A gyermekekhez címzett levelek meleg-
szívű gondoskodásán kívül pedagógiai érzékét 
tudományos készültségét is elárulják. A ked-
ves mesemondó mellett megtaláljuk benne a 
gondos taní tót is, aki az if jú levélírók 
stílusát javí tgat ja , majd a szakembert, aki a 
néprajzi gyűjtés céljáról, feladatairól és 
módszereiről egyszerűen, de pontosan tud 
írni. Sőt ezen is túlmegy : eligazítja a kezdő-
ket a szaktudományban, s megadja nekik a 
legjobb szakemberek címét. 

Gorkij tevékenysége sokban hozzájárult a 
szovjet gyermekirodalom megteremtéséhez és 
fellendítéséhez, de ezenfelül segítette minde-

nü t t a világon a gyermekirodalmak ki-
alakulását , fejlődését. Tanításai hozzájárul-
tak a magyar Ifjúsági Könyvkiadó rend-
szeres és tervszerű munkájának megterem-
téséhez. Gorkij lendületes szavai bátorítot-
tak a népköltészet értékeinek kiadására, a 
múlt dicsőségének ábrázolására történelmi 
regényekben és színművekben, a szocialista 
építés és ismeretterjesztés irodalmi bemuta-
tására és a klasszikus haladó hagyományok 
ápolására. Mégis e kis kötet lapozgatása azt 
muta t j a , hogy sok teremtő gondolatot nem 
valósítottunk meg, sok ötletet nem mérlegel-
tünk még. így Gorkij különösen hangsúlyozza 
az ismeretterjesztés fontosságát. Valóban a 
természet tudományok mulatságos ismertetése 
még nem folyt kellő mértékben, keveset és 
kevéssé érdekeset í r tak eddig szerzőink. 
Még nagyobb a hiány szépirodalmi művek-
ben a 14—16 éves korcsoport számára. 
A költészet »Gyöngyszemei« kitűnő sorozat, 
de hiányzik ennek a szépprózai pár ja . 
Hasznos lenne, ha Gorkij tanácsát meg-
fogadva olyan ifjúsági Olcsó Könyvtár 
sorozatot indítanánk, amely az elbeszélést 
(novellát) t a r t aná legfőbb műfajának. Leg-
nagyobb prózaírónk, Jókai , Mikszáth, Móricz 
és Móra éppen ebben a műfajban tűnnek ki, 
sőt legtöbbjüknek ez a legkedveltebb mű-
fa ja . A »Gyöngyszemek« mellett a novellák 
sorozatának is sikert biztosítana a helyes 
válogatás, amely a multat a magyar irodalom 
mai elbeszélőivel folytatná, majd a világ-
irodalom remekeit közölné megfelelő válo-
gatásban. Az ilyen sorozatnak azonban alap-
vető feltétele — s erre is Gorkij taní t—, hogy 
a szerkesztés szempontjait a szemelvények 
nevelő és művészi értéke szabja meg. Csak 
ezeknek pontos meghatározása tehet valóban 
eredményessé egy olyan irodalmi könyv-
sorozatot, amely nem a kiadó üzleti szel-
lemét, hanem a szocialista ifjúság nevelését 
szolgálja. 

Lengyel Dénes 

G Á L O S R E Z S Ő P O S Z T H U M U S Z K Ö T E T E 

(Gálos Rezső: Kármán József. Művelt Nép Könyvkiadó. Bp., 1954) 

„Éppen irodalmi megújulásunk korszaka 
csáK félembereket ' termelt. Bessenyeiek, 
Daykák, Bacsányiak,Szentjóbi Szabók, derék-
ban töröt t szálfák." Móricz Zsigmond igaz 
szavai ju tnak eszünkbe, amikor Kármán 
József legújabb részletes és a lehető legátfo-
góbb teljességre törekvő életrajzát olvassuk. 
A magyar irodalom korán sírba szállt, nagyra-
hivatot t a lakja, akinek fiatal, törekvésekkel 
teli élete körül sok homály dereng. Kármán-
nal is majdnem az tör tént , hogy az író alakja 
egészen háttérbe, szinte az ismeretlenségbe 

szorult, és csak néhány műve utal szerzőjére. 
Nagy általánosságban azt lehet mondani, 
hogy a mű „el fedte" a szerző személyét. 
Főleg a „ F a n n i hagyományai", „A nemzet 
csinosodása" és irodalmi működésének'egyet-
len fóruma, az „Uránia" került be a köztu-
datba. ^ 

Homály takar ta családi életét, kapcso-
latait az írókkal és társaságokkal, olvasmá-
nyait , amelyek hato t tak rá és érlelték művé-
szetét. Ugyancsak sok kósza hír kapott 
szárnyra halála körülményeiről. Ez utóbbit 
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lényegében még ma sem tud ták tisztázni 
megnyugtatóan. 

Gálos Rezső Kármán-életrajza egyrészt 
ezekre a nyi tvamaradt kérdésekre akar 
válaszolni, másrészt szembeszáll azokkal a 
fölületes és kényelmes állításokkal, amelyek 
akár Kármán életét, akár műveinek értékét 
akar ják csorbítani. 

A felszabadulás óta nem igen írtak 
Kármánról . Waldapfel József könyvének 
Kármán-fejezetén, valamint egy-két ismer-
tetésen kívül semmiféle hang nem hallat-
szott az íróról. 

Gálos Rezső gondos szorgalommal igye-
kezett föltárni az igazi tényeket és adatokat . 
„Megpróbáltam rendszeres kutatással Kár-
mán életkörülményeit egy kevéssé meg-
világítani, hogy így is közelebb jussunk 
nozzá. Ami keveset kiderítettem, az is 
segítségül lesz az egész emtíer törekvéseinek 
és alkotásainak helyesebb megítéléséhez és 
igazabb méltánylásához" — írja könyve 
elején. Ezt a célt szolgálja a könyve végén 
levő függelék is a Rádayakról , Kármán 
eleddig kiadatlan írásaiból, az „Uránia" 
körüli előkészületekről és védelméről, vala-
mint két leveléről, amelyeket Pajor Gáspárral 
együtt küldtek Erdélybe. Gálos Rezső adat-
feltáró munkája ezért fontos és nélkülöz-
hetetlen a Kármán-életrajz megírásánál. — 
De nemcsak azért jelentős Gálos Rezső 
könyve, mert egy kevéssé ismert életű író 
pályájá t hozta előtérbe, hanem azért is, 
mert kiszélesíti a Kármánról alkotott képet. 
A kibontakozni akaró magyar kulturális 
élet egyetemessége áramlott á t Kármán 
Józsefen. A nyelv ügye, a színház-kérdés, 
folyóiratszerkesztés, irodalmi társaság egybe-
gyűjtése, az irodalmi központ helyes fel-
ismerése, a nevelés mindmegannyi égető, 
sürgős megoldásra váró kérdés — amint 
látni fogjuk — Kármánt egyre nyugtalaní-
to t ta . A lehető legszélesebb nemesi körben 
igyekezett megteremteni a magyar műveltség, 
a magyar irodalom és helyes ízlés alapjai t . 
Munkás és tevékeny élet szakadt meg és vált 
torzóvá az i f júkorban, s mégis méltóképpen 
lehet odaállítani Bessenyei, Batsányi, Csoko-
nai és Kazinczy művei és törekvései mellé. 

Kármán élete és működése gyorsan felfelé 
ívelő pálya, amelynek csúcspontján a Pest-
Buda, mint irodalmi központ életében új 
szakaszt megnyitó „Uránia" megalapítása, a 
társadalmi mondanivalójában es stílusában 
figyelemre méltó szentimentális regénye, a 
„Fanni hagyományai" és kultúrpolitikai röp-
irata, „ A nemzet csinosodása" áll. Élete fonto-
sabb állomásai, ahogy egymást követték, 
egyre tágí tot ták az élénk érdeklődésű ifjú 
látókörét. 

Jómódú, polgárias szellemű, református 
papi családból indul el. Közvetlen elődei 
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külföldet jár t , haladó gondolkodású emberek,, 
akik az akkori feudális-nemesi m a g y a r 
világban, Magyarország gyarmatosítása ide-
jén, polgári életformát képviseltek. Beáram-
lott a családba — közülük nem egy külföld-
ről hozta magával — a pietizmus. Szemben-
állás a feudális abszolutizmussal, egyházi 
hierarchiával, a személyiség szerepének hang-
súlyozása — elsősorban ezt jelentette szá-
mukra. I t t kereshetjük Kármán felvilágosult 
gondolkozásának és az új iránti fogékony-
ságának forrását . Sajátos keveredése ez az 
akkori életnek : ősei a nyugati polgárosult 
világ és a hazai feudális állapotok közötti 
különbséget hordozták magukban. Ott szabad 
légkör, vallásszabadság, i t thon foj to t t szó, 
t i tkon erjedő indulatok, kemény egyházi 
hierarchia és nyomasztó megalázás. Ott a 
kifejlődő polgári kultúra roppant méretei 
tárul tak fel, amikor itthon mindent elölről 
kezdett kezdeni. 

Ilyen előzmények után került Kármán 
Pestre, ahol rohamosan megváltozott körülöt-
te az élet. Gálos Rezső behatóan foglalkozik 
az akkori Pest-Buda egyetemi életével, diák-
szórakozásaival és örömeivel. Nagyon helye-
sen kap kellő súlyt a könyvben a pesti 
tartózkodás : a döntő fordulat Kármán éle-
tében. A magányos ifjú életét egyszeriben 
megváltoztat ták a baráti körök, a mozgal-
mas irodalmi és szervezkedő színházi élet ; 
a Rádayak, Orczyék, Batsányiék egyfelől, 
Werthes esztétikai órái, Kreil filozófiai 
előadásai másfelől, majd kedves írói: Seneca, 
Wieland, Zimmermann. Jegyzeteiben fel-
tűnik Rousseau. A tizenhat éves Kármán, 
Swedenborg misztikus vallásosságának ne-
veltje, jogot tanul és az ész hatalmáról 
elmélkedik. Gálos Rezső még a jelenték-
telennek tűnő jegyzeteket is megemlíti, ha 
Kármán fejlődésében lényegesek. Felderíti, 
— a lehetőségekhez képest, — miket olva-
sott Kármán, milyenek voltak első próbál-
kozásai. Nyilvánvaló elv vezette i t t Ká rmán 
életrajzíróját : Kármán műveit a legszer-
vesebb egységbe hozni. Ezek a barát i isme-
retségek, hevenyészve leírt sorok némiképp 
világot vetnek arra, hogyan került közel az 
emberekhez ez a magányos if jú : 

„Később, amidőn szülői házam magános 
köréből és iskolai barátaim kis világából 
ki mertem lépni, nagy válságon, fordulaton 
mentem keresztül. A valódi világban 
sokkal többet ta lá l tam, semmint ot t 
re j te t t kuckómban se j te t tem volna ; e 
nagy város szórakozásai, az új lá tvány 
elfelejteti velem magányom képeit, ame-
lyeket a valóság e l ű z ö t t . . . Az emberekkel 
való érintkezés tapasztalást adot t és meg-
kedvelteié velem a társalkodást ; éret tebb 
korom, ifjúságom megtaní tot ta szerelemre, 
meg a szenvedélyes bará t ságra ." 



Ekkor rögződhetett meg benne a t e t t 
gondolata, de hogy ez cselekvéssé válhasson, 
még egyet kellett lépnie — Bécs felé. 

A bécsi hónapokban Kármán teljes 
emberré alakul. Markovics Miklósné, ez a 
könnyelmű és kacér nő (Gálos Rezső egyene-
sen romlottnak mondja) tölti be Kármán 
életét ebben az időben. Abban igaza lehet 
Gálos Rezsőnek, hogy „ . . . sehol műveiben 
nem tükrözik ez a szerelem . . . " (36. o.), 
viszont igaz az is, hogy nemcsak múló szerel-
met jelentett a költőnek ez az ismeretség 
—, mint ahogy ezt Gálos Rezső gondolja. 
Későbbi művei szépen muta t j ák , hogy 
Kármán művészetének egyik fő erősségét 
szerzi meg i t t : a női lélek alapos és pontos 
ismeretét. A , ,Fanni hagyományai"-nak is ez 
egyik fő értéke. 

Nagyon szerencsésen alakult Kármán élete 
a művészi fejlődés szempontjából : Losonc 
után Pest és Buda, ezeket pedig Bécs követte. 
I t t virágzó irodalmi és színházi életet talál t . 
Addigi írói és filozófusai mellé felsorakozik 
Shakespeare és Milton, Newton és Locke, 
Montesquieu és Lessing, Gottsched és Sonnen-
fels. Gálos Rezsőnek ebben a fejezetben 
az volt a célja, hogy „megvilágítsa a légkört, 
amelyben Kármán élt ." A folyóirat, a nőknek 
szánt folyóirat megindítására Gottsched 
példája ösztönözhette. Míg Pest ekkor még 
homályos, kialakulatlan kulturális törek-
vések városa volt inkább, Bécs — II. József 
Ausztria irányában folytatot t másféle poli-
t ikája következtében — kész munkákat 
tudo t t adni . Nem hiába utal arra Gálos 
Rezső, hogy ezek az írók és filozófusok 
Kármán egész pályáját végigkísérik. (I t t 
elsősorban „ A nemzet csinosodásá"-1 említi.) 

Párizsban ekkortá j t csap magasba a forra-
dalom első hulláma, és a húsz éves Kármán 
Markovicsnéval színházba jár — a huszonhat 
éves Batsányi i t thon „A franciaországi válto-
zásokra" ír köszöntő verset. Kármánt , — ki 
főleg Lessing dramaturgiája és darabjai 
iránt érdeklődik — nem érinti meg a forra-
dalom szele, és később sem ad visszhangot 
a forradalomra. 

* 

Gálos Rezső szépen és részletesen foglal-
kozik Kármán pesti színházi működésé-
vel. Megmutat ja , hogyan került közelebb 
Kármán az í élethez, emberekhez, hogyan 
vehetet t részt a szépirodalom intézményes 
fejlesztésére irányuló törekvésekben. A kora-
beli pesti értelmiségnek egyik lehetősége volt 
a színházi mozgalom és a szervezkedő iro-
dalmi élet, amely a hasonló gondolkozásúa-
kat összekapcsolta. A másik fontos kapocs, 
amely a felvilágosult, gondolkozó embereket 
egybefűzte : a szabadkőművesség. 

Kármán életrajzírója a szabadkőművesség 
problémáját meglehetős rövidséggel és felüle-

tesen intézi el. Kármán vonzódását a szabap-
kőművesség felé az „Ahndungen eines jün-
geren Bruders über den Zweck des О ." c. 
munkája alapján próbálja meghatározni. 
Idézi az „ A h n e n d u n g e n . . . " egyik fontos 
szakaszát : 

„Végre kiléptem az ifjúság korából és 
beléptem a nagy társadalmi világba. Min-
den reményem, melyeket a tapasztalat lan 
if jú oly rózsás színben tud magának 
ecsetelni, minden kilátásom, melyekkel 
magamat kecsegtettem, mint feküdtek 
előttem — feldúlva, összezúzva! Hivatás 
után fohászkodtam, szoros rendeltetés 
után — és sehol sem volt segítség." 

Kár , hogy Gálos Rezső nem idézte tovább, 
a bekezdést záró egy-két mondatot . Kármán 
ebben jelölte meg pontosan, hogy mi után 
sóhajtozott , mire vágyott : 

„Tiszta vágyat éreztem, hogy együtt-
működjem és tevékenykedjem egy cél 
érdekében, hogy résztvegyek egy nagy 
polgári tá rsadalomban." — 

Gálos Rezső könyvében több helyen úgy 
említi, hogy Kármánt csak a misztikum 
vonzotta a szabadkőművesség felé és csupán 
általános vágy fogta el u tána . Az „ Ahndun-
gen . . . " egy racionalista író visszaemlékezése, 
olyan valakié, aki nemrég vonzódott ugyan 
a misztikum felé, de mégsem ez adta meg 
számára a szabadkőművesség jelentőségét. 
Erre éppen Kármán nyú j t olyan bizonyí-
tékot, amelyet Gálos Rezső ugyancsak 
idéz, de átsiklik ra j ta , és nem értelmezi. 
Ezt írja Kármán az „Ahndungen . . . " - b e n : 

„ . . . szoros viszonyba léptem a szelle-
mekkel, s jobban tud tam és ismertem 
nevüket, megjelenésük és megidézésük 
módjá t , mint szülővárosom embereit és 
utcái t . Mindent összekapkodtam, ami e 
tárgyra vonatkozott , buzgalommal, sőt 
imádattal olvastam el minden könyvet; 
mely ezt tárgyal ta , s melyhez hozzá-
férhet tem — és a végén épp annyi t 
t ud tam, mint kezdetben.« 

A misztikum elvetése, ironikus felfogása 
hangzik ki e sorokból. „A végén épp annyit 
t ud t am, mint kezdetben . . . " vonja le a 
végső következtetést sa já t misztikum iránti 
rajongásáról. — Még tovább ment ennél az 
író, művészileg is leszámolt a misztikummal. 
„ A kincsásó" története nem más, mint a 
szellemidézés kigúnyolása : egy babonás, 
kapzsi és fukar nemesembert olcsó fogások-
kal, szellemekről szóló mesével já tszanak 
ki és szerzik meg kincseit. A fenti idézet, 
amelyet Gálos Rezső kihagyott , azt is meg-
muta t j a , hogy Kármán a szabadkőművesség-
ben a feudális szűkösségből feloldó, átfogó 
humanizmust keresett. Emberekért tenni , 
munkálkodni : ez volt Kármán vágya, és ezt 
vélte felfedezni a szabadkőművességben is. 
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Végül Gálos Rezső valóságos okozati 
sorrendet állít fel Kármán életében : a 
szabadkőművességhez való fordulása a misz-
t ikum iránti vonzódásból ered, ennek forrása 
pedig a Kármán-család pietizmusa. Ez egy-
értelműen nem állítható. Lát tuk, Kármán a 
szabadkőművesség igazi jelentőségét koránt-
sem miszticizmusában találta meg. Ugyanígy 
Kármán családja is meglehetős fenntartással 
vélekedett a misztikum felől. Éppen Gálos 
Rezső egyik közleményében (ITK. 1953. 
1—4. sz.) olvashatjuk, hogy Kármán nagy-
ap ja , András 1727-ben négy külföldi egye-
temet ajánlva Ráday Pálnak, a hallei ellen 
éppen a „misticus speculatio"-k miat t emel 
kifogásokat. Még a családi hagyományok és 
légkör pietizmusa sem jelentette a Kárinánok 
számára a misztikumért való rajongást . 
Kármán fejlődése éppen abban áll, hogy a 
szellemidézéstől a szabadkőművesség mélyebb 
értelmezéséig is el jutot t , arra a fokra, melyet 
a radikalizáló szabadkőműves-társak poli-
t ikai tekintetben elértek. 

* 

Kármán Bécsből érkezett, és kiteljesedett 
h iva tás tudat ta l tér t vissza Pestre. Színházi 
tevékenysége mellett — amelyben hazai és 
nagy külföldi példák állottak előtte — kiala-
kul tak benne kulturális és irodalmi terveinek 
sarkkövei : az „Uránia", a „Fanni hagyomá-
nyai" és ,,A nemzet csinosodása". 

Több folyóirat előzte meg az , ,Urániá"-t 
és még több követte. Szerepük igen nagy 
volt ebben a korban, amikor az ébredező 
nemzeti kultúrát kellett művelni. Történelem 
és szépirodalom, fordítások és eredeti mun-
kák, programok és viták kaptak hélyet 
ezekben a folyóiratokban. Munkájukba egyre 
szélesebb tábort igyekeztek bevonni. Ba-
tsányi »Kassai Magyar Museum«-a a nemesi-
nemzeti ellenállók nagy csoportjának készült, 
sokkal szélesebb tábornak, mint Kazinczy 
„Orpheus"-a.. Viszont az „Orpheus" 1790-ben 
radikálisabb, polgáribb volt Kassai előd-
jénél. Az „Orpheus" bevezetője túlhaladja 
Bessenyei és Batsányi programját , és hatá-
rozottan polgári kultúrára törekszik, míg 
Batsányi a „nemes magyar nemzet", érdekeit 
t a r t j a szem előtt. Közös bennük az egységes 
nemzeti nyelv és irodalom kialakítására 
való törekvés. A fejlődés különböző fokán 
állva, hirdetik a nagy magyar írók és gondol-
kozók Bessenyeitől Batsányin, Kármánon át 
Kazinczyig és Kölcseyig a fordítás, vagy az 
eredeti munka szükségességét. 

Kármán „Urániá"- ja jelentős, mert első 
lépés az eredeti munkák felé : „Egy lesz fő 
célunk közül a nemzeti karakter t fenntar tani , 
erősíteni és vezetni" — írja a bevezetőben. 
„Eredet i munkák vezetik a népet a jó formá-
lásra" — hirdeti Kármán mindvégig. 

Felismeri Kármán is, hogy az egységes 
nemzeti kultúra szükségessé teszi az Erdély-
lyel való egyesülést. A felvilágosodás korá-
nak legjobbjai harcoltak az erdélyi „küíon-
t u d a t " letöréséért. Elég itt Bessenyei fel-
ismerésére utalni. A Holmi Jelentésé-ben 
ezt írja : „A "magyar nyelvnek, tudomány-
nak tekintetében nincs Erdély, hanem csak 
egy Magyar Haza . " Az Erdélyi Magyar 
Nyelvművelő Társaság, és személy szerint 
Aranka György fontos szerepet tölt be a 
magyar irodalom és nyelv fejlesztésében. 
A magyar írók jelentős része közelebbi 
kapcsolatban állott Arankával, így maga 
Kármán is. Kármán a nyelvművelés program-
jában azonban nem vallott azonos nézete-
ket Arankával. Míg Aranka az Erdélyi 
Magyar Nyelvművelő Társaság megszer-
vezésével a nyelvművelés számára a társasági-
szabályozó uta t jelölte meg, Kármán a szabad 
erőkifejtés, a szabad viták ú t ján lát ja a 
felemelkedés lehetőségét. (Mint ahogy „ A 
nemzet csinosodásában" is a grammaticális 
epidémia ellen foglal állást.) 

Az „Uránia" felhívása „A Magyar 
Asszonyi Nemhez'' szól : 

„Nem bánt juk meg a férfiúi nemet, ha 
azt áll í t juk, hogy a szép nem az izlés 
uralkodónéja. Lágy érzésük hatalmasab-
ban elfogadja mindazt, ami szép. Nem 
kételkedünk, hogy egy nemnek tökélete-
sítése által a másnak is szolgálunk, akár 
azért, mivel a házi tiszta örömet felemelni 
igyekszünk; hahogy házastársakból érzé-
keny barátnékat és kellemetes társalkodó-
nékat készíthetünk, akár azért, hogy ezen 
édes vehiculum (szállítóeszköz) által a 
férfiúi nem tökéletességeire is munkálunk, 
vagy annak vonzó természeti ereje által, 
vagy azon nemes vetélkedés által, amelyet 
annak pallérozása s z ü l h e t . . . " 

Kármán tudatosan fordul а под nemhez mint 
kiművelendő olvasóközönséghez. Az emlí-
t e t t , ,Magyar Asszonyi Nemhez" szóló fel-
hívásban pontosan megjelöli, mi a célja : 
„ . . . kedveitető móddal hasznosításokat ad-
jon ; mulattasson is, oktasson is, készittsen 
jó, s gondolkodó Anyákat ; ossza véle a 
Nevelés Terhét ; formáljon hü s tiszta 
erköltsü Házas Társakat , kellemetes Társal-
k o d ó n é k a t . . . " Általános és átfogó jellegű, 
közérdekű ismereteket akar adni, illetve arra 
nevelni. 

Gálos Rezsőnek tisztáznia kellett a szerző-
séget és az időbeli sorrendet is. Az „Urániá"-
ban nem szerepel sem a kiadó, sem a munka-
társak neve, csak néhol „egy—egy betű-
jelzés, amely nem mondot t semmit ." Való-
színű Gálos Rezső feltevése, amely szerint 
egyenként cenzúráztat ták a cikkeket, és 
csak az „ á r t a t l a n " természetűeket. Viszont 
az 1796—97-es átvizsgálások nem engednek 
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többre következtetni . Hasonló példa adódott 
erre a korábbi évekből : Batsányi utólagos 
meghurcoltatása „ A franciaországi változá-
sokra" mia t t . 1796-ban már az „á r t a t l an" 
cikkektől is félt a kormány. Csak az imént 
hullott le Martinovics és társainak feje a 
Budai Generális kaszálón. A kormány pedig 
minden szabadszellemű megszólalásnak ellen-
sége volt. Nyilván azért vizsgálták meg 
olyan szigorúan, valósággal vi tába szállva 
a halott Kármán elgondolásaival. 

Rövid életű volt az „Uránia" és nem sokan 
segítettek Kármánnak . Annál többen akar ták 
megszűnését. Ezért kellett megírnia „Betsület 
mentése az Urániának" című cikkét, amelyben 
visszautasít ja a névlopás vád já t és a poli-
tikai rágalmakat egyaránt. Az „Uránia" 
címnév nem németből való fordítás, hanem 
„ . . . magyarokért készült fo lyta to t t írás, 
nem politikai fetsegés, sem nem holttak 
emlékezetét tapodó alatsonyitás és amelly-
ben, olly kevés fordítást igyekezünk bé-
fogadni, amint tsak lehet . . ." 

Gálos Rezső tanulságképpen azt a követ-
keztetést vonja le, hogy a cikkek legnagyobb 
részét Kármán irta. Munkatársai Schedius 
Lajos és Pajor Gáspáron kívül csupán Ver-
seghy és a fiatal Csokonai voltak. Pártfogóul, 
feltehetőleg a Ráday-család és Beleznainé 
ajánlkozot t . 

Még egy feladat maradt Gálos Rezsőnek : 
fényt deríteni az eredeti munkák és fordítá-
sok mikéntjére. Gálos Rezső i t t is határozott 
választ ad : Bodnár Zsigmond és Abafi 
Lajos véleményét egybevetve, „ . . . az Urá-
nia cikkeinek legnagyobb része fordítás : 
az »Uránia« bevezetésein, a »Fanni hagyomá-
nyak-n »A nemzet csinosodásá«-n kivül talán 
csak a »Szeretet és házassága és az »Eldorádó« 
eredetiek." (69. o.) Ilyenformán Kármán 
célkitűzése nem valósulhatott meg teljes 
egészében. 

Kármán nyelvét és stílusát sokban meg-
határozza az eredeti művek és a fordítások 
aránya . Amit „ A nemzet csinosodásá"-ban 
elvileg kifejt a nyelvről, stílusról, szókincsről, 
a művészi formálás eszközeiről, azt szép-
irodalmi alkotásaiban — elsősorban a „Fanni 
hagyományai"-ban szép egységbe vonja és 
művészi tökélyre emeli. Joggal ál lapí that ta 
meg Gálos Rezső, hogy Kármán „stílusa és 
nyelve kimagaslik kortársai közül", — és 
minden szava, amelyet ebben a fejezetben 
elmond, az elemző és alapos filológus véle-
ménye. 

„ A nemzet csinosodásá" megjelenésekor 
nálunk megcsillapult a fölvilágosodás első 
hullámverése. A nemzedék nagyjai a bakó 
árnyékában vár ják az uralkodótól odavetet t 
kegyelem-koncot. Hol vannak már a folyó-
iratok, írói szervezkedések, színtársulatok!? 
Egyedül az , ,Uránia" á\\ még, s benne a huszon-

hat éves if jú dacol a cenzúrával, rendőri 
rémuralommal és a szabad gondolatot fo j to-
gató halálos szorítással. 

Kármán reális szemléletének és a politikai 
események helyes megítélésének mércéje az 
önbírálat hirdetése : 

„Ártalmas . . . a szédítés.A dicséret csik-
landozása ámitó Syrén. Amit sokszor hal-
lunk, a szokás végre elhiteti velünk és a 
habi tuál t hazug végre önnön fillentéseit 
is elhiszi. A magaszeretet erőt vesz o t t , 
ahol önnön belső t i tkos í téletünket sok 
csalfa száj visszahangoztat ja ." 

Néhány sorral tovább pedig 1790 keserű 
visszhangját hal lhat juk : 

„Valljunk igazat! ot t megállapodtunk, 
ahol elkezdettük. Egy kis zsibongás, egy kis 
felforrás az egész dolog summája! Áugustus 
és XIV. Lajos századjai nálunk egy esztendő-
ben be is ál lottak, el is mul tak . " 

„Van . . . erő, van tehetség a mi klímánk 
alat t is és talán szebb, magasabb, elevenebb, 
mint a k á r h o l . . . " veti el „a mi klimánk 
ellenséges a tudományoknak" állítást. Másban 
lá t ja az elmaradás forrásait, és ezzel módo-
sít ja, sőt megvál toztat ja azokat az állítá-
sokat, amelyek egy nép elmaradását egy-
értelműen földrajzi-klimatikus okokkal 
magyarázzák. A provinciális élet az oka az 
önhittségnek és a féltudósságnak, amint ezt 
Gálos Rezső könyvében részletesen tárgyal ja , 
megjelölve Kármán olvasmány forrásait is 
(Montesquieu, Zimmermann, áz „Oratio ad 
Proceres" témaköre stb.). A haladó nyugat 
felé tekintve, Kármán előtt angol és francia 
példák állottak. A természetről és az értelem-
ről, a rációról és az érzelemről valóságos 
rousseaui felfogásban ír. 

Gálos Rezsőnek talán fölösleges volt 
„A nemzet csinosodásá"-nak néhány mondatá t 
összevetni Petőfi „ А XIX.század költői"-vei. 
Kármán munkássága és ez a cikke jelentős 
állomása a magyar irodalom fejlődésének, 
nem szükséges összevetni egy több mint 
fél századdal később keletkezett költemény-
nyel. Kármán nép- és nemzetszemlélete 
szükségképpen más volt, mint Petőfié 1847-
ben; a közös vonás a két mű megfelelő részei-
ben legfeljebb az írói, költői hivatás dicsérete 
és roppant felelőssége. (Inkább Kölcsey 
Nemzeti hagyományai-val lehetne összevetni, 
— amint ezt Gálos Rezső futólag meg is 
említi.) 

* 

Gálos Rezsőnek a középső, V. fejezet meg-
írásában régi irodalomtörténeti hagyomá-
nyokkal és megrögzött állításokkal kellett 
szembenéznie. A legnagyobb körültekintéssel 
kellett végeznie munká já t , hogy biztosan és 
határozot tan állíthassa : a „Fanni hagyo-
mányai" nem Werther utánzat . Gálos Rezső 
sorba veszi a külföldi és magyar szentimen-
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tális alkotásokat, az angol szentimentaliz-
mustól Kazinczy „Bácsmegyei"-éig, amelytől 
(a ,,Bácsmegyei"-től) sokat tanul t Kármán . 
Végülis Gálos Rezső így szögezi le kutatásai-
nak eredményét : „A „Fanni hagyományai" 
eredeti alkotásnak készült és csak összhangba 
került az európai szentimentális irodalomnak 
néhány olyan jelentősebb alkotásával, amely 
Kármán kezén megfordult : közös vonásai-
val is csak annyit árul el, hogy egy talajból 
nőt t ki velük.« (76. o.) 

A ,,Fanni hagyományai" világos cáfolat 
arra az általános és meglehetősen felületes 
állításra, hogy a szentimentális költők „köl-
tészete csupa sírhalom, nyögés, sóhajtás, 
a halovány hold a la t t . Boldogság ezen a 
világon csak annak jut osztályrészül, aki 
elvonul a természet magányos ölébe . . . " 
Csak éppen arról nem beszéltek, hogy miért 
is fordulnak el az adot t társadalomtól? 
A befeléfordulás, vagy a természetbe való 
menekülés : az ember, a társadalmi rend 
által meg nem rontot t környezet keresése, 
a szenvedély, az érzelmek, az emberi élet-
érzések szabadságvágyának önemésztő átérzése. 
Az adot t társadalomban nem talál ja meg az 
emberi érzések mélységét, ezért hát oda 
menekül, ahol ezt k ia lakí that ja . A természet-
keresésben a szentimentális embernek a 
társadalom felett való ítélőtevékenysége nyil-
vánul meg. Ezért kap oly fontos szerepet a 
szentimentális alkotásokban a természet. 
A szentimentális ember belső lelkivilága 
harmóniában vagy diszharmóniában áll ezzel 
a természettel. Rousseau „Uj Héloíse"-a, 
Goethe „Werther"-e, • Kazinczy „Bács-
megyei"-je éppúgy, mint a „ F a n n i hagyo-
mányai" igen szép példát ad erre. Igaza van 
Gálos Rezsőnek, amikor arról beszél, hogy 
,, . . . a középkor a maga ömlengéseivel isten-
hez f o r d u l . . . a fölvilágosodott ember a 
természethez menekül ." (83. o.) A fölvilágo-
sodás korában a természet meggazdagszik a 
fölvilágosult ember racionalizmusával és szen-
vedélyességével. Éppen racionalizmusa bizto-
sí t ja , hogy a felvilágosodott ember termé-
szetkeresése, „ természethi te" nem transzcen-
dens jellegű. A nagy szentimentális alkotá-
sokban a szentimentalizmus sohasem mint 
a racionalizmus ellentéte jelentkezik. I t t 
legfeljebb arányok eltolódásáról van szó. 
Ennek szép példáját lá tha t juk az „ U j 
Heloise"-ban : a racionalizmus és érzelem, 
erény és szenvedély gyönyörű harmóniában 
jelentkeznek, csak egyszer Saint-Preux, 
másszor pedig Júlia részéről. 

Az egyedüllét növeli a szenvedélyeket, az 
érzelmek ereje fokozottabb lesz, mikor 
azonban méltó társra talál, megszűnik a 
természet keresésének mohósága. Fanni való-
sággal mentegetődzik, „ . . . bocsáss meg 
természet, hogy kis ideig elfelejtettelek. 

Hiszen a barátság érzésé oly közel van a 
te szépséged érzéséhez." 

A „szelid" és „könnyes" szentimentalizmus 
heves összecsapásban tud összpontosulni és 
„k iapadnak" a könnyek. Fanni, mikor apja 
haragjával szembekerül T-ai miat t , ezt 
írja : „Reám csapta az a j t ó t és én . . . oh 
barátném! elfogyott a könny szemeimből . . . 
a csak apró bajok enyhítése, az iszonyú 
gyötrelemnek az a boldogsága sincs, hogy 
sirni tudna . . . Szivem összeszorult és moz-
dulatlanná le t tem." Egy másik „igazi" szen-
timentális költő, Dayka Gábor azt írja : 
»Sirnék : de csak elfojtott sóhajtások emel-
kednek kétséges szivemből. — Adj csak egy 
könnycseppet méltó bánat imnak, s azonnal 
hozd el végét napjaimnak!" („Titkos bu".) 

Kármán rendkívüli módon tud sűríteni. 
Nemcsak egyes tömör mondatai , feszültséget 
jelző, félbeszakított sóhajtásai vagy kiáltásai 
m u t a t j á k ezt, hanem a regény egészének 
megírása is, szerkesztése is. Kármán egyetlen 
családba sűríti a társadalmi ellentéteket, a 
zsarnokság undorító erőszakosságát, a fel-
világosult ember szenvedélyért és az érzések 
szabadságáért harcoló polgári törekvését. 
Mígaz„Uf Héloise"-ban vagy a,,Werther"-ben 
a főhősök harca széles társadalmi bonyolult-
ságokban folyik, addig itt a legszűkebb 
provinciális keretbe szorítja össze Kármán 
az eseményeket. 

Ez persze fokozhatná — nagyobb konkrét-
ság esetén — az események feszültségét, a 
szenvedélyek valóságos kirobbanását , az 
összeütközés erejét. A „Fanni hagyomány ai" -
ban nem így történik. Nincs valóságos 
összeütközés, mint Rousseaunál vagy Goethe-
nél. Kármán nem engedi a szenvedélyeket 
olyan messzire, mint amazok. — Ha mindezt 
figyelembe vesszük és a „ F a n n i hagyomá-
nyai"-t beillesztjük Kármán művei sorába, 
felvetődik a kérdés: a „ F a n n i hagyományai" 
szentimentális regény ugyan, de vajon 
szentimentális-e maga Kármán? Túlontúl ura 
a szenvedélyeknek és érzelmeknek, e szerint 
a lakí t ja Fanni fejlődését is. Kármán kiváló 
ismerője a női léleknek, és lelkivilágának 
alakulását Kármán i rányí t ja . Amig Fanni 
ki nem fejlődik, meg nem „ér ik" a szerelemre, 
az érzelmek és szenvedélyek elhordozására, 
históriája átlagos. Azonban elveszti átlagos-
ságát, mihelyt személyisége kifejlődik, érzel-
mei „kivirágoznak" Fanni pontosan követni 
t ud j a , mikor, mi játszódik lelkében, milyen 
érzelmi hullámok csapnak keresztül ra j ta és 
ennek tudatos megfontolásával válaszol to-
vábbi érzelmi fejlődéseire. 

Hogy Kármán mennyire tudatossá teszi 
Fanni fejlődését, igazolja az özvegyasszony, 
L-báróné a lakja . Gálos Rezső azt írja, hogy 
alakjában Kármán „típusos magyar nemes-
asszonyt állít elénk". Azonban szerepe sokkal 
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•szervesebben hozzátartozik Fanni fejlődé-
séhez. Felvilágosításai, tanácsai Fanni belső 
érzelmi világát a lakí t ják. A „típusos magyar 
nemesasszony" a lakján keresztül pedig Kár-
mán az arisztokráciát bírálja. 

Éppen a fentiekben elmondottak alapján 
nem lehet egyetérteni Gálos Rezsi) — egyéb-
ként igen gazdag és tar ta lmas fejezetének 
egy megállapításával : „Végül, hogy lányt 
választott hőséül, abban Kármánt aligha 
vezette tudatos esztétikai szempont" . (78.o.) 
Lá t tuk , az „Uránia" Magyar Asszonyi Nem-
hez szóló beköszöntőjében pontosan megha-
tározta célját. Az ott megrajzolt asszonyideál 
ellenképét ad ja és egyben szatirizálja „ A 
módi"-ban. A Magyar Asszonyi Nemhez 
szóló bevezetés elgondolásait egészíti ki a 
„Fanni hagyományai" : művészi módon mu-
t a t j a be a harcot, hogy elgondolása valóra 
válhasson. Először saját érzelmeik és gondol-
lataik urává kell Ienniök ahhoz, hogy — mint 
Kármán mondja , — „gondolkodó Anyák" , 
„tiszta erkölcsű házastársak" és „kellemetes 
tá rsa lkodónék" lehessenek. Átkos és idejét-
múlt családi és társadalmi bilincseknek kell 
szétroppanniok, hogy olyan utódok nőhesse-
nek fel, akik előtt nem ismeretlen az emberi 
érzés. Fanni harcában Kármán a fölvilá-
gosodás messziremutató törekvéseit és vív-
mányai t lá t ja . Az új magyar kul túra letétemé-
nyeseit lá t ja a nőkben, a jövendő anyákban, 
akik nevelni fognak. Ezt a hivatásérzetet 
igyekszik Kármán a nőkben tudatosí tani . 

Fanniban két , egymásnak ellentmondó 
törekvés fu t össze : a feudális családi életnek, 
min t életformának hagyományai (engedel-
messég apja iránt) egyfelől, a szabad választás 
polgári eszménye másfelől, s e ket tő között 
őrlődik Fanni. 

Helyesen értékeli Gálos Rezső T-ai a lak já t . 
T-ai valóban passzív szereplője a regénynek, 
akinek viselkedése messze mögötte marad 
az . „Uj Héloïse" Saint-Preux-je komoly és 
öntudatos magatar tásának. Ugyancsak kel-
lően kidomborí tot ta Kármán életrajzírója a 
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A harmincas években néhány író műfa j t 
te remtet t , mely a valóság feltárásának köz-
vetlenebb módját választotta, mint a regény-

ábrázolás : a művészi igényű, „irodalmi" 
szociográfiát. A Horthy-korszak társadalmi 
nyomása megfojtot ta ezekben az írókban a 
tarsadalombíráló regényt (kaptak is szem-
rehányást bőven egyes esztétáktól!) s való-
ság-élményük,' á t törve a mívesi- megfor-
málás gá t ja i t , közvetlen, egyértelmű szó-
kimondást követelt. Szenvedélyes hangú 
ez a műfaj — még Veres Péternél is, 
a k i a leginkább „objekt ív" és száraz, aki 

regény napló- és levélformájának fontos-
ságát, amikor párhuzamot von a barokk 
levelek cikornyás, hidegen csillogó mondatai 
és a szentimentalizmus közvetlen érzésű 
meleg sorai között . Kármán művészetét 
dicséri az is, hogy ebben a napló- és levél-
formában- ügyesen e lbúj ta t ta a szerzői köz-
lést. Ezzel az „Uj Héloïse" csak levélformája, 
a „Werther" levél- és naplóformája, valamint 
nyílt szerzői közlése mellett a fiatal Kármán 
valóságos kis remekművet adot t irodalmunk-
nak. (Elég i t t a XLIV. részre utalni, — amely 
egyben a regény fordulópontja is — amelynek 
naplóformája éppen a megváltozott tar talmi 
mondanivaló következtében vál t ja fel az 
előző fejezetek levélformáját és magában 
foglalja Kármán „szerzői véleményét" is.) 

Ez a tevékeny élet kora if júságában tűn t el 
a magyar irodalomból. Amikor született , 
az ébredező magyar irodalom az első lépé-
sekre indult , halálakor egy ország nézett 
dermedten a kétes jövőbe. Halála a magyar 
politikai és kulturális élet fejlődésében jel-
képes volt : a nagy mozgalmak, törekvések, 
folyóiratok és alkotóerők megtörése. 

Utána másképpen kellett ú j r akezden i . . . 
Gálos Rezső monográfiája komoly ered-

mény a Kármán-kuta tásban . Évtizedes mu-
lasztások után ez a könyv elegendő igazolá-
sát ad ja a most már nyomatékosan hangoz-
ta tha tó kívánságnak, hogy irodalomtörténet-
írásunk végre gondoljon Kármán műveinek 
teljes szövegkritikai kiadására. Szükséges 
volna éppen ezért a még mindig kéziratban 
levő Kármán-kiadások mihamarabbi kiadása 
(sajnáljuk, hogy Gálos Rezső könyve függe-
lékébe nem vette fel az . .Ahndungen. . , " - t ) 

' és Gálos Rezső könyvében meglehetősen 
jól összefoglalt problémák elvi síkon való 
végleges tisztázása (szentimentalizmus, 
szabadkőművesség, Martinovicsékhoz való 
viszonya). 

Kovács Győző 

ez írók közül a legadatszerűbben beszél 
az olvasóhoz. Fel-felkiáltanak ezek az 
írók, miután valamely szomorú tényt közöl-
tek az olvasóval — például egy uradalmi 
cseléd lakásviszonyait részletezve — s ez a 
felkiáltás lélekfurdalás és számonkérés egy-
aránt . Nagy Lajos, Illyés Gyula, Darvas 
József, Veres Péter — mind más és más hang, 
de az író becsülete, állásfoglalása a rend-
szerrel szemben, a társadalom bűnössé kiál-
tása mindöknél közös. Az uralkodó osztályt 
szolgáló polgári saj tó és irodalom át látha-
ta t lan, jótékony ködréteggel borította olvasói 
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