
lá thatólag nem törekszik új megállapítások-
ra, csupán eddigi ismereteinket összegezve 
kívánja Radnóti költészetét jellemezni. Mód-
szere azonban ezt figyelembe véve sem helye-
selhető : a cikkben ugyanis szinte több helyet 
foglalnak el a versidézetek, mint a cikk Író-
jától származó eredeti - szöveg. — Ungvári 
T a m á s tanulmánya (Dunántúl, 1955. 14.) 
Gelléri Andor Endre művészetéről ad igen 
szép, finoman árnyalt fejlődésrajzot. Gelléri 
— állapítja meg a tanulmány — új, felfede-
zetlen világot hozott magával a harmincas 
évek irodalmába : „az élet perifériájára 
szorult szegények, a kelmefestők, tönkre-
ment mesterek, fakérget rágó munkanélkü-
liek, szállítók, inasok világát varázsolja á t 
i rodalommá." Korai novelláiból „hiányzik 
a forradalmi dac. Nemcsak azt muta t j ák be, 
miként fo j t ja meg a jogos lázadást az el-
nyomó rend, már-már mindéi lázadás értel-
metlen voltát hirdetik".. Gelléri ugyanis 
, ,maga is olyan, mint hősei, akikkel nemcsak 
érzelmileg, szemléletben is azonosul. Világ-
nézete a »szóródó, hintődő« emberfaj táé, 
amelyet ábrázol : a lumpen-elemeké, a 
városi kispolgárságé". Éppen ezért, a har-
monikus, átfogó világnézet hiánya miat t 
nem tudot t soha nagyobb epikus művet al-
kotni . „Gelléri csak azt tudta leírni, amit 
szinte közvetlenül élt á t , sorsával tapaszta l t . " 
Novelláiban „töredékes pillanatképeket, lírai 
villanásokat ad a valóságról". A harmincas 
évek közepétől fogva írásai egyre erőtelje-
sebb társadalombírálatot szólaltatnak meg. 
Azon a csúcson, amelyet világnézetileg leg-
teljesebb, leginkább előremutató elbeszé-
lése, az 1935-ben íródott „Ukránok kivég-
zése" jelez, később nem tudot t megmaradni, 
de utolsó kötetének novellái is egy olyan 
folyamatról tanúskodnak, amelynek leg-
fon tosabb vonása a kispolgári eszményektől 
való elszakadás. Ezzel függ össze novelláinak 
átalakulása, a tárgyilagos, ironikus ábrázolás-
mód megjelenése is. (Ungvári tanulmánya 
egyébként a „Ház a telepen" című Gellért-
köte t élén is olvasható.) —• Galsai Pongrác 

„Emléksorok Nagy Lajosról" című cikke 
(Dunántúl, 1955. 10.) egy személyes talál-
kozás élményéből kiindulva tömören, mégis 
találóan jellemzi Nagy Lajos egyéniségét. 
Nagy Lajos — írja Galsai — „sohasem volt 
a »divatos« elméletek és misztikus kertelések 
híve : csak az élet nyers realitásokban jelent-
kező törvényeit tisztelte, s azt az »egyszerű 
tudományt«, amely e törvények felismerését 
az emberiség javára akar ja fordítani. így 
került közel a szocializmushoz". — Az 
1955-ben meghalt Nadányi Zoltánnal két 
cikk is foglalkozik. Kiss Tamás szép nekro-
lógja (Alföld, 1955. 1—2.) azt emeli ki, hogy 
Nadányi „sokszor éterien finom lírájának 
gyökerei nyelvében, r i tmikájában, nem egy-
szer témáiban is a népi világba nyúlnak. 
Ugyanakkor egész a t t i tűd jé t , magatar tását 
jellemzi környezetétől, az úri világtól való 
mély, meggyőződésszerű elidegenedés, ma jd 
teljes szakítás. Ezt bizonyítja Nadányi Zol-
t án egész költészete". Gvárfás Imre tanul-
mánya (Gondolatok Nadányi Zoltán válo-
gatot t verseinek olvasása közben. Szép-
halom, 1955. 3.) is elsősorban Nadányi költé-
szetének haladó ta r ta lmát , kritikai realiz-
musát elemzi. A cikkíró szerint Nadányi köl-
tészetének 1945 előtti, nagyobb és jelentősebb 
szakasza e kor felvilágosult gondolkodású, be-
csületes értelmiségi embereinek érzésvilágát, 
világnézetét s egyúttal e réteg jellegzetes 
ellentmondásait és korlátait tükrözi. A 
dolgozat végkövetkeztetése az, hogy Nadányi 
Zoltánt irodalmunkban tisztes és maradandó 
hely illeti íreg. 

Áttekintésünk végére érve, legfőbb tanul-
ságként, úgy hisszük, azt kell levonnunk, 
hogy a magyar irodalomtudomány számára 
vidéki folyóiratainknak is van — nem egy-
szer lényegeset, ú ja t hozó —• mondani-
valója. Irodalomtörténetírásunk eredmé-
nyeit számba véve, erre a hangra: a vidéken 
dolgozó tudósok, írók, kritikusok szavára 
ezentúl sokkal jobban, gondosabban kell 
figyelnünk, mint amennyire eddig te t tük . 

Oltványi Ambrus 

JULOW VIKTOR : FAZEKAS MIHÁLY 

Művelt Nép. Budapest , 1955. Nagy Magyar írók. 

A XVIII. század végén a felvilágosodás Elmaradot t ságunka t jelző állapot volt ez 
ihletésére gazdagon bontakozott ki Magyar- de irodalmunk akkori sokszínűségének elő-
országon az irodalom. Mivel feudális szer- feltétele is. Azóta sem fordult elő, hogy egy 
kezetű társadalmunk egységes szellemi élet vidéki város is olyan jelentős,' élvonalbeli 
nélkül szűkölködött, a „provinciális" művelt- irodalmat tudot t volna létrehozni, mint 
ségi gócok is arra kényszerültek, hogy ön- Debrecen a XVIII . század végén és a X I X . 
állóan foglaljanak állást, önállóan fogalmaz- század elején. 
zák meg feleletüket az ú j fa j ta világszemlélet Julow Viktor könyvének egyik legszebb 
és műveltség által felvetett kérdésekre, fejezete az első, amelyben Fazekas szülő. 
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városáról ír, arról a talajról, amelyből költé-
szete sar jadt . Debrecent irodalomtörténe-
tünkben Kazinczy szemével szokás nézni, 
a műveletlenség és a csökönyös maradiság 
fellegvárát szokás benne látni. Ju low szembe-
száll ezzel a felfogással. Debrecent, a debre-
ceni társadalmat , fejlődésében nézi. Néhány 
lapnyi terjedelemben tömören, mégis színe-
sen m u t a t j a meg, hogyan alakult ki Debrecen 
sajátos kettős arca : paraszti külseje s európai 
színvonalú értelmisége a századok folyamán, 
de azt sem tagadja , hogy a debreceni demok-
rat ikus polgári közösség s az Európával 
állandó, közvetlen kapcsolatot t a r tó debre-
ceni műveltség a XVIII . század folyamán 
már lassú hanyatlásnak indul. Csokonai, 
Fazekas s kisebb, de jelentős kortársaik az 
átalakulás, a fordulat idején születnek, 
szellemi út ravalójukat még nagyrészt a régi, 
a „nagy" Debrecentől kapják . Joggal álla-
pí t ja meg Julow : „Ebben a városban lehe-
te t t még, sőt Magyarországon akkor i t t 
lehetet t leginkább művelt humanistává, fel-
világosodott szellemű tudóssá, szigorú er-
kölcsű polgárrá, igaz hazafivá és a nép 
melegszívű bará t j ává nevelődni." (14. 1.) 
A későbbiekben látni fogjuk, hogy a X I X . 
század Debrecenének visszatartó, a költői 
fejlődést gátoló hatását kevésbé élesen mu-
t a t j a meg Julow. 

Debrecen s a „debreceniséget" a legpreg-
nánsabban képviselő Kollégium költőinek, 
köztük Fazekasnak nemcsak emberségét és 
magyarságát a lakí tot ta ki, hanem jelentős 
szellemi, sőt egyenesen költői poggyásszal is 
ellátta őket. Felvilágosodott könyvek, bota-
nizáló tanárok, a kor színvonalához mérten 
élénk zenei élet és rokokó hangulatú diák-
költészet a jellemző vonásai annak a szelle-
miségnek, amely ifjúsága legfogékonyabb 
éveiben a kollégiumban körülvette Fazekast . 
Julow igen szellemesen magyarázza, hogyan 
alakult ki a Kollégium sivár falai közt a 
jellegétől annyira idegennek tűnő rokokó-
költészet. A XVII—XVIII . században a 
módosabb debreceni polgárság abban kezdte 
kiélni emelkedési vágyát , hogy a rendkívül 
dekoratív, nagyon „ú r inak" ta r to t t barokk 
műveltséget igyekezett magáévá tenni. Ez a 
barokk természetesen nem katolikus és 
heroikus színezetű volt — ez vallási okokból 
sem felelhetett meg Debrecenben —, hanem 
erősen formalista — a kálvini puritánsággal 
mégis szembekerült, mert a szépség, boldog-
ság utáni sóvárgást fejezte ki, a t i l tot t 
erotikumot . hozta napvilágra. Klasszicizá-
lása miat t is u ta t ta lá lhatot t a klasszikus 
studiumok fellegvárába, a Kollégiumba. 
Formalista és epikureista jellege mia t t 
— külső hatásoktól is kísérve — éppúgy 
áta lakul t rokokóvá, mint másut t , más körül-
mények között a barokk. De ez a rokokó sem 

a „valódi" volt a versaillesi értelemben, 
hanem debreceni ta la jának és a német kis-
polgári közvetítésnek megfelelően polgári-
paraszti. „A légies kecsesség bumfordisággá, 
a fölény és frivolság hangos plebejus haho-
tává, az intellektuálisan élvező erotika ízlés-
telen, de egészséges trágársággá változik 
benne : afféle mackó-balet t ." (25. 1.) S ez 
a rokokó épp paraszti jellege miat t mind-
inkább közeledik a valósághoz, a rokokó 
pásztorokból valódi pásztorok, a parfőmös 
báránykákból faggyúszagú birkák lesznek : 
a rokokó így mintegy a nép ábrázolásához 
teremt irodalmi sablont. 

•Debrecen, a Kollégium mellett nagy jelen-
tőséget tulajdonít Julow a katonaéveknek is 
Fazekas költővé érlelésében. „Ő volt az első 
nagy magyar poéta, aki sokéves legénységi 
szolgálat után emelkedett tiszti rangra ; 
aki sa já t teste-lelke gyötrelmein élte á t a 
sarkantyúpengéses, mulatós toborzón be-
csalogatott, vagy kötéllel fogott jobbágy-
legények keserű sorsát : a hűbéri rendnek 
és az idegen elnyomásnak ez egyik leg-
kegyetlenebb t iprását a szegény magyar 
népen." (29. 1.) Az igen részletesen ismerte-
t e t t katonáskodás másik döntő élménye a 
francia háború volt : érintkezés a foglyok-
kal és az északfrancia és németalföldi lakos-
sággal, a történelem akkori új t ípusú emberé-
vel, a citoyennel. Fazekas nem vált forradal-
márrá, visszariadt a Terreur-től, de mind-
jobban visszariadt at tól is, hogy a forradal-
márok ellen harcoljon. Azokban a verseiben, 
melyekben a katonaélettel való meghason-
lását fejezi ki, racionalista és szentimentális 
gondolatok váltakoznak : a felvilágosodás 
szólal meg bennük. 1796-ban leköszönt 
tiszti rangjáról, visszatért Debrecenbe. 

Első verseit katonáskodása idején ír ta . 
Harcokkal összefüggőket és szerelmeseket. 
Julow csaknem valamennyi versével foglal-
kozik, a fontosabbakat részletesen elemzi. 
Különösen gondos és alapos a Katonai 
búcsúének elemzése : ezt az irodalomtörté-
neti folyamatba állítja, megállapítván, hogy 
ebben az időben Csokonai mellett költőink 
közül egyedül Fazekas volt képes a szöveg 
és dallam pontos megfelelését megteremteni. 

Külön fejezet foglalkozik a Ruszándához 
és Ámelihez írt szerelmes versekkel. A rokokó 
formák mögött jelentkező lírai realizmust 
igen jól figyeli és mu ta t j a meg Julow. Ki-
derül ezeknek a verseknek az elemzéséből, 
hogy a rokokó népivé, reá.issá való átfejlő-, 
dése Fazekasnál nem egészen úgy történiks 
mint a kollégiumi diákköltészetben. Fazekas 
nem a rokokó sablonjait tölti meg reáli i 
népies tar talommal, hanem igyekszik kilépn 
a rokokó sablonjai közül a valóságba. Faze-
kas legjobb szerelmes versét, a Mint mikor 
a nap . . . kezdetűt elemezve Wat teau ana-
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lógiájára utal Julow. Ebben a versben Wat teau 
ú t j á t járva jut el Fazekas is a szerkesztés 
nagyvonalú realizmusához s a természeti 
képek impresszionisztikus színlátásához. 

Fazekas költészetének helyes értékelésé-
hez feltétlenül szükség volt arra, hogy kisebb 
verseinek időrendjét elfogadhatóan tisztáz-
zák. Ezt Julow Kéry Lászlóval együtt 
Fazekas műveinek kritikai kiadását készítve 
megtet te . Ezért bontakozhat ki könyvéből 
minden eddiginél hitelesebb kép Fazekas 
hazatérése utáni debreceni éveiről is. A ver-
sek és az életrajz között marad tak így is 
hézagok. Fazekas lírájából nem bontakozik 
ki olyan módon „életének regénye", min t 
bővebb termésű nagy lírikusoknál megszok-
tuk, természetesnek vesszük. I t t vannak 
pl. anakreoni versei! Legtöbbjük az idősebb 
férfi „bátyáskodóan gyöngéd szerelmét" 
(Julow kifejezése) fejezi ki egy nagyon fiatal 
leány iránt . Régebben ál talában azt ta r -
to t t ák , hogy ezekben a versekben unokahúga 
(nővére leánya). Diószegi Erzsike iránti 
érzelmeit fejezi ki a költő. Julow ezt nem-
csak lélektanilag t a r t j a valószínűtlennek, 
Fazekas szigorú erkölcseivel összeegyeztet-
hetetlennek, hanem — igen nagy súllyal — 
hivatkozik arra is, hogy a verskéziratok 
írásmódja a XIX. század legelső éveire utal, 
Erzsike pedig 1805-ben született , így tehá t 

^képtelenség vele kapcsolatba hozni ezeket 
a verseket. De hogy akkor kiről, kihez szól-
nak, nem tud juk . 

Az első debreceni évek műveinek legjavát 
a tájleíró versek alkot ják (A tavaszhoz, 
Az én kis kertem stb.).Mint az egyik Ámeli-
versnél Wat teau , itt a XVII XVIII . századi 
holland és f lamand tájfestők analógiáját 
veti fel Julow. Az a társadalom, amely a 
németalföldi festészetet kitermelte, sok voná-
sában hasonló volt a Fazekast szülő Debre-
cenhez. De — Julow szerint — Fazekast 
szorosabb kapcsolat is fűzhet te ezekhez a 
festőkhöz. Flandriában és Németalföldön 
katonáskodot t : kastélyokban és módos pol-
gári házaknál napról napra lá tha t ta képeiket. 
A természetlátás aprólékos pontosságában, 
részletekbe menő realitásában tanulhato t t 
tőlük. 

Az én kis kertem c. költeménnyel kapcso-
latban Julow felveti Fazekas panteizmusát 
is. Anélkül, hogy bővebben foglalkoznánk 
ezzel, meg kell jegyeznünk, hogy igen sajátos, 
protestáns és gyakorlati színezetű panteiz-
mus ez. Talán úgy lehetne felfogni, mint 
valami utat vagy kaput a hagyományos 
kálvini protestantizmus és egy felvilágoso-
dott szellemű prakticizmus között . 

Nemcsak a kronológia tisztázása segítette 
Julowot abban, hogy hiteles Fazekas-képet 
alkosson, hanem eddig ismeretlen Fazekas-
művek felfedezése is. A tavasz eleje című 

verses-prózai írását a kritikai kiadás készí-
tése közben talál ták meg a szerkesztők. 
Joggal írja róla Julow : „ E z az eddig isme-
retlen mű Fazekas oeuvre-jének egyik leg-
kiemelkedőbb csúcsa." (111. 1.) A mű elem-
zése jelentőségének megfelelően alapos a 
könyvben. Csokonai A pillangó és a méh 
című szintén prózai írásával veti össze 
Julow, s Csokonai rokokó hangulatú lírai-
ságával szemben Fazekas realizmusára m u t a t 
rá. De nemcsak erre. Arra is, hogy ebben a 
műben megjelenik az ember : a természet 
nem az emberiségtől megundorodott , magá-
nosságot kereső költő menedéke többé, ha-
nem a paraszti munka, mégpedig az érdek-
lődő rokonszenvvel, sajnálkozó szeretettel 
nézett paraszti munka színhelye. Idézi Julow 
a következő szép részt : „Gyerünk ama 
rügyellő berek széléhez, kisérjük nyomba a 
serény szántót, ki valóságos haszonra for-
dít ja a kikelet kedves napjai t ; hallgassuk az 
ő tavaszi énekét, mellyel ár tat lan együgyű-
ségbe tiszteli mindenható Urá t az időknek, 
— De micsoda komor indulat szedte 
pászmára homlokának vonásit ! Hiába rep-
pen felibe a lengő pacsirta és rezgő repessések 
közt hangicsálván a tavasz kellemetességét, 
hasztalan igyekezi felcsiklándozni megkocso-
nyásodott érzékenységeit. Bizony, az erőszak 
szántotta jó képére a durva barázdákat , 
nem lát ő örömöt a viduló időbe, mely 
nyomorúságainak kapu já t nyitá ki ; végig-
képzeli csorgandó izzadságait, melyeknek 
jutalmára a húza-vona tá to t t szájjal ásíto-
zik ; elbúsulva dörgöli le ingujjával első 
verejtékét és sóhajtva fekszik neki a gon-
datlan munkának . " (115. 1.) Megmutatja 
Julow azt is, hogy a természet ebben a 
műben válik először Fazekasnál s az elsők 
egyikeként a magyar költészetben szabad-
ság-szimbólummá. Egy az idegen telepítések 
ellen tiltakozó mondatban Habsburg-elle-
nességet vél felfedezni Julow, sőt úgy lát ja , 
hogy Fazekas itt a jobbágykérdés és a nem-
zeti függetlenség együttes megoldására az 
érdekegyesítés gondolatát veti fel. Erre 
azonban — véleményem szerint — sem az 
idézett hely pontos értelmezése, sem Fazekas 
teljes művének figyelembevétele nem jogo-
sítja fel. 

Űj vonással gyarapí t ja Fazekas képét a 
Dorottyáról írt bíráló levelek elemzése is. 
Ezeket a leveleket eddig is szokás volt 
Fazekasnak tulajdonítani , de csak a kritikai 
kiadás rendszeresen csoportosított érvei tet-
ték teljesen elfogadhatóvá szerzőségét. A le-
velek egyikében az emberábrázolás hiteles-
ségét követeli Fazekas. Julow joggal m u t a t 
rá, hogy épp ezekben a levelekben nagyszerű 
példát is ad a beszédmóddal és a stílussal 
való realisztikus jellemzésre. Ezek a levelek 
a Lúdas Matyi első kidolgozásának idején 
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keletkeztek. Ha a Dorottya bírálatában 
hibáznak is, az irodalom céljának meghatáro-
zásában („Amely versezetnek nem az erkölcs 
a főcélja, nincsen annak lelke, akármiilyen 
szépnek tessék is különben . . . " ) és az ábrá-
zolás realizmusának követelésében olyan 
elveket vallanak, amelyek azt tanúsí t ják, 
hogy Fazekas irodalmi pályájának csúcs-
pont jára érkezett. Ezért sem váratlan csoda 
hát a Lúdas Matyi, mint eddig hitték és 
ál l í tot ták, hanem az előzményekből szerve-
sen kinövő alkotás. 

1806 tá ján , a Lúdas Matyi első kidolgozása 
és Csokonai halála után fordulópont van 
Fazekas költői pályáján. Egyrészt a debre-
ceni kis kert magányából mindinkább vissza-
tér a társadalomba, az emberek közé, más-
részt mind kevesebb költeményt ír. Julow 
idézi egy 1806-ban kelt levelét : „Én is írtam 
valaha verseket, de megesmérvén az ember-
séges emberek krizisseiből, hogy nem poétá-
nak születtem, letettem róla." Csokonai sorsa 
kedvetlenítette-e el, vagy az Árkádia-per, 
tényleg gyengének érezte-e költői tehetségét 
az elhalt barátéhoz képest, vagy épp az ő 
ösztönzése hiányzott , vagy esetleg Kazinczy 
Lúdas Matyiről való ítélete ha to t t rá csüg-
gesztően — nem tud juk . Julow felveti 
mindezeket a lehetőségeket, állást nem foglal. 
Ügy gondoljuk, hogy Fazekas a közéleti 
tevékenységet szíve szerint a költészet elé 
helyezte. Mikor a literátus barátok kihalnak 
mellőle, mikor az ő kis közösségük már nem 
köti le többé, a nagyobb, a városi közösség 
felé fordul, hogy tevékenykedhessen és hogy 
használhasson. Ezen tú l ' a Nagytemplom 
újjáépítése, majd kollégiumi és városi tiszt-
ségek kötik le idejének és energiáinak javát . 
Irodalmi működése is gyakorlatiasabbá válik. 
Az Árkádia-perben viselt szerepe inkább 
közéleti, mint irodalmi. A Füvészkönyv 
gyakorlati célzatú, tudományos munka. Ka-
lendáriumába is jórészt ismeretterjesztő mű-
veket ír, költői vénájának meglétéről már 
csak néhány olyan vers tanúskodik, amely 
eléri (sőt meghaladja) az előző korszak 
költészetének színvonalát. A Lúdas Matyi 
átdolgozását nem ta r tha t juk ebben a második 
korszakban keletkezett új műnek. 

Julow könyve ezt a fordulatot , sőt törést 
Fazekas költői pályáján kevésbé élesnek 
mu ta t j a , mint — véleményem szerint — 
kellett volna. Pedig az első fejezetben 
Debrecenről adot t kép is szinte követeli 
ennek hangsúlyozását. Debrecen Fazekas 
fiatalsága idején még az irodalomban is 
élenjáró műveltségű emberek kiröpítő fészke 
v.olt. Hazatérésekor már nem Debrecen, 
hanem csak a kis kert kis baráti köre jelen-
tet te a hozzá illő, műveltségének és világ-
felfogásának megfelelő társaságot. S mikor 
ennek a körnek a héja feltört , kihaltak 

mellőle a barátok, s ő a vele született hasz-
nálni akarással egész Debrecené óha j to t t 
lenni, ez a Debrecen már ólomsúly volt a 
költő számára, lefelé húzta. Igaza volt 
Kazinczyval -szemben az Árkádia-perben? 
Sok szempontból igen. De amögött , amit 
védett , igen sok maradiság is megbúj t . 
Hasznos volt-e a Füvészkönyve? Igen, de 
tudományos szempontból már megjelenése 
idején elavult volt, vidékiesség érzett r a j t a . 
Helyes volt-e, hogy „kolumbusi öt let tel" 
kalendáriumot szerkesztett a nép számára? 
Feltétlenül, de azt is meg kell látnunk, hogy 
nemcsak színvonalában, hanem szerkesztési 
elveiben is mennyire elmaradt ez a kalendá-
rium attól, ami abban az időben már a ma-
gyar irodalmat jelentette, az Aurorától. 
Bármennyire rokonszenves is mindaz, amit 
Fazekas tesz és ír, pályájának ezen a második 
felén a kivételes költői tehetség mellett 
mindjobban előtűnik, mindjobban érezteti 
hatását a debreceni provincializmus. Lehet 
r a j t a vitatkozni, mennyire szegényítette el 
irodalmunkat, hogy a XVIII . század végé-
nek sokszínűségéből a XIX. század húszas 
éveire csak annyi maradt , amennyi az Aurora 
köteteibe belefért. De erről nem Kazinczy 
„ d i k t a t ú r á j a " vagy Kisfaludy Károly 
szűkkeblűsége tehet, hanem az, hogy Debre-
cen vagy Kecskemét, Sopron vagy Nikla, 
a „vidék" nem képes többé a kor művelt-
ségének színvonalán álló irodalmat terem-
teni. Eddig igencsak mindegy volt, honnan 
indult, hol élt a magyar író. Ettől kezdve 
Pest az élre vág. Fazekas pályájának második 
felén már érezzük — nagyszerű versek 
ellenére is — hogy lemarad ; nem vélet-
len, hogy azóta sincs igazán élvonalbeli 
vidéki írónk és költőnk — a kivételnek 
számító Arany János t is a pesti Kisfaludy 
Társaság elismerése avat ta költővé. 

Persze mindezt Julow is nagyon jól tud ja . 
Az Árkádia-perrel kapcsolatban utal is rá. 
(,,A debreceniek, Csokonai, Fazekas irányá-
nak és programjának — a fejlődés logikája 
hozta ezt magával — bizonyos mértékben 
hát térbe kellett szorulnia a Kazinczy kép-
viselte iránnyal szemben, mely akkor a 
magyar irodalom fő fejlődési vonala lett . . . " 
stb. 132. 1.) De nem t a r t j a következetesen 
szem előtt, nem alkalmazza egyes művek 
elemzésében, s ezért némileg eltorzítja 
Fazekas életművének jelentőségét. 

Julow a Lúdas Matyi elemzését az á t -
dolgozás événél ik ta t ja az időrendbe. Vitat-
ható, hogy ez helyes-e. A pálya első és 
második része közti a rányt , ill. aránytalan-
ságot mindenesetre elmossa. A Lúdas Matyi 
első és második kidolgozása közt nincs 
lényegbevágó különbség. Maga az elemzés 
igen jó, talán a könyv legjobban sikerült 
fejezete. 
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Fazekas pályája 1806 utáni szakaszának 
legszebb költeményeit élete utolsó éveiben 
ír ja. (1824 : Nyári esti dal, 1827 : A kellete-
korán jött esőhöz, 1828 : Ki a boldog, 
utolsó évek : A Kalendárium magyarázat ja 
u tán serkent gondolatok, Végbúcsú.) Beteg-
sége miat t is, kora miat t is visszavonult 
a köztevékenységtől, több ideje volt ismét 
írásra. Julow igén alaposan elemzi ezeket a 
verseket, nagyszerűen bontja ki tartalmi és 
formai szépségüket. De bármennyire szeret-
jük is ezeket a verseket, bármennyire 
t isztában vagyunk is kivételes értékükkel, 
nem hal lgathat juk el, hogy ezek sem mente-
sek bizonyos provinciális szűkkörűségtől. 
A 20-as évek közepén vagyunk, a mind 
jobban kibontakozó nemesi ellenállás idején, 
a reformkor küszöbén. Kölcsey nemrég írta 
a Himnuszt, Kisfaludy Károly a Mohácsot, 
Vörösmarty a Zalán futásá t — hogy csak 
a legnagyobbakat 'említsük. A kisebb költők 
is hasonló művekkel zárkóznak fel mögéjük. 
Fazekas minderről nem tud, nem tudhat . 
Debrecen ekkor már „vidék". 

Julow Fazekas jozefinizmusának tulajdo-
nít ja , hogy „bár egyfelől, a jobbágyság 
kérdésében . . . minden más író-kortársánál 
radikálisabb, az osztrák elnyomás egész 

rendszere ellen sehol sem emeli fel szavát" . 
(34. 1.) De ő is megjegyzi, hogy „műveiben 
nincs sok jele a József iránti megbecsülés-
nek". Azt hiszem, nem is lehet ennek a 
jozefinizmusnak túlzott jelentőséget tu la j -
donítanunk. Sokkal inkább arról lehet szó, 
hogy — mint írtam — Debrecenből nem nyílt 
kilátás a Habsburg-ellenes nemesi mozgal-
makra, másfa j ta Habsburg-ellenesség pedig 
nem létezett. (A Habsburg-ellenességet és 
a társadalom plebejus szemléletét irodal-
munkban először Katona József tudta össze-
kapcsolni : a plebejus szemléletet alighanem 
ő is a vidéknek, Kecskemétnek köszönheti, a 
Habsburg-ellenességet történelmi tanulmá-
nyainak és Pestnek.) 

Julow azzal fejezi be könyvét, hogy 
Fazekas „szelet vetet t . A vihart , a tisztító 
vihart a csodálatos év, 1848 a r a t t a " . Kétség-
telen, hogy Fazekas életműve is 48 szellemi-
előkészítéséhez tartozik. Az a bizonyos szél 
azonban több helyről, több irányból is fú j t , 
s Fazekas csak egy volt elvetői közül. Ennek 
valamiféle jelzése, megmutatása nélkül ezt 
a befejezést inkább csak ki tüntetést nyúj tó 
gesztusnak érezhetjük, mint Fazekas költé-
szete summázó értekelésének. 

Orosz László 

CORNEILLE : CID 

Nemes Nagy Ágnes fordítása, Üj Magyar К 

Egy barátom beszéli, hogy a Comédie 
Française egyik Cí'd-előadásán szóba elegye-
de t t szomszédjával, egy francia műasztalos-
sal s feltűnt neki, hogy az mily jól ismeri a 
darabot . A francia kijelentette, hogy huszon-
kettedszer lát ja, de még néhányszor meg 
szándékozik nézni. — Ugyanezen az estén 
tör tént , hogy az infánsnő szerepében debütáló 
fiatal színésznő valamelyik verssorból ki-
hagyott egy „és" szócskát. Az egész nézőtér 
felszisszent. 

Barátom Rouen-ban, Corneille szülőváro-
sában is látott egy C/rf-előadást. I t t Rodrigo 
és Chiinene első találkozásának jelentét a 
közönség tomboló tapsaira meg kellett 
ismételni. 

A magyar közönségtől annyira távol esik 
a corneille-i klasszicizmus, hogy én aki életem 
javát a francia irodalom tanulmányozásával 
töl töt tem, akkor lát tam először magyar 
Corneille-előadást, amikor a Kis Színház 
eljátszotta Po/yeuc/e-fordításomat. Az alap-
jában romantikus magyar lélek, amely 
Shakespeare-t oly természetesen öleli magá-
hoz, csak ezzel a spanyolosan-romantikus 
Corneille-jel tudna megbarátkozni, akit a 

yvkiadó, Budapest , 1956. 

francia költő, a szabályok zsarnoksága előtt 
meghajolva, nagy fáradsággal kiirtott magá-
ból. Ha a Cid-e.t, legalább olvasmányként, 
legjobban szeretjük művei közül, ez nyilván 
a spanyol eredetiből á tvet t romantikus ele-
mek érdeme. Az „és" kihagyásán elszörnyedő 
francia"közönség nem ezt keresi Corneille-ben; 

I t t kell rá tapintanom irodalmi és színházi 
műveltségünk fá jda lmas sebére : a forma-
érzék hiányára. Természetesen nem az ön-
magáért való formáról, a művész felelőtlen 
játékáról beszélek, hanem arról a formáról, 
amely elválaszthatatlanul összefonódik a 
tartalommal : amelynek megérzése nélkül 
a t a r ta lmat sem ér thet jük egészen. Corneille 
és nyomában a francia klasszikus dráma két-
száz esztendeig viselte olyan szabályok 
nyűgét, amelyek nélkül Shakespeare (hiába 
sajnálja ezért Voltaire) igen jól megvolt. 
Régen fölöslegesnek érezzük a hely—idő— 
cselekmény hármas egységét és a klassziciz-
mus rengeteg részlet-szabályát. De azért 
az irodalmi fejlődésben, akárcsak a fa jok 
vagy társadalmi rendszerek fejlődésében, 
nincsenek fölösleges,- á tugorható korszakok. 
Színpadi irodalmunknak és közönségünk 
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