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ZOLNAI BÉLA 

MEGJEGYZÉSEK A RÁKÓCZI-KÉRDÉSHEZ 

Rákóczi Ferencről, az íróról, a szabadságharc 250-ik évfordulója a lkalmából több írás 
jelent meg. Kiemelkednek közülük Esze T a m á s kuruckori t anu lmánya i és ku ta tása i , va lamint 
Tolnai Gábornak Rákóczi Ferenc, az író című dolgozata, amely az Akadémia I. osz tá lyának 
Közleményeiben jelent meg (V. köt . , másodszor Tolnai Gábor , Vázlatok és Tanulmányok, 
1956, 68—87 és 179—181). Esze T á m á s Rákóczi -kuta tása inak eredményei t egy készülő 
Rákóczi-kiadás fogja közkinccsé tenni . Tolnai Gábor a régebbi Rákóczi-irodalommal szemben 
anny i ú j szempontot ve te t t föl, hogy ind í t t a tva érzem m a g a m a t néhány kérdéshez hozzászólni. 

1. Szellemtörténet és fanzenizmus. Tolnai Gábor pozitív értékeléssel szól a szellemtörténeti 
i ránynak Rákóczival kapcsolatos megállapításairól. Ez t ír ja : „A húszas évek eleji i rodalom-
tör ténet í rás képviselői ismerik föl Rákócziban az í r ó t . ; . a szellemtörténet , minden 
bizonnyal a f rancia i rodalomtörténet í rás példája nyomán , fölismerte az emlékirat jellegű 
művekben az irodalmi a lko tás t . " (I. sz. 69.) E sorok nyi lvánvalóan elismerik — gondolom ' 
először a fölszabadulás óta —, bármily csekély is önmagában ez az emlí te t t érdem, hogy 
a „ k o r á b b i " irodalomtörténetírással szemben a szellemtörténet ha ladás t je lentet t a 
k u t a t á s t an. 

Hasonlót állapít meg Tolnai Gábor (i. h.) az eszmetörténeti ku ta tásokró l is : „ N a g y 
érdeme a fölszabadulás előtti Rákóczi -kuta tásnak , hogy a száműzöt t fejedelem jórészt k iada t lan 
írásait fö lku ta t t a és részben földolgozta, ér tékelte Rákóczi emigrációbeli k ö n y v t á r á n a k 
jegyzéke a lap ján írói munkásságának o lvasmányokra visszamenő eszmevilágát s kielemezte 
a száműzöt t Rákóczinak a vatikánellenes nemzeti egyház megvalósí tására törekvő janzeniz-
mussal való összefüggéseit ." 

Ami a janzenizmust illeti, Tolnai Gábor egy ú j szempontra h ív ta föl a f igyelmet (i. m. 87 
és 181), ar ra a tá rsadalomtör ténet i beállításra, amelyben Pau l Bénichou tá rgya l ja a f rancia 
janzenizmus XVII . századi szerepét Morales du grand siècle c ímű könyvében (Paris, N R F , 
1948, 77—96, 112—130). Tolnai Gábor (87) ebben a m o n d a t b a n foglalja össze Bénichou 
szemléletének jelentőségét : a janzenizmus „polgári oppozícióban volt a feudális-
jezsui ta-monarchista világgal". 

Már Sainte-Beuve megmondot t a Port-Royal című műve h a t köte tének bevezetésében, 
hogy a francia protes tant izmus a nemesség lázadása volt, a Por t -Roya l kolostor pedig a közép-
osz tá ly ar isz tokráciá jának vallási mozgalma („Por t -Royal f u t l 'entroprise religieuse de l 'aristo-
crat ie de la classe moyenne en France") . 1 A janzenista egyházreform első propagálója J e a n 
Duvergier de H a u r a n n e (Saint-Cyran abbé) volt . A Por t -Royal körének és a janzenizmusnak 

1 Nem érdektelen tény , ami t maga Sainte-Beuve (Por t -Royal , I I . 513) regisztrál 
önmagáról , hogy a janzenizmus tö r t éne t í ród életének egy szakaszában a saint-simonizmus 
és La Mennais körével kerül t k a p c s o l a t 
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főbb harcosai — Arnauld, Nicole, Pascal, Le Maitre de Saci — a polgárság előkelő rétegéből 
származtak. A Port-Royal iskoláinak növendékei részben nemesi, de nagy részben nagy-
polgári származásúak voltak (Sainte-Beuve, III, 497).2 

Kétségtelen, hogy a janzenizmus — dogmatikus tételével, a predesztináció tanával 
összefüggésben és rigorista szellemben — a hitélet, a katolikus életforma és az egyházi szer-
vezet reformját óhaj tot ta kezdettől, a XVII . század húszas éveitől kezdve. 

Bénichou fölveti a kérdést, vajon a janzenizmus csupán gondolati jelenség volt-e, egy 
eszme logikai kifejtése, — vagy több ennél. Nyilvánvalóan több, hiszen a janzenista érzület 
és eszme aktív, propagandisztikus módon szerveszkedett a Port-Royal-des-Champs kolos-
torban, ahol világi növendékek számára iskolát ta r to t tak fönn ; szembehelyezkedtek-a pápai 
átokkal (1653, 1713 stb.) ; a világi hatalom a pápaival egyetértésben földig romboltat ta 
ötszá?éves kolostorukat (1710), apácáikat széthelyezte különböző zárdákba. 

Maga a dogma nincs helyhez és időhöz kötve. A XVI. századi német és francia protestan-
tizmus, a XVI. századi belgiumi Baïus, a XVIII . századi francia janzenisták : valamennyien az 
ókori társadalomban élő Augustinusra hivatkoznak. A janzenista „ige" azonban mindig 
valami konkrét eretnek vagy eretnekséggel vádolt mozgalomban ölt testet és végül is poli-
tikai, nemzeti, Rómával szemben függetlenségre törekvő, a kurialista államhatalom ellen 
lázadó vagy (a jozefinista időkben) a regalista kormányzat tal szövetkező sokágú reform-
törekvés lesz. A kérdés sokkal bonyolultabb, semhogy egzakt világossággal előttünk álljon 
minden szövevényében. 

Tolnai Gábor utal arra (87), hogy Rákóczi kiábrándult XIV. Lajos feudális udvarából, 
és 1715 tavaszán Grosbois-ba vonult vissza. Grosbois-ban való maradásának a janzenistákkal 
való rokonszenv mellett a refugium-keresés is oka volt. XIV. Lajos halála után (1715. szept. 10.) 
megváltozott Versailles-ban a diplomáciai helyzet. Rákóczi nemkívánatos teher lett az udvarra , 
és a fejedelem Grosbois-t is nemsokára ot thagyja a több reményt ígérő Törökország 
kedvéért. 

Rákóczi remeteségbe-vonulásában szerepet játszhatot t az ő őszinte, egyenes, szó-
kimondó természete is, bár túlzott , hipochonder önkritikával vádolja magát azzal, hogy az 
udvarban hazugan alkalmazkodó, mindenkivel a maga nyelvén beszélő szerepet játszott . 
Molière Misanthrope-jában (1666, III., 7) az embergyűlölő Alceste önjellemzése Rákóczira 
is alkalmazható : 

Az ég nem oly kedélyt adot t belém, 
Minőt az udvar lége megkíván 
Megállni ot t , előre menni tán, 
Kellő erények bennem nincsenek, 
őszinteség első tulajdonom, 
Hízelgni és ámítni nem tudok. 

(Szász Károly ford.) 

Molière darabja bizonyítéknak fogadható el, hogy ilyen udvargyűlölő emberek nagy 
számban éltek éppen az udvar bűvkörében. 

Egyébként nem ez az első kiábrándulása Rákóczinak az udvari életből. A francia 
udvari élet megismerése előtt — amelyről Szekfű Gyula írta, hogy „az udvar botrányos családi 
élete a valláson alapuló erkölcsnek minden hitelét elvet te" ( A száműzött Rákóczi, 1913, 2) — 

2 Vö. A. Gazier, Port-Royal-des-Champs, Paris, 1924. — Rákóczi vadászatai folyamán 
bizonyára megfordult a lerombolt kolostor helyén és talán beszélgetett is a Napkirállyal a 
janzenistákról. Sainte-Beuve leírja (VI. 230), hogy az apácák letartóztatása és elszállítása 
idején Toulouse grófja, Rákóczi benső bará t ja , éppen a Chevreuse-völgyben vadászott és 
nagyon csodálkozott a katonaság jelenlétén. 
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alkalma volt Rákóczinak a bécsi udvari életbó'l kiábrándulni. Maga ítéli el Vállomásaiban 
Bécsben töltött életének léhaságát és Emlékirataiban a Habsburgok magyar politikáját. 
Hogy ez a Bécsből való kiábrándulás nem csupán erkölcsi volt, hanem politikai is, azt bizo-
nyít ja Magyarországra költözése utáni tevékenysége és a szabadságharc vezetésének vállalása. 

Egyébként az udvar politikájával a maga módján a francia nemesség is elégedetlen 
volt. Részben rossz szemmel nézte a polgári elem befurakodását, részben nemesi hata lmát 
féltette a királyi abszolutizmustól. Corneille Cléopâtre szavaival kifejti Pompée című darabjá-
ban, hogy az alacsony sorsból fölemelkedett miniszterek tirannizmust sugalmaznak a kirá-
lyoknak (IV. 2) : a szolgaságra született lélek nem tud helyesen parancsolni és a király gyakran 
rosszul választja ki a minisztereit . . . Bénichou (67) utal arra, hogy Corneille Suréna című 
tragédiájában (1674) a parthusok generálisát, akit a királyi család üldöz, nagy szimpátiával 
rajzolja. Corneille drámái tele vannak szerencsés kimenetelű, a jó király dicséretével végződő 
összeesküvésekkel és legitim, üdvös rebelliókkal (65). Rákóczi maga is azok közé a fejedelmek 
közé tartozik, akik az alkotmányos és népbarát monarchizmus fönntar tását célozzák és a 
törvényesség alapján és védelmében indítanak szabadságharcot. 

Bénichou igyekszik a janzenizmus dogmatikáját mélyebb keretekbe ágyazni. I t t már 
a hittételek világnézeti, politikai jelleget öltenek. Corneille feudális világa, amely a szabad-
akai a tnak, sőt az akarat heroizmusának jegyében áll, szemben a jenzenista Racine érzelem-
dominálta alakjaival : eddig is tudot t dolog volt a francia irodalomtörténetben. Közhely, hogy 
a század második felében megváltozott a francia társadalom jellege : a hősi korból gáláns-
précieux, érzelmes, női világ lett, ami tükröződik a janzenista Racine tragédiáiban.3 

Bénichou az akarathívők individualizmusát, a Corneille-i jezsuita-római-monarchikus 
világrend ideológiáját az arisztokratikus optimizmusból magyarázza (81). Ezzel szemben 
— amint Bénichou kifejti — a janzenizmus nem hisz többé a győztes akarathősben, a lovagi-
heroikus eszményben, a nemesi életideálban, az arisztokratikus szellemben, sőt magában 
a tisztán-emberi értékben sem és az Ember erkölcsiségét illetően pesszimista : minden az 
isteni akarat műve és az emberiség bűnre született, nagy tömegében kárhozatra predesz-
tinált. íme a hittétel és a társadalomfölfogás egyik kapcsolata. 

A szabadakarat tagadásából és ezzel összefüggően az ember pesszimista fölfogásából, 
az emberi méltóság megalázásából, az én, az arisztokratikus, gőgös én ledöntéséből következik 
a nemességgel szemben való demokratikus állásfoglalás : Pascal (Opuscules, Brunschvicg-
kiadás, 235) az emberek teljes egyenlőségéről (parfaite égalité) beszél és kritizálja a népet, 
amely azt hiszi, hogy a nemesség valódi, természettől való nagyság. Bénichou (104) idézi 
d'Ailly abbét , aki szerint (Pensées diverses, 82) a nemesek nagy része abban az illúzióban él, 
hogy a nemesség természetes tulajdonságuk. 

Bénichou kifejti (115), hogy a janzenizmus heretikus volta legfőképpen a lelkiismereti 
függetlenségben nyilvánul : A janzenizmus az isteni kegyelem birtokában érezve magát , 
t ámadja az erkölcs lr.zulását, az Egyház kormányzatát , a római abszolutizmust. A predesz-
tinációs hit nem tétlen fatalizmushoz vezetett, hanem a világi dolgok megvetéséhez, a kivá-
lasztott lelkek felsőbbrendűségének tudatához. Innen a rebellis a t t i tűd világi és egyházi 
hatalommal szemben. Magatartás, amely a politikus és vallásos Rákóczira is egyaránt jel-
lemző. A janzenizmus közvetlenül fordul Istenhez, a földi tekintélyektől függetlenítve m a g á t . . . 
Érthető, hogy a „szent szabadságot" követelő janzenisták (v. ö. Széphalom, 1927, 181) szem-
bekerültek a Rómát támogató abszolút monarchiával és a római abszolutizmussal. A hívő 
Pascal, aki a Lettres à un Provincial című munkájában a jezsuiták vallási és morális gyakor-

3 A Lettres Françaises című irodalmi hetilap 1956 elején sorozatos ankétet közölt 
Racine aktualitásáról és a mai korban lehetséges szerepéről. Az egyik hozzászóló (Jean-Louis 
Curtis) azt a kijelentést kockáztat ta meg, hogy Racine műveinek semmi szociális jelentősége 
nincs : tisztán pszichológiai jellegűek. Ez a fölfogás természetesen nem fogadható el. 
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latát t ámadta : ezzel a trón és a Vatikán legfőbb támaszának tekintélyét kisebbítette és így 
politikai téren is szembehelyezkedett a fönnálló társadalmi renddel. Rákóczi janzenizmusa, 
dogmákin és morálon túlmenően, sőt éppen ezek alapján, mindenképpen politikumot jelentett . 

A dogmai eltérés megbontja a földi intézmények h a r m ó n i á j á t . . . A hitbeli konfor-
mizmus megtagadása a janzenizmus részéről : a világi hatalom elleni lázadásnak is minősíthető, 
bár a janzenisták makacs, de igen szelíd és passzív lázadók voltak.4 A janzenisták — köztük 
Rákóczi, vallás- és állambölcseleti elmélkedéseiben — egy szigorúbb morál nevében elítélték 
a világiasságot is és az udvari erkölcsöket. Világi politikumnak minősíthető a janzenistáknak 
az a törekvése is, amely elítélte az Egyháznak abszolút-monarchia módjára való centrális-
hatalmi szervezését. Ez szükségképpen a jezsuitákkal, a pápai és királyi tekintély őreivel 
állította szembe őket. Pascal írja, hogy Európában csak franciáknál szabad arról beszélni, 
hogy a zsinat a pápa fölött áll (Pensées, 8 7 1 ) . . . Pascal két aszpektusáról szemléli a problé-
mát . Egyház egységes vezetés nélkül : konfúzió. Egyszemélyes vezetés, amely nem függ az 
Egyháztól : t irannizmus. A dolgoknak ez a dialektikus szemlélete azt eredményezte, hogy 
a janzenisták az ellentétes pártok között magukra maradtak. De éppeji ez az izoláltságuk 
adot t a kisded csapatnak benső acélosságot, terjeszkedő erőt. Bénichoú (127) a janzenizmus 
makacs perszisztálását annak tulajdonít ja , hogy hivatástudatuk elevenül élt és a nagy-
polgárság ellenállott az abszolút kormányzat szellemének (les résistances du patriciat 
bourgeois à l'esprit du gouvernement absolu). Ez a makacs ellenállási habitus és a meggyőző-
dés öntudata Rákóczi egész életét betölti. De ő tovább megy a tagadásnál : a szabadság-
harca hősi gesztus, lovagi cselekedet a nép és az ország fölszabadítása érdekében. 

A szabadság janzenista értelmezése komplikált kettősséget takar . Egyrészt szabad-
ságot követel magának, másrészt elvonatkozík az élettől. Szabadságot igényel arra, hogy 
erkölcsi szigorúságával az élet ellen forduljon. A reformáció fölszabadulást hozott a középkor 
aszkézise alól, a rigorista vallásreform eszménye a kolostori diszciplína (Bénichoú, 127). 
Modern francia írók — Marcelle Tinayre, André Thérive, Mauriac — ábrázolják regényeik-
ben, miképpen tesz tönkre családi boldogságokat a Franciaországban még ma is élő janzenista 
erkölcsi szigorúság. 

A janzenizmus vallási eszménye és gyakorlata mindenképpen messzemenő politikai 
és társadalmi következményekkel van összeszövődve. A föntiekben csupán néhány töredékes 
gondolatot vetet tünk föl a janzenizmus társadalmi kapcsolataira vonatkozólag. Még egy 
mozzanatra utal junk, a janzenista Racine-nal kapcsolatban. Heine írja róla a Romantische 
Schule II. könyvének első fejezetében (1836) : Corneille-ban még érezni a középkort, a régi 
lovagi világot. Racine-ban rnár semmi középkori sincs, ő egy új társadalmat fejez ki.6 Ilyen-
formán a janzenizmus, sok más tényezővel együtt , a szellemi és társadalmi vízválasztón 
innen fekszik. 

Janzenizmus és társadalom viszonya Bénichoú szellemes, új szempontokban gazdag 
és nagy dokumentációra támaszkodó könyve után sem tekinthető véglegesen megállapított-
nak (ha egyáltalán véglegesen megállapítottnak tekinthető a folyton haladó történelem-
szemlélet mellett egy történelmi kérdés). Lukács György ismételten fölhívta és saját példa-
adásával ösztönözte az irodalomtörténészeket, hogy egy-egy probléma kapcsán maguk is 

4 Bénichoú (126) idézi Racine Port-Royal-történetének azt a helyét, ahol a Port-Royal 
nagy védelmezője kijelenti, hogy alat tvaló sohasem lázadhat jogosan uralkodója ellen. Rákóczi 
egész életműve azon a politikai és morális tételen alapszik, hogy a törvényszegő király ellen 
való lázadás kötelessége az alat tvalónak. 

6 „In Corneille a tmet noch das Mittelalter. In ihm und in der Fronde röchelt noch das 
alte R i t t e r t u m . . . In Racine ist aber die Denkweise des Mittelalters ganz erloschen . . . er 
ist das Organ einer neuen Gesellschaft." — Sämmtl. W., VII, Insel-Verlag, 1910, 73. — Heine 
egyébként ugyanebben a munká jában (I. könyv) igyekszik másut t is világnézet és politikai 
rendszer kapcsolataira rámutatni . A keresztény világmegvetésben a despotizmus kész eszközét 
látja, a keresztény spiritualizmusban gyógyító kúrát a pogány világ epikureizmusával szemben. 
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folytassanak történelmi kuta tásokat . Ez az üdvös kívánság és szabály sokszor szinte lehetetlen 
föladatot ró az irodalomtörténészekre. De fordítsuk meg a dolgot. A történelem bonyolultabb 
szövevény, mint az irodalom története. A történészek figyelembe vehetnék az irodalom-
történeti kutatásokat (szintetikus munkák eddig is figyelembe vették).6 Az alapvetés birtoká-
ban könnyebben lehet az irodalmi tényeket beágyazni a történelmi alapba, mint megfordítva : 
irodalmi tények esetleg prekoncipiált és hiányos magyarázatához keresni az esetleg tenden-
ciózusan és hiányos indukcióval megtalált történelmi föltételeket. 

Történelemnéző irodalomtörténet és irodalmat, művészetet magába olvasztó történet-
írás magasabb egysógben egyesülnek. Ilyen értelemben a janzenizmus története nem puszta 
vallástörténet, még kevésbé pusztán irodalmi művek története, hanem azonosul az ezer-
féle — anyagi, földrajzi, társadalmi, szellemi, művészi — tényezők eredőjeként föltáruló 
történelemmel. 

2. Rákóczi iratai az emigrációból. — A régebbi Rákóczi-kutatásoknak újabban több 
helyről is (pl. Magyar Nemzet, 1956. május 8.) két tételt tulajdonítanak, véleményem szerint 
tévesen. A ket tő összefügg egymással. Az egyik így szól : „(régi szokás), amely főleg a szám-
űzetésben élt Rákóczi irodalmi alkotásait helyezte előtérbe". A másik pedig : „ . . . irodalom-
tudósaink jelentékeny része úgy tünte t te föl, mintha Rákóczi csupán hazájától távol fejlődött 
volna íróvá." 

Az első tétel megfelel a valóságnak, de semmi bűnösséget nem leplez le. Mai és negyven 
év előtti kuta tók megegyeznek abban, hogy Rákóczi a főműveit — Emlékiratait és Vallomá-
sait — emigrációban írta. (Ezekhez járul még két emigrációs munkája , a társadalomböl-
cseleti Testament és a theológiai Meditationes.) Ez történelmi tény és ennek semmi köze Rákóczi 
helyes vagy helytelen értékeléséhez. Nyilvánvaló, hogy emlékiratokat, visszaemlékezéseket 
csak pályájuk végén írnak az írók. Rákóczi Magyarországon gyermekségét tölti (1676—1688), 
18 éves, mikor visszakerül Magyarországra, ahol 26 éves koráig marad (1694—1702). A sza-
badságharc alat t (1703—1711) ismét Magyarországon él és 35 éves korában örökre el kell 
hagynia hazáját . Mikor írta volna emlékezéseit, ha nem 1711 u tán? A szabadságharc alat t , 
amikor az ország ügyeivel volt elfoglalva, országgyűléseket hívott össze és a hadakat vezérelte? 

Nem akarom irodalomtörténetírásunk szerencsésen túlhaladott hibáit védeni, de 
maga az a tény, hogy egy író emigrációban alkotja főműveit , nem írható a ki tűnő vagy köze-
pes, netán maradi irodalomtörténészek bűnlistájára. Dante száműzetésben írta a Divina 
Commediat. Nyilvánvaló, hogy az irodalomtörténetírás ettől a ténytől függetlenül a Flórenc-
ben máglyahalálra ítélt költő főművének tekinti ezt a vallásos eposzt. Byron legszebb műveit 
— Childe Harold, Manfred, Mazeppa, Don Juan — a Földközi-tenger vidékén és I tál iában 
írta. Heine kiemelkedő Romanzero-ja a költő önkéntes párizsi száműzetésének tragikus-
ironikus terméke. Turgenyev külföldön írta az Apák és fiúk-at, a Füstöt. Ovidius Tristiai éppen 
a száműzetés élményének remekművei. Kossuth, Marx, Lenin külföldi műveit^értékeljük le, 
mert külföldön készültek? Szélmalomharc volna ezzel a vulgáris nézettel szembeszállani, 
mintha az írónak hazájában keletkezett művei vagy hazájában történt íróvá fejlődése érték-
többletet , az ellenkezője értékcsökkenést jelentene. 

Az a tétel is megdől, mintha az irodalomtörténetírás csupán Rákóczi emigrációs ira-
taival foglalkozott volna. Rákóczi-könyvemben (1942, 38) utal tam arra, hogy „Rákóczi 
szónoki tehetsége már tizenötéves korában k i tűnt" . 7 Hat lapot (38—39, 66—69) szenteltem 

6 Baróti Dezső a fölvilágosodással kapcsolatban rámuta to t t arra (Irodt. Közi. 1956, 
173), hogy Szekfü Gyula ezen a ponton Bessenyeiről többet tud mondani, mint az irodalom-
történészek. 

7 Az a tény, hogy valamely író életének mely korszakában írja műveit , szintén irreleváns. 
A legtöbb író zsönge ifjúkorától haláláig alkot. Rákóczi is ezek közé tartozik. De Rimbaud 
18 éves korában írja utolsó verseit és még 17 évet élt! Pirandello 55-ik évében (1918) kezdi 
írni azokat a műveit , amelyek világhírt szereznek neki. 
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Rákóczi szónoklatainak (sajnos, ezek ma is úgyszólván kiadatlanok) és a következő sorokban 
jellemeztem a , ,hazai" Rákóczit : „Érthetet len, hogy a magyar irodalomtörténet nem vette 
föl Rákóczit — Pázmány, Kossuth, Deák mellé — a magyar szónoklás mesterei közé. Pedig 
beszédeiből iskolai olvasmányokat kellene válogatni, a XVII—XVIII . századi magyar gon-
dolat dokumentálására." Tehát megfelelően, sőt a közfölfogáson túlmenően méltat tam azokat 
a műveit , amelyek száműzetése előtt Magyarországon keletkeztek, Tolnai írja (83) Rákóczi 
egy-egy beszédének hatásáról : „Igaza van Zolnai Bélának, midőn Shakespeare tragédiáinak 
légkörét ismeri föl ezekben a jelenetekben." (Vö. még Tolnai, i. m. 181.) 

A többi, azóta előkerült opuscululumok értékben és jelentőségben nem érnek föl a beszé-
dekkel és főleg az Emlékiratokkal, a Vallomásokkal. Az emigrációban készült Emlékiratok-
ról Tolnai Gábor írja (84), hogy „irodalmunk klasszikus remeke". 

3. $Szabadságharcos vagy száműzött Rákóczi? — Nyilvánvaló, hogy Rákóczi értékelése 
szempontjából irreleváns, vajon geográfiailag i t thon vagy külföldön írta-e munkáit . Rá-
muta t t am föntebb, hogy itthoni szónoklatait megfelelően figyelembe vettem Rákóczi-köny-
vemben. Nagy fontossága van azonban annak a kérdésnek, amit Tolnai Gábor vetet t föl (70— 
71) : a száműzött, „szerepvesztett ' (Szekfü szava) Rákóczit állítsuk-e a történelmi meg-
világítás előterébe, vagy a szabadságharcos Rákóczit értékeljük mindenekfölött? Más 
szóval, nem a „hazai" vagy „külföldi" Rákóczi szembeállítása a helyes, hanem az, nogy 
(barbárul kifejezve) : a hungarocentrikus fejedelmet nézzük-e, avagy a teológiában és 
filozófiában lelki refugiumot találó Rákóczit? Nyilvánvaló, hogy a „magyarcélú" Rákóczit 
illeti az elsőség, ha lelki portréjához hozzátartozik is — sokszor magyar tárgyú művein belül — 
a bölcselkedő. Tolnai Gábor ezt így összegezi, tömören és találóan, tanulmánya végén (87) : 
„Nem teljesen negatív a Törökországban élő bujdosó Rákóczi műve, vannak előre muta tó 
vonásai. Azonban ennek ellenére a mi eszményképünk nem a bujdosó, magányos fejedelem, 
hanem a nemzeti függetlenségünk nagy harcosa, régi történelmünk legnagyobb arányú füg-
getlenségi mozgalmának vezetője, s irodalmi műveinek élén az a mű, amely ennek a harcnak 
klasszikus emléket állít, — Emlékiratai." (Nem teljesen negatív, mert janzenizmusa révén 
különleges vallásosságában is politikum Rákóczi irodalmi munkássága.) 

Mikor 1939-ben hozzáfogtam ahhoz, hogy mások és a magam kutatásai alapján egy-
séges képet rajzolok Rákócziról, ez Szekfű Gyula fölszólítására és egy általa szerkesztett 
sorozat részére történt , vele megbeszélve a könyv tervét — abból a célból, hogy az egész 
Rákóczi szerepeljen benne. így történt , hogy külön részt szenteltem a szabadságharc Rákóczi 
körüli irodalmának a Magyar kultúra című fejezetben (20—25), — ezt a részt azóta Esze T a m á s 
szerencsésen kiegészítette (frodt. Közi. 1953). Célom itt nem is lehetett kimeríteni a t é m á t . 
A Nemzeti önismeret című fejezetben (145—161) részletesen tárgyalom Rákóczi Emlékiratait, 
tehát azt a munkát , amelynek a Vallomások mellett centrális problémája a „hazai" Rákóczi. 
Nem vádolhaW könyvem azzal, hogy a szabadságharcos Rákóczit nem méltatom kellő figye-
lemre. Ilyen szándékot föltételezni sem lehet rólam, aki — Tolnai állítása szerint (69) — föl-
ismertem Rákóczi „emlékirat jellegű műveiben az irodalmi a lkotást" . Ez a fejezetem így 
kezdődik : „Nagy volt Rákóczi abban is,8 hogy a nemzeti önismeret első nagyobb opuszát 
hagyta ránk francia nyelven megjelent poszthumusz Mémoires-\a\ban (La Haye 1739). Bátor 
kri t ikája Zrínyi kiáltó szavának méltó utóda, Széchenyi életművének dicső előképe.'" Legyen 
szabad ebből az Emlékiratokról szóló, az ú jabb vi tákban elsikkadt fejezetből néhány kri-
tikus mondatot idézni annak igazolására, hogy mennyire értékelem az akt ív szabadsághős 
Rákóczit. — „Az osztrák katonaság kegyetlen adóbehajtási , a szegény nép megzsarolása, 

8 Az is a Vallomásoknak az előző fejezetben tárgyalt magyarcélú részeire vonatkozik, 
íme egy mondat ebből a fejezetből (141), az 1711-ik évre vonatkozólag : „Lírai költő váteszi 
jövőbelátása nyilatkozik meg Rákóczinak abban a mondatában, amit életének erre a t ragikus 
válaszúti korszakára visszavetítve ír le a Vallomásaiban ..." 
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a jobbágyok végső Ínsége és erdőkbe bujdosása : mindezt talán túlzott színekkel is festi vász-
nára Rákóczi, hogy igazolja a fölkelés szociális okait. De az igazságot nem szépíti, nem vonja 
be az illúziók aranyos felhőtakarójával, mint a Fejedelem rajongói tet ték a múlt század 
közepén" (145). (Ez Thaly kritikátlanságára vonatkozik.) — „Királyaink között annyiszor 
találkoztak pásztorok, akik juhaik gyapjával idegeneket akar tak ruházni, zsírjával idegene-
ket hizlalni! — állapítja meg keserű történetbölcsességgel a nemzet sorsában önigazolást 
kereső Rákóczi" (147). — „A szabadság általános, jogos és törvényes védelme . . . a köz-
veszedelem elhárítására . . . az egész nemzet háborúja —, deklarálja Rákóczi, aki cseleke-
detében a magyar történelem tuda ta mozgat" (uo.). — „A történetíró lélektani belátásával 
szemléli és magyarázza Rákóczi a körülötte élő hősök és nép mozgalmasságát" (149). — „Szinte 
félve kell kérdenünk Rákóczi memoárjait olvasva, hogy igazságosan ítéli-e meg a Fejedelem 
a körülötte lezajló sorstragédiát, amely még szomorúságában is oly hatással tudot t lenni 
az utókorra, hogy emlékét diadalról-diadalra hordozott zászlóknak, győztesen robogó harci 
paripáknak képei szimbolizálják" (151). — „Szinte egy modern regényírónak történelmi 
rekonstrukcióját véljük hallani, mikor Rákóczi a saját kortársait jellemzi" (uo.). — „A taci-
tusi tabló a főemberek rajzával még nincs befejezve" (152). — „Rákóczi föl tudta emelni 
(nemzetét) olyan erőkifejtésre, amelynek erkölcsi hatását csak növelhetik a késő századok" 
(uo.) — „Julius Caesar Commentariiját olvasva, a humanista-hadvezér-fejedelem Rákóczi 
a gallok szellemét a magyarokban lát ja f ö l é l e d n i . . . A közösségi, alkotmányos szellemre is 
g o n d o l h a t o t t . . . " (160). 

íme néhány példa arra, miképpen értékeltem a hazai, szabadságharcos mivoltának 
örök emléket állító Rákóczit. 

4. Vallásos író, teológiai író? — Van a fölhozott kifogások között egy, amely körül-
tekintő megfontolást igényel. Tolnai Oábor idézi könyvemből (9—10) a „harmadik" Rákóczi 
kifejezést és ezt az ominózus mondatot : „Azok közé tartozott , akiket a vallásos kultúra 
élménye íróvá te t t ; akik lírai inspirációt merítettek a hit belső harcaiból". Mind a két részlet 
a Rákóczi-könyv lírai színezésű előhangjában van, amely egyébként már 1927-ben meg-
jelent (Széphalom). 

Ami mindenekelőtt a „harmadik" Rákóczit illeti, a harmadik szót idézőjelben írtam, 
tehát inkább csak kuriózumképpen és nem vállalva teljesen magaménak a szót, Ha van 
olyan fölfogás — erről írtam (8) —, amely Rákócziban csak a bujdosót lá t ja és van, amely 
csak a legendák hősét, akkor jogosult egy bölcselkedő és teológus Rákóczit is meglátni. 
Ezt írtam róla (10) : „ez a lélek hajlékony és termékeny volt mindama gondolatok végig-
gondolására, amik a Véges és a Végtelen körzetében a reformáció és a katolikus fölújulás 
korát mozgat ták" . Végül azzal a kívánsággal zárom le könyvem előhangját, hogy előttünk 
legyen „Rákóczi alakja a maga teljességében : a lovasszobrok, a fejedelmi korona és kard 
mellé odaállí thatjuk emlékjelül az ő spirituális munkái t" . 

I t t van még ez az említett fontos mondat : „Azok közé tar tozott , akiket a vallás, 
kul túra élménye íróvá t e t t " . Emlékszem, sokat meditáltam ezen a mondaton. Elismerem, 
hogy — sztiláris okokból — nem sikerült olyan precíznek, amint szerettem volna. Elismerem, 
hogy a mondat másképpen is magyarázható, mint ahogy én gondoltam. 

Nyilvánvaló, hogy nem azt akar tam kifejezni, hogy Rákóczi kizárólag vallásos író 
volt. Amint Tolnai utalt is rá (79), a vallásosság régi irodalmunkban és történelmünkben 
mindenkivel közös jelenség. Ezt nem kell külön hangsúlyozni. A lényeg éppen abban van, 
hogy vallási kultúra élményét í r tam, nem pedig egyszerűen vallásosságot, vagy vallási élményt. 
Ha csupán egyszerű vallásosságra gondoltam volna, minden régi magyar író emlékét fölidéz-
hettem volna. És nem lett volna szükség arra, hogy rögtön utána tegyem (10) ezt a mon-
datot : „Sokkal számosabban voltak ilyen magyarok, mint amennyire nyi lvántar t juk őket". 
Ez a mondat nem vonatkozhatik az egyszerű vallásos írókra, mert azoknak a száma nyilván-
t a r to t t és nem vitás. De a vallási kultúra inspirációja több, mint egyszerű, jámbor hívőség. 
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A teológiára gondoltam, a vallási kultúra minden ágára, Rákóczi bámulatos elmeéllel 
kiépített és teológusokat gyönyörködtető kegyelemtanára, misztikus frazeológiájára, biblia-
magyarázataira, történetbölcseletére és szociológiájára. Nem akar tam a prózai theologia 
szót használni és ezért te t tem helyébe a vallási kultúra terminust, amely, alismerem, első 
pillanatra könnyen azonosítható a vallásossággal. De Rákócziban a ritka teológiai élmény 
— Augustinus, Luther, Kálvin, Szalézi Ferenc, Pascal, La Mennais, Verlaine9 élménye — 
mellett megvolt az a plusz is, amely csak éppen a legritkább teológusoknak adato t t meg : 
az önmagával való küszködés, a belső harc, a meg nem ismert igazságokért való tusakodás, 
közhiedelmek és tekintély-dogmák elvetése, egyéni lázongás. Ezért nem mondtam, hogy 
vallásos író volt — a vallásos írók problémátlan, egyenes, kitaposott úton járnak —, hanem 
azt, hogy „lírai inspirációt merített a hit belső harcaiból". A hit vakon hisz, nem harcol önma-
gával. De Rákóczi éppen a vi ta tot t (in hoc saeculo tam agitata materia) hit-kérdéseket teszi 
elmélkedése tárgyává. Az ilyen teológusokra utalva arra gondoltam, hogy a magyar irodalom-
történet nem asszimilálta magáévá a XVI—XVIII . századi teológiai íróit, bár szerencsés 
kísérletek történtek ilyen irányban. A vallási kultúra harcos élményének legnagyobb költői 
ereje Madáchnál és főleg Adynál fog f ö l c s a p n i . . . 

Az ominózus mondatban kifejezhettem volna magamat úgy is, hogy Rákóczi teológiai 
tanulmányaiból inspirációt merített. De ezt az inspiráció szót fönntar to t tam — a mondat 
végén — a hit belső harcaiból való lírai inspiráció-merítésre. Ezért kellett másképp mondanom 
a mondat elején az inspirációt. így mondtam : „akiket a vallási kultúra élménye íróvá t e t t " . 

Elismerem, hogy itt nem gondoltam a félreértés lehetőségére. Nem gondolhattam 
arra , hogy azzal fognak vádolni : Rákóczi íróvá-lételét egyedül a vallási kul túra hatásának 
tulajdoní tom. Elképzelhető ilyen író, de ez Rákóczira nem érvényes. Magam mutatok rá 
fiatalkori rétori tehetségére, politikai beszédeire, amik már a vallási kul túra inspirációja 
előtt íróvá formálták a fejedelmet. Magam tárgyalom az Emlékiratokat, amelyek nemzeti-
társadalmi élményből fakadnak és klasszikus-pogány írók hatását is muta t j ák . 

Szövegkritikai szempontból nézve a fogalmazást, mondatom csak azt mondja, hogy 
a vallási kul túra élménye is íróvá tette Rákóczit. Olvasáson túlmenűleg íróvá, éspedig o t t , 
ahol ez az élmény érvényesült. Ez az élmény nem mindenkiben váltott ki alkotó inspirációt. 
Nem azt mondom, hogy a vallási kultúra tette íróvá, hanem azt, hogy íróvá tette. Két emlék-
iratára ez nem is vonatkozhatik, bár mindkettőben szerepet játszik a vallásosság is és a 
vallási kul túra is. 

Egyébként vallási kul túra nem inspirál okvetlenül vallásosságra. Példa rá a teológiá-
ban járatos Voltaire, aki élményét és vallási erudicióját a vallási kul túra ellen használja föl 
(pl. éppen a janzenizmussal, a predesztinációval kapcsolatban). 

* 

Azt hiszem, nem fölösleges, hogy a föntieket elmondtam. Tolnai Gábor és Esze T a m á s 
Rákóczi-tanulmányai hozzájárulnak a Rákóczi-portré minél sokoldalúbb szempontból való 
megvilágításához és előkészítik az apparátust össze műveinek az Akadémia által elhatározott 
kiadásához. 

9 Verlaine-t — komplikáltán bűnös és alázatos vallásossága mellett — a vallási kul túra 
élménye is inspirálta a Sagesse-ben (III, IX, X) : Louis Racine-t dicséri és a janzenizmus-
gallikanizmust elhárítva a középkorba menekül, de úgy, hogy szonettje végén ezeket mondja : 
„Hau te théologie . . . folie unique . . . ô folle Cathédrale!". Charles Morice írja (P. V. 1888, 80) : 
„La Théologie a moins de part , dans V Amour, que l 'Amour ; dans Sagesse c 'était tout au 
contraire. Mais ici et là Théologie et Amour font tout le livre". — A Sagesse X I X . szonett je 
Szent Terézről és a szabadakaratról s z ó l . . . 
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PÉTER LÁSZLÓ 

JÓZSEF ATTILA MAKÓN 

— Életrajzi részlet — 
1 

József Att i la makói éveivel immár szépszámú írás foglalkozik, s mégis azt kell m o n d a -
nunk , hogy a költő életének e szakaszával kapcsolatosan — mind az események tárgyi tényei t 
illetően, mind pedig költői, világnézeti fejlődését t ek in tve — számos tévedés, meglehetős 
zűrzavar uralkodik. A József Jo lán 1 és Galamb Ödön2 könyvei óta fölgyűlt i smere tanyag 
éppen ezért ar ra vár , hogy az időrend szigorú és egyedül logikus rendjébe illesztve össze-
foglal juk, s ezzel próbál juk meg kerekké tenni a makói évek mindeddig mozaikokból össze-
tévődő tör téneté t . 

Munkánk során gyakran kellett éreznünk a kísértést , hogy az idevonatkozó eddigi 
életrajzi irodalom tévedéseit , fölületességeit, nem egyszer felelőtlen ponta t lanságai t ki iga-
zítsuk, s e helyesbítéseibe a f igyelmet rendre fölhívjuk. Néhány helyen — elsősorban a hi te l t 
érdemlő kor tá rsak jóhiszemű tévedéseinél, József Jo lán könyvének botlásainál — szükséges-
nek is mu ta tkozo t t ez. Ám nem let t volna ér telme e korrekció következetes végigvitelének : 
számos saj tóközlemény, 3 a szakértelem és kr i t ikai érzék nélkül egybeszerkesztett „József 
Att i la és Csongrád megye" című füzet például t uca t j áva l kínálná a cáfolnivalókat. Mindez 
azonban külön t a n u l m á n y t , fölösleges m u n k á t igényelne, el térí tene az előbbrevivő t u d o m á -
nyos megismeréstől. E negat ív, időt és helyet rabló módszer helyet t t ehá t a pozitív helyes-
bítés metódusá t vá lasz to t tuk . A makói évekre vonatkozó irodalom minden érdemleges adatát 
fölhasználtuk; amit mellőztünk, tudatosan tettük. 

T a n u l m á n y u n k egy része Espersit János című könyvünk , 6 József Attila Szegeden 
címmel megjelent dolgozatunk 6 és József Attila, a makói diák című c ikkünk 7 anyagán a lap-

1 József Jolán : József Att i la élete. (4. kiad.) Bp. 1955. Vö. Tiszatáj, 1955 : 395—402. L 
2 Galamb Ödön : Makói évek. Bp. 1941. József Att i la élete nyomában . 1. 
3 Péter László : Sok téves ada t , egyetlen esemény körül . Szemelvények a József Att i la 

évforduló cikkeiből. Magyar Saftó, 1955. má jus , 1. évf. 5. sz. 206—207. 1. 
4 József Att i la és Csongrád megye, összeál l í tot ta Szabolcsi Gábor. Szeged, 1955. 

Csongrád megyei füzetek 11. sz. 
5 Péter László : Espersit J ános . Ismeretlen ada tok Juhász Gyula és József Atti la életé-

hez, költészetéhez. Bp. 1955. Akadémiai Kiadó. I rodalomtörténet i Füzetek 1. sz. 
6 Péter László: József Att i la Szegeden. Irodalomtörténet, 1955: 115—163. I. Külön 

nyoma tkén t : Szeged, 1955. A Szegedi Egyetemi K ö n y v t á r Kiadványa i 34. sz. (A folyóiratbeli 
közlésben számos ér telemzavaró sa j tóhiba m a r a d t , így helyesebbnek t a r tom itt a hiteles 
vál tozatot jelentő kü lönnyomat idézését.) Vi tá já t Oltványi Ambrus foglalta össze (Irodalom-
történet, 1956: 466. I.) 

7 Péter László: József Att i la , a makói diák. Köznevelés, 1955. árpilis 1. 11. évf. 7. sz. 
166—167. 1. 
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szik. Az életrajz időrendje ezért szükségessé te t t néhány ismétlést, bár itt csak utalunk 
ezekre az idézett munkáinkban bővebben kifej tet t mozzanatokra. 

2 

1920. egy őszi napján kis utazókosárral a kezében, kimustrált gumiköpönyeggel 
a kar ján egy 15 éves gyerek szállt le a vonatról a makó-újvárosi állomáson. József Attila 
volt ez a szegényesen öltözött fiú, a budapesti külvárosok, Ferencváros küldötte, az egyik 
legsajátosabb magyar mezővárosban. Makón. Űj, eddigi lakóhelyeihez — a külvároshoz, 
nagyszülei és nevelői faluihoz, Szabadszálláshoz, Öcsödhöz — képest lényegesen más világ, 
más környezet, más levegő fogadta itt, „hagymaország fővárosában". 

Hogyan került ide? Sógora és gyámja, Makai Ödön budapesti ügyvéd rokoni kapcso-
latban állott a makói Makai-Fischer családdal, amelynek egyébként tagja volt a tragikus 
sorsú dekadens költő, Makai Emil is. Miután József Attila 1920. július 17-én magánúton 
levizsgázott a negyedik polgári anyagából,8 gyámja a tehetséges fiú továbbtanulása mellett 
döntöt t . Rokoni kapcsolatait is nyilván fölhasználta — bár erről egyelőre mitsem tudunk, 
aminthogy arról sem, a Makóra került József Attila kapcsolatban állott-e Makai rokonaival 
— amikor helyet biztosít tatott a makói DMKE internátusban a gondjaira bízott Atti lának. 
„Mint teljesen árva gyermek — szól a gimnáziumi különbözeti vizsgát kérő beadvány a 
Makóra kerülés körülményeiről9 — gyámomnak intézkedése s Mán Rózsa alapítványi hölgy 
őméltóságának közbenjárása folytán a makói internátusban helyeztettem el, hogy itt a gim-
náziumot végezve, majdan haj lamomnak s pártfogóim óhajának megfelelő gazdasági pályára 
mehessek : . . " 

A Makóra kerülő kisdiák családi körülményei még közvetlen környezetében is meg-
lehetős homályban maradtak . Tudtak róla általában, hogy árva, s hogy pesti gyámja helyez-
tet te el a makói internátusban ; ám, hogy gyámja egyben sógora is, s hogy gyámjának fele-
sége — „Lucie asszony", a „nagyságos asszony" — voltaképpen a szegény kisdiák nénje, 
ezt — mint a később idézendő levélbeli utalásokból jól látszik — még oly közvetlen barátai , 
mint Galamb Ödön vagy Espersit János sem tud ták , még évekkel később sem. Egyedül 
Etusról, a másik árva testvérről tudot t a makói környezet. Ez a bonyolult, titkolózásra és 
képmutatásra kényszerítő sajátos helyzet nem kevéssé járult hozzá az érzékeny s a család 
melegét nélkülöző kisdiák lelki szenvedéseihez. 

Az „ú j f iú" betegen érkezett Makóra. Október 7-én kelt, nénjéhez írott első makói 
[leveléből tudjuk, 1 0 hogy Pestről indultában fá j t a feje, s ez kínozta egész úton. Az inter-
nátusba érve, pénteken (talán szeptember 3-án?)11 este eleredt az о ira vére, szombaton 
a láztól hidegrázást kapot t . „Meghőmérőztek — írja — 40,2 C, ennyi a lázam. Ott 
az internátusban feküdtem szerda délig folyton 40 fokos lázban. Szerda délután behoztak 

8 József Jolán : i. m. 135. 1. 
9 Uo. 136. 1. 

10 Uo. 
11 Az Oklevéltani Naptár (szerk. Szentpétery Imre. Bp. 1912.) szerint szeptemberben 

pénteki nap volt 3-a, majd 10-e ; minthogy azonban az iskolaév történetének adatai szerint 
(Lásd : A makói m. kir. állami főgimnázium XXVI . értesítője, összeállította : dr. Gedeon 
Alajos igazgató. 1920—21. iskolaév. Makó, 1921. 3. 1.) a beiratkozások szeptember 1—3. 
között voltak, a Veni Sancte 4-én, s a taní tás hétfőn, 6-án kezdődött, nem tételezhettük föl, 
hogy József Attila csak 10-én érkezett volna Makóra. így viszont alig érthető, hogy szeptember 
8-tól egy hónapon át a kórházban feküdt . Ha adatunk lenne arra nézve, hogy csak később 
(szeptember 17-én, 24-én, sőt esetleg október 1-én) érkezett Makóra, a dolog könnyebben 
magyarázható lenne. Föltűnő mindenesetre, hogy a Petőfi-múzeumban levő fölvételi kérvé-
nyének kelte : 1920. okt. 2. (!) 
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a kórházba. Azóta itt vagyok. A főorvos12 azt mondta, hogy tüdőcsúcshurutom van. Köhögök 
mintegy szünet nélkül. De a főorvos azt mlondta, hogy még egy pár napig benn kell marad-
nom a kórházban." 

A betegeskedés után tehát csak október közepe t á j án csatlakozott József Attila a 
makói gimnázium ötödik osztályának többi tanulójához. De a tanuláshoz már előbb hozzá-
látott . Ugyanebben a levélben írja :13 „Rémes, el sem hiszed, mennyit magolok. Még egy 
perc szabad időm sincs. Vasárnap sem. Mert — majd elfelejtettem mondani, hogy már van 
egy tanár, aki előkészít14 — akkor is kapok órákat ." A következő sorokból kiderül, hogy a 
költészettel, versírással már ekkor foglalkozik (aminthogy lehetséges, „A szolnoki h ídon" 
című versét Makóra jövet írja) : „Most nem érek rá verseket írni, mert levelet is csak vasár-
nap szabad. De leckét azt írhatok bőven : pl. magyar órán a tanár azt mondta (mikor kijaví-
to t ták a dolgozatokat)1!: »a következő dolgozat címe A vaggonlakók16 7 oldal, október 
26-ra.« És erről kell írni valamilyen hazafias dolgot. Éppen most fogalmazom. Ma őrölt 
munkát végeztem. 120 szót kikeresni a nagy szótárból, leírni a magyar jelentésűkkel együtt 
— és egy szónak több jelentése van — nem gyerekjáték. Aztán a fogalmazás a »Vaggon-
lakókróki 7 oldal. Már sokkal szebben írók, de most sem tudok, mert már görcs 
van a kezemben, és még Ovidiusból be kell vágni 16 sort ." A hivalkodás, büszkélkedés 
a sok tanulnivalóval, s azzal, hogy ő a nehézségekkel megbirkózik, ettől kezdve sokáig 
minden levelének visszatérő témája . Mindjárt idéz is egy sort Ovidiusból, hadd lássák 
testvérei, milyen nehéz dolgokat tanul ő! S hozzáteszi: „Latin van minden nap (nekem 
kétszer)." 

„Minden betűjéből —• írja József Jolán —, fontoskodásából sugárzik az öröm : mennyi 
tanulnivalója van. I t t Pesten, polgárista korában ritkán lát tam, hogy iskoláskönyveit búj ta 
volna. Csak néha ír olyan levelet, amelyben ne az iskolával, leckéivel, bokros tanulnivalóival 
foglalkozna."17 Október 24-i levelében18 napirendjéről számol be. Reggel 6-kor fölkelés, 
fél 7-től 7-ig tanulás, u tána reggeli, hét óra húsz perckor indulás iskolába. Ebéd után fél kettő-
től 3-ig szünet (közbeszúrja : „nekem nem!! csak a többieknek, én csak akkor készülhetek 
a különbözetire"), 3-tól fél 5-ig a külön tanár „kihallgatása", fél 5-től negyed 8-ig készülés 
másnapra, 8-ig vacsora, 9-ig ismét tanulás, majd : „9-től reggel 6-ig alvás (édesen)." Ugyanitt 
ú jabb föladataival dicsekszik : „Képzeld csak még a vaggonlakókon kívül mit kell 
írni : Pázmány Péter 4 ünnepi beszédének a tar ta lmát — a beszéd maga 62 nyomta-
tot t oldal. És Mikes Kelemen törökországi leveleiből 7 = azaz hetet . Rémes, ugye? 
Ez 32 old." 

12 Minden bizonnyal dr. Diósszilágyi Sámuel, Móra Ferenc barát ja és makói vendég-
látója, akit Móra néhány írásában a makói népetimológia alapján, ad analogiam „alorvos" 
„fölorvosnak" titulál. Valószínűleg erre a betegségre emlékezik írásában. (József Attila és 
Csongrád megye, 15. 1.) (E kézirat olvastán Diósszilágyi Sámuel hozzám írt 1955. június 15-
levelében igazat adot t e megállapításomnak.) 

13 Vö. József Jolán : i. m. 136—138. 1. Az eredetiről idézem, mely a budapesti Petőfi 
Sándor Irodalmi Múzeum ( = Petőfi múzeum) gyűjteményében van. Ennek, valamint a többi 
ugyanott őrzött kiadatlan levélnek fölhasználásáért a múzeum munkatársának, József Attila 
feleségének, Szántó Juditnak tartozom köszönettel. 

14 J irkovszky' Sándor taní to t ta eleinte a latin különbözetire (1. Galamb Ödön : i. m 
10—11. 1.), de ő a tél folyamán nyugalomba vonult (Értesítő, i. h.) és Szegedre költözött. 
Akkor vette át taní tását Galamb Ödön. 

16 Ebből sejthető, hogy valaki — tán az internátusi „családfő" — el járhatot t 
hozzá a kórházba, tájékoztatni őt a naponta föladott leckéről, hogy el ne maradjon 
a többiektől. 

16 Vagonlakókon a lakás híján vasúti kocsikban meghúzódó erdélyi menekültek érten-
dők. Erdélyi menekült volt Galamb Ödön is (vö. i. m. 9. 1.) 

17 József Jolán : i. m. 139. 1. 
18 Uo. 137. 1. 
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Legközelebbi levele november 2-án kelt.19 Ebből értesülünk viszonyairól, problémáiról. 
Kiadták a szénszünetet, bizonytalan időre.20 Az internátusban sem fűtenek. „Olyan hideg 
van, hogy a két dézsába, ami a folyosókon van is a reggeli mosáshoz szükséges vizet ta r ta l -
mazza : befagyott a víz." Nagy csomagolás van : majdnem mindenki hazamegy, kívüle csak 
hárman maradnak még ot t . „A tanár aki engem tanít az is haza utazik Szegedre,21 és azt 
az ajánlatot tet te , hogy én is menjek vele őhozzájuk Szegedre. De ez két , azaz ket tő ezer koro-
nába jönne havonként . És azt mondta még, hogy írjam meg azt, hogy már csak négy hét 
szükséges a tanuláshoz, úgy, hogy becsületesen az egész anyagot elvégezzük. Én persze nemet 
mondtam neki, de mivel ő azt mondta, hogy írjam meg haza az a ján la tá t és én ezt meg-
ígértem neki, csak azért említem. És ha eddig olvastad, nehogy azt hidd, hogy talán követelő 
lettem, vagy nem volnék megelégedve valamivel, mert igenis, én mindennel meg vagyok 
elégedve és mindenért nagyon hálás vagyok, amit kérlek szeretettel, hogy — hozd, Dr. Ödön 
tudomására. Ámbár — és ezért hálás lennék az Etának — küldhetnétek egy ici-pici sült 
tésztát . (Majd azt ír tam, hogy kenyeret.) De nem muszáj meg vagyok én vígan anélkül is." 

„Kérlek szépen — folytat ja — írd meg, hogy ha a tanár is elutazott, akkor én haza-
látogathatok-e egy-két napra. Azalatt tanulok majd otthon is. De ha nem akkor is, és minden 
esetre írj, kérlek". 

,Ja igaz — fejezi be levelét — az iskolában az ötödikes anyagból — magyarból jelesre 
és latinból kettesnél jobbra feleltem. Ki van elégítve az önérzetem, mert a latin, ís törté-
nelem tanára, különösen osztályfőnököm,22 mint követendő példát állított a többiek elé." 

Pár nappal későbbi, november 13-án keltezett leveléből?3 kitűnik, hogy sem Szegedre, 
sem Budapestre nem mehetett , ott tölti a szünetet az internátusban : „A tanár úr24 elutazott 
haza, és már egy másik25 taní t , egy menekült, különben a gimnáziumban rendes tanár . Rémes 
milyen nehéz a mondat tan Aja j ! De megy! I t t fű tünk mégpedig esténként. Kapunk egy 
pár drb fát és mi megtoldjuk ágydeszkával. Csak hárman vagyunk, de azért semmivel sem 
kapunk jobbat, mint máskor, pedig akik elmentek csak fizetik az in ternátust ." „A csomag-
nak amit feladtál nagyon örülök, és folyton azt sóhajtom : Bár már itt volna!" 

„Pénzre égető szükségem ugyan nincs, de hálásan venném, ha küldenél, és nem kellene 
róla elszámolni." 

Időközben, november 5-én engedélyt kap a különbözeti letételére.26 November 30-án 
latin nyelvű levelet ír húgának, Etának, lat intudásának fi togatatására, jó magyaros mondat-
szerkesztéssel, s persze nyelvtani hibákkal. Német szótárt kér tőle otthonról, s kér i ,húgát , 
hogy ő meg németül válaszoljon.27 December 4-én ismét magyarul, hosszabb levélben szá-
mol be sorsáról28 : 

Kedves Jocó ! 

Ma van édesanyánk születés és nevenapja. Hálás vagyok azért, hogy az én nevem-
ben is vittetek virágot sírjára. Én legalább is azt remélem. 

19 Patyi Sándor : József Attila leveleiből. Irodalomtörténeti Közlemények, 1955 : 205. 1. 
20 A szénszünet november 2-tól 20-áig, majd december 11-től 1921. február 1-éig t a r to t t . 

Lásd : Értesítő, 3. 1. 
21 J irkovszky Sándor, vö. 14; jegyz. 
22 Eperjessy Kálmán. Lásd : Értesítő, 5. 1. 
23 Patyi : i. m : 205—206. 1. 
24 J irkovszky Sándor. 
25 Galamb Ödön. 
26 Kérvénye a Petőfi-múzeumban. 
27 Patyi : i. m. 204. 1. (A közlő — nyilván nem jól fej te t te meg a latin keltezést — 

időrendben az előbb idézett két levél elé helyezte!) 
28 Petőfi-múzeum. 

12 



Hogy vagytok otthon? Ödöi meggyógyult-e már? Légy szíves tolmácsold néki 
hálámat. Karácsonyra majd küldök valamit, aminek én örülök a legjobban. 

Hát én mit kapok karácsonyra? (Evvel a kérdéssel tulajdonképpen hálátlan vagyok, 
mert én már sok-sok karácsonyra való ajándékot kaptam !) Ha lesz karácsony-fátok tegyétek 
az én fényképem is alája, hogy látszatra is ott legyek, mert hisz lélekben úgyis otthon leszek. 

Most hozzád fordulok azzal a kéréssel, hogy légy szíves küld [!] azt a német szótárt 
ami otthon van, ha ugyan nélkülözhetitek. 

Nagyon sokszor csókol 
Attila 

Etának : 
Kedves Etus, 

légy szíves küld [l] el azt a nagy tisztalapú könyvet, amelyet a Gabi hagyott nálunk, és 
neked adott. Neked az úgy sem kell, és nekem szükségem volna rája, kivonatokhoz. Ugyanis 
itt az összes házi olvasmányokból kivonatokat kell készítenünk — bő tartalommal és ha 
füzetekbe írnám úgy az drága mulatság volna, mert egy füzet itt 20 K. kerül. Éppen ma 
adtak fel Jókai müvei közül három regényt és b. Eötvös egy müvét, Petőfi, Gyulai összes 
költeményeit kivonatolni, bő tartalommal, és úgy, hogy ezeket elteszik érettségire, illetőleg 
mi tesszük el. És ez nagyon fontos, mert csupa érettségi tételeket kapunk fel. 

Ölel írjál ! 
Attila 

u. i. 
Légy szíves küldjetek levelező lapokat is, mert a Tibinek is, a Fricinek is akarok írni. 

Adjátok át mindkettőnek üdvözletemet. 
2i u. i. 

Kedves Etus, küld [!] el légy szíves a legépelt darabomat. Nagyon 
fontos!!! Csókol mindnyájatokat 

Attila 
3. u. i. 

Az én kis sakkomat is kérem szépen elküldeni. Azt, amelyiknek a táblája vászon-
ból (viaszos) van. 

Csókol mindnyájatokat 

Attila 

Eltelt a karácsony, újév, Attila nem utazot t haza. J anuá r 13-án Gebe Mihály, az 
internátus igazgatója levelében számol be Attila helyzetéről, viseletéről :29 

Nagyságos Asszonyom ! 

B. sorainak s a 3000 K-nak vételét igazolom, tiszt, kérem szíves jóváhagyását 
azon intézkedésemnek, hogy Attila mellé 20 napra egy korrepetitort állítottam, ki az V. o. 
eddig végzett anyagát vele átveszi. Bár a fiú átvette az anyagot, azonban szükségesnek 
tartom, hogy azt egy arra való egyénnek elreferál/a. Mert a hit, hogy az anyagot tudja, 
még nem jelenti a tudást. A díj lesz 200 K. 

A téli ruhát meglehetősen elnyütte, most javíttatjuk. 
Viselet ellen semmi kifogás nincs. 

Makó, 921. 1/13. Készséges tiszt. 
Gebe Mihály 

int. ig. 

29 Petőfi-múzeum. 
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Attila január 31-én a különbözetit sikeresen letette.30 Valószínűleg ettől kezdve kapot t 
ingyenes helyet az internátusban, amint arról Curriculum vitae-jében megemlékezik.31 

A szünet befejezése, a második félév megkezdése után ismét lendülettel veti magát a tanulásnak. 
Február 9-én német nyelvű levelet ír Etusnak,3 2 majd 20-án hosszabb magyar nyelvűt3 3 

Jolánnak, melyben nehézségeit, problémáit tá r ja föl. Nem tud rajzolni, s a rajztanár , Hoffmann 
János azt tanácsolta, menjen át görögre, mert rajzból elbukik. Nővére írásbeli engedélyét 
kéri, hogy átmehessen görögre. Jellemzően már eddig is megmutatkozott és később, egyetemi 
évei alat t szinte mértéktelenné nőtt nyelvi érdeklődésére ezt írja : „Nem kell félni, mert 
görögül, magánszorgalomból, tanul tam annyit , amennyit végeztek, egy osztálytársam jóvol-
tából ." Anyagi helyzetét, szűkös viszonyait is elárulják a következő tréfás-keserű sorok : 
„Azt mondják, hogy a szükség a legnagyobb úr, ergo, én vagyok a legnagyobb úr, mert szük-
ségem volna ruhára, mert több folt nem fér el a kabá tomom." Ugyanakkor egyre öntudato-
sabban, büszkébben számol be testvéreinek költői tevékenységéről, sikereiről. „ í m itt egész 
költő leszek" — írja, s elmondja, hogy dolgozatot kellett írniuk „Beszéd a háború ellen" 
címmel s osztálytársai az övét ítélték a legjobbnak. „Ugyancsak írtam egy verset (többek 
között) — folytat ja — amit a magyar tanárom 3 4 nagyon jónak talált, mondván : »Van benne 
érzés, gondolat és igazán dicséretre szolgál.« Ő maga adta át az önképzőkörnek, s ott maga 
a tanárelnök3 6 fogja felolvasni 27-én." Közli is a levélben a Homály borult az erdőre kezdetű 
zsengéjét, testvérei kr i t ikáját is kérve. Levelét tréfásan, de kialakuló költői öntudatára jel-
lemző versikével zárja : „Csókol Attila, a hírneves költő, milyet nem szül kettő, sőt három 
emberöltő." 

Valóban, egyre szaporodnak ebből az időből költeményei : márciusból és áprilisból 
már egész sor — hol halállal vívódó, hol szerelmi vággyal eltölt — verse maradt fönn. Már-
cius 28-án Összetört szivem. 29-én A szív és a szem című verseit írja ; alig dönthető el, va jon 
idegen költői hatások vagy a tavasszal zsendülő első szerelem jelei? E versek Pesten keltezett 
kéziratai36 egyébként arról tanúskodnak, hogy Attila a húsvéti szünetre végre — féléves 
távollét után — fölment Pestre, s az ünnepeket testvérei, gyámja körében töltötte. Március 
utolsó napjaiban térhetett vissza Makóra ; április 10-én már ismét Makón kelt Hozzá című, 
11-én Amióta című szerelmi zsengéje. Ugyancsak 11-én, 16. születésnapján írta A halálról 
és a Csókolj, csókolj... című költeményeit (később is gyakran írt születésnapján verseket : 
az élet e határmezsgyéje újra és újra versre ihlette ; l923-ban.Elköszönő szelíd szavak ; 1925-ben 
Április 11 ; s a leghíresebb : 1937-ben, Születésnapomra), másnap, 12-én a Szeretném, ha vad-
almafa lennék, s 15-én a Jelen, múlt, jövő című versek kerültek ki tolla alól.37 E kettőben már 
szociális látásmódja, egyéni sorsának általánossá emelése, a sorson való változtatás kollektív 
érvénye kap hangot : az árvák könnyeit fölszárító, melegítő tűz követelése — a jövő program-
jává lesz, azé a jövőé, amelyben „megdicsőül a szenvedő", s amely „ m u t a t j a az u t a t " a 
fiatal, szegény, árva proletárfiú előtt! Egy év múltán ez a hang válik keményebbé, harco-
sabbá a Fiatal életek indulója program-adó kiá l tványában! Erre az időre tehetők a Szilágyi 
Katóhoz írott, még kétes hitelű, bár szerintem valószínűen a költőtől származó, gyer-
mekes szerelmes versek is, melyeket Schloss Zoltánné emlékezete nyomán te t t közzé 

30 Saitos Gyula : „ íme a költő, aki indul magasba és mélybe . . . " A tragikus sorsú 
József Attila makói és szegedi évei. Délmagyarország, 1937. december 25. 

31 József Attila válogatott művei. Szerk. Szabolcsi Miklós. Bp. 1952. 423. 1. 
32 Patvi : i. m. 206. 1. 
33 József Jolán: i. m. 139—140. 1. 
34 Kovács Károly. 
36 Hencz Antal. L. Értesítő, 4—5. 1. 
36 Vö. József Attila összes művei. Saj tó alá rendezte Waldapfel József és Szabolcsi 

Miklós. Bp. 1955. 2. köt . 460. 1. 
37 Ez utóbbit József Jolán jóval korábbinak muta t j a . (JÓ^Sjef Attila élete, 100. 1.) 

A kritikai kiadás azonban hiteles kézirat alapján állapította meg keltét. (I. h.) 
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Köpré József az irodalmi Újság 1956. április 14-i számában. Adatainak pontossága, 
a verseknek — kezdetlegességük ellenére is érezhető — üdesége valószínűsítik az egyéb-
ként szokatlan forrás elfogadhatóságát. Sem korábban, sem későbben : csak 1921 tavaszán-
nyarán képzelhető el, hogy e zsengéket (két cím nélküli, 10, illetve 8 soros vers ; 
Ábrándozás; Leánykérés) József Attila írta. Előtte az új környezetbe illeszkedés, külön-
bözeti vizsgák gondja kötöt te le, utóbb pedig, ősztől kezdve Ady hatása nyomasztóan 
érzik kísérletein. 

Most meggyérülnek a költő diákoskodásának eddig ismert adatai , ezután írott versei 
is csak elvétve maradtak meg. 

Május 22-i levelében38 ú jabb nehézségeiről, az osztályközönséggel ambíciói, tehetsége, 
kiváló szereplése miat t t ámad t ellentétről panaszkodik. J ó eszéről, tehetségéről egykori 
tanárai egyöntetű elismeréssel szólnak,39 s érthető, ha az eszes, értelmes diák, mihelyt pótolta 
az elmaradást, hamarosan az első tanulók közé küzdötte magát . Természetes viszont, hogy 
ezzel fölkeltette egyes osztálytársai irigységét. A konfliktust, melyet nővére életrajzi regé-
nyében színesen megrajzolt,40 ő maga levelében így adja elő : 

„Kezembe került egy régi levele, melyben kitartásra int, úgymond, erős akarat ta l 
mindent le lehet küzdeni! Azt hiszem, hogy már az óhaj to t t úton vagyok, legalább is azt 
következtetem abból, hogy „Stéber"-nek [ így!] neveznek! Egy másik levele is, amit rég 
Bécsben írt — talán a sors szeszélyéből —, kezembe jött , s ebben arra int, hogy csiszoljam 
magam, legyek mindenkihez simuló és udvarias, ne keltsem fel senkinek az ellenséges érzületét. 
Kérem legyen szíves, írja meg, hogy hogyan egyeztessem össze a két tanácsot. Mert úgy 
vélem, hogy ez két homlokegyenest ellenkező, de egyenként jóakaratú tanács. Mind a ket tőt 
nem vehetem magamra. Erre bizonyság az, hogy az első tanuló ugyan még Brommer4 1 , 
második Gerzanits42, de én már majdnem túlszárnyaltam Gerzanits-t, de legalább is véle 
egy fokon állok. Most előáll az a helyzet, hogy nemcsak hogy nem kedves minden társam 
az osztályban, hanem sok egyenesen gyűlöl, illetőleg irigyel. A múltkor, pl. : algebra óra 
alat t a háromszögek egybevágóságának tételét bizonyította egy fiú a táblánál. Levezeti 
a tételt és bebizonyítja, két szög [!] és az alap egybevágóságának kimutatásával ; ezután 
azt mondja »hogy mivel a két háromszög congruens, azért a megfelelő oldalak egyenlők!« 
A tanár azt kérdi — megjegyzem új tanár , akkor volt első órája4 3 —, hogy melyek a meg-
felelő oldalak? A fiú hallgat. A tanár az osztályra néz. Méla csend. A tanár kifakad : »Szé-

38 Patyi : i. m. 207.1. Vö. még Németh Andor : József Attila élete. Csillag, 1948. január, 
13.1. Patyi márciusnak olvassa az eredeti kézirat halvány keltezését (mái vagy már olvasható), 
helyesebb azonban Németh Andor olvasása, egyrészt, mert a március rövidítése négy betűs 
lenne, másrészt, mert márc. 22-én József Attila föltétlenül említést te t t volna húsvéti (márc. 
27.) fölutazásáról; s ő t : talán már márc. 22-én, nagykedden Pesten is volt! 

39 Pé ldául : Galamb: i. m. 11—12. 1. Vö. József Jolán: A város peremén, 130. 1. 
Hasonlóan Márton György (A makói József Attila múzeum ada t tá ra 57. sz.), Eperjessy Kálmán 
(József Attila és Csongrád megye, 4—11. 1.) és Tettamanti Béla (Emlékezés József Atti lára, 
ITK. 1955: 197—198. 1.). 

40 József Jolán : A város peremén, 131—135. 1. — József Atti lának az osztály közös-
ségében elfoglalt helyéről, társaihoz való viszonyáról jó képet kapunk H. Kovács Mihály 
novellisztikus visszaemlékezéséből (József Attilával az iskolapadban. Széphalom, 1955. június, 
3. évf. 2. sz. 68—78. 1.) is. 

41 Brommer Andor. Év végén egyedül ő lett jeles az osztályból. Értesítő, 8. 1. 
42 Gerzanits József. Mint Attila is, jórendű lett. Értesítő, i. h. Patyi (i. m. 207. 1.) 

közlésében hibásan szerepel a neve mind a két helyen! 
43 Falábú Jenő, aki évközben jött a nagyszalontai főgimnázimtól. (Engedtessék 

meg ennyi szubjektivizmus : Falábú Jenő e sorok írójának is kedves öreg tanár ja volt Szege-
den. A háború utáni inflációs nyomorúság idején, a hiányos táplálkozástól legyöngülten 
halt meg. Melegszívű, kiváló pedagógus volt!) Leányának, Falábú Theácskának a jánlot ta 
később a költő a „NvolcesztendCs lányok" c. versét. Vö. Irodalomtörténet, 1954: 356. 1.) 
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gyen és gyalázat egy osztályból senki sem tud ily elemi dolgot. Pedig az előző tanár 4 4 sok 
jót mondott az osztályról!« Ebben a pillanatban én jelentkezem. Felszólít : József! (T. i. 
engem már ismert, mert azon az órán már többször jelentkeztem!) Felállók. Azok a meg-
felelő oldalak, melyek egyenlő szögekkel fekszenek szemközt! — A tanár ezután még össze-
szidta az osztályt, hogy csak egy fiú tud ta egyedül. Óra után, midőn kimegyek, odajön hozzám 
az osztály dísze, Bleyer54 , és azt mondja , miközben öklét felemeli : »Ha mégegyszer jelent-
kezel, majd meglátod mi lesz!« Megjegyzem, a jövő hóban már húsz éves lesz egy hí j ján. 
Nagy, robustusi alak! 

És most? »Stréber« vagyok! Mindenki annak hív! 
írjon4 6 kérem, tovább is olyan leveleket, milyen az a kettő, melyet felem-

lítettem.« 
így jöt t el az év vége. A tanítás június 27-én ért véget, s Péter-Pál napján, 29-én meg-

volt az évzáró ünnepély is.47 Attila jórendű lett : jelese történelemből, természetrajzból, 
mennyiségtanból, görögpótló irodalomból, valamint magaviseletből ; jó osztályzata hi t tan-
ból, magyarból, latinból, németből és testnevelésből, valamint dolgozatainak külalakjából ; 
végül egyetlen elégségese „görögpótló rajzból" volt.48 (Eszerint év közben mégsem tér t át 
görögre; hatodik osztályba lépve azonban görögöt tanul!) Jelesrendű egyetlen volt az osz-
tályban : Brommer Andor ; jórendű sem sok, vele együtt is csak öt : Gerzanits József, Dégi 
János, Kiss János és Kocka Károly. Az osztálytársak java elégséges (Abaffy László, Apjok 
János, Balog József, Bedő Lajos, Danczkay Dezső, Fodor József, H. Kovács Mihály, Keller 
Gyula, Kulás Béla, Lányi Aladár, Leipnik Zoltán, Lusztig Sándor, Márton Endre, Sipos, 
József, Stern László, Schwarz Izsó, Szabó Andor, Sznagyik István, Szűcs László, Tóth György, 
Wéber Sándor), jó néhány pedig egy vagy több tárgyból elégtelen (Böhm László, Ha jdú 
István, Marcika László, Raffay Szilárd) osztályzatot kapot t . Mindez mu ta t j a , hogy József 
Attila jórendűsége az osztály egészéhez viszonyítva és a különbözeti nehézségeit, az új kör-
nyezethez való alkalmazkodás gondjait , valamint az árva, magányos serdülő fiú lelki zava-
rait is figyelembe véve : szép teljesítmény.4 9 Ugyanekkor önképzőköri szerepléséért 50 korona 
ju ta lmat is kapot t . 6 0 

„Nyáron lakásért és ellátásért tan í to t tam Mezőhegyesen" — írja önéletrajzában.6 1 

„Vizsga után — mondja József Jolán is — a nyarat Attila Mezőhegyesen osztálytársánál 
— a taní tványánál — töltötte. Szeptemberben visszament az internátusba."6 2 Ennyi mind-
össze, amit erről az időszakról tudunk ; hogy ki volt a mezőhegyesi taní tványa, akinél e nyáron 
szállást talált , nem tud juk . H. Kovács Mihály úgy véli, hogy Szabó Andor és az öccse lehe-
te t t . Olgyai (Brommer) Andor a Szabó-testvérekre is gondol, de még valószínűbbnek 
t a r t j a , hogy a mezőhegyesi uradalom egyik intézőjének a makói gimnáziumban addig 
magánúton tanuló bukdácsoló, sőt később ki is maradt gyerekeit — Kür thy Ferencet 
és Olivért — taní to t ta . Bizonyára e két család valamelyikénél lakhatot t . 

44 J á r a y (Jaeger) Imre. (H. Kovács Mihály levélbeli közlése.) 
45 Bleier Endre. Az értesítő szerint (8. 1.) év végén „vizsgálatlan" maradt . 
46 Eredetileg „ í r já l" volt ; úgy javí tot ta á t ! A makóiak — mint említettem — sokáig 

nem tud ták , hogy „Lucie asszony" József Attila nénje ; Attilának titkolnia kellett : a magázás 
is ennek következménye. Vö. Galamb : i. m. 15—16.1. Mi sem jellemzőbb, mint hogy Espersit 
még 1923-ban sem tudta , hogy Jolán — Attila nénje, s következetesen csak Etust említi 
nővérének ; Jolánt , a „nagyságos asszonyt", szemmel lá thatóan csak gyámja feleségének 
véli. (Péter László : Espersit János, 55—56. 1.) 

47 Értesítő : 3. 1. 
48 Vö. Galamb : i. m. 32. 1. 
49 Osztálytársainak névsorát, eredményeit 1. Értesítő, 8. 1. 
4 Uo. 9. 1. 
61 József Attila válogatott művei, 423. 1. 
62 József Jolán : József Attila élete, 141. h 
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Az új tanévben a tanítás szeptember 5-én kezdődött . Tanárai néhány kivétellel 
ugyanazok, mint az előző évben : osztályfőnöke, egyben a latin és történelem tanára most 
is Eperjessy Kálmán, németre Fülöp Béla, magyarra Kovács Károly, természetrajzra Ora-
vecz Lajos taní tot ta . A mennyiségtan taní tását Falábú Jenőtől az internátus volt igazgatója, 
Qebe Mihály vette át . Görögpótló irodalmat Altmann Jakabtól tanult ; most Matusik Is tván 
taní tot ta görögre — és gyorsírásra. Az önképzőkör vezetését ősztől Tet tamant i Béla vette 
á t : kapcsolatuk, későbbi barátságuk bizonyára ekkor kezdődik.53 A változások közt van 
egy kellemetlen is : a DMKE-internátust a tanév elején á tvet te az állam, s ennek folytán 
a kedves, jó Gebe Mihály helyét az internátus igazgatásában a rideg, szigorú Kályáni Ferenc 
töltötte be. Az intézet egyébként tatarozás miat t csak szeptember 19-én nyílt meg. A három 
nevelőtanár : Galamb Ödön, Falábú Jenő és Márton György.51 

József Attila osztálytársai természetesen jórészt a régiek. Néhány ismétlő és az elmúlt 
év folyamán kimaradt híján őszre újból együtt volt az osztály, sőt néhány „ú j f iú" is csat-
lakozott hozzájuk. Közöttük a legjelentősebb, Attila vetélytársa tanulásban és szerelemben : 
Petrásovics Endre.5 5 

Szeptember 3-i kelettel Makai Ödön kérvényét ismerjük,5 6 melyben Attila számára 
tandíjmentesség céljaira szegénységi bizonyítványt kér a budapesti hatóságoktól. Az ú j 
tanév problémáiról, helyzetéről két levele57 tá jékoztat . Az első így : » 

Makó, 1921. szept. 24. 
Kedves Lucie! 

Igaz szeretettel köszönöm az irántami gondoskodásodat. 

Hogy vagytok? Én, köszönöm, kitűnően. Uj, friss erővel, reménnyel fogtam a 
tanuláshoz. Mindent kaptam a gimnáziumtól. Könyveket, füzeteket, rajzlapokat, vonal-
zókat, rajztáblát, körzőt, buzdítást és elismerést. Kaptam egy kitűnő-eszes tanítványt, egy 
gyártulajdonos fiát. Apja gyáros, főhadnagy — francia származású ; a nagybátyja báró. 
Van egy nevelőnője is, egy csinos angol-francia miss. Nagyon megtetszettem én és a verseim 
a missnek, ezért és mert az Igazgató úr erős-melegen ajánlott: konstruktor [így!] lettem. 
— A tanári kar egyhangúan ajánlott a Főigazgatónak, hogy addja [!] meg a tandíj-
mentességet. — Kedvezményt kapok az Internatusban, de, hogy mennyit, azt nem tudom. 
— Megígértem, hogy a félévben megszerzem a teljes-ingyenes helyet magamnak — azt pedig 
csak jeles bizonyítvánnyal kaphatom meg ! 

A múltkor ígértem, hogy küldök új verseket, de nem küldtem. Most kipótolom 
a túloldalon. 

53 A makói m. kir. állami Csanád vezér főgimnázium XXVII . értesítője. Összeállította 
dr.- Gedeon Alajos igazgató. 1921—22. iskolai év. Szeged, 1922. 6. 1. A tanári kar kimutatása 
jelzi, hogy évközi csere folytán Tet tamant i Béla is taní to t t a VI. osztályban németet, hasonlóan, 
hogy Fülöp Béla a német mellett a magyart is taní tot ta a hatodikban. Tettamanti azt állítja, 
hogy nem taní tot ta József Attilát (i. m. 197. 1.). H. Kovács Mihály levélbeli közlésében úgy 
emlékszik, hogy Tet tamant i németet taní tot t Fülöp után a VI. osztályban ; míg a magyart 
végig Kovács Károly taní to t ta . 

51 Értesítő, 1921/22. 11. 1. 4 

55 Uo. 9. 1. — Vö. Márton György: i. m. 
56 Petőfi-múzeum. 
57 A szept. 24-i levél (hátulján a Bolyongok, Ülünk egymás mellett, Egyedül és Mámor 

című versekkel)' : Petőfi-múzeum ; az okt. 23-i Patyi : i. m. 208. 1. 
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Ödönt nagyon sokszor üdvözlöm ! ( Bocsáss meg, hogy úgy írom ,,Ödönt", de igazán 
a szívem igaz forró üdvözlete így könnyebben jő ajkaimra!) 
Ethát [Vi] milliószor csókolom! 
Néked nem írok semmit, hisz úgyis tudod mennyire szeretlek! 

Attila 

Egy hónappal késó'bb, október 23-án így ír : „Ne haragudj , hogy nem írtam eddig, 
de megmondom az okát. El voltam foglalva tanulmányaimmal, három taní tványommal 
és különösen annak a lapnak a szervezésével, amelyről már otthon tet tem említést, de 
ami, sajnos, nem valósult meg, mert bár a kézi-sajtó már megvolt, papírt is kötöt t le az inter-
nátus olcsó árban — az igazgatóság, a főigazgató68 nem adott engedélyt a megjelenéshez, 
és az egész dolgot vissza kellett csinálni. írni ezalatt azért nem írtam, mert föltettem magam-
ban — önuralom edzésére —, hogy addig, amíg bizonyosat nem írhatok, nem írok ; avval 
akar tam beköszönteni, hogy : győztem! A sors akarata folytán azt í rom: legyőzettem. 
»Roma locuta, res finita!« 

Mint följebb említettem, van három negyedikes taní tványom á h. 200.— taní tásukért 
kapok havonta össz. 600.— azaz hatszáz koronát. Evvel is csökken az intezeti számlám. 

A német tanár megengedte, hogy hallgatónak följárjak a különórákra, ahol én nem 
felelhetek, mert a fizetők négyes csoportokban Járóik, mivel többel nem tudna a tanár fog-
lalkozni, és így az egyik négyes csoportban én vagyok az ötödik kerék, aki csak akkor számít, 
ha egy másik hiányzik. De így is megyek annyira, mint a többiek, mert az egész óra társal-
gásból áll, már amennyire a fiúk beszélnek németül — egy se tud annyit mint én, a dolgoza-
taim kettősnél jobbak. 

Most ju t eszembe, hogyha én nem is írtam, azért Ti, pláne Etus! írhattatok volna, 
mert én igazán vártam a postát. Igaz, hogy még nem érdemeltem ki, no de azért igazán jól-
esett, hogy nem írtam és mégis kaptam Tőled egy lapot. Van egy egész csomó új meg ú jabb 
versem, az internátus igazgatója evvel kapcsolatban azt mondta, hogy született nyugatista 
vagyok. Közülük küldök most egy ket tőt . 

Hogy vagytok? Gondoltok-e rám? Ödönnek is írnék, de látod ily rettenetes írást 
nem merek néki küldeni, máshogyan pedig nem tudok írni, mert nincs időm. 

Félévben jeles akarok lenni! 
Nagyon köszönöm Adyt — már adybb vagyok Adynál. 
De keserves dolog : be kell már fejezni a levelet és újra bocsánatot kérni regényes 

hallgatásomért." 
A levélben említett verseit aligha ismerjük, legalábbis nem tud juk az ismertekről, 

melyiket í rhatta ez idő tá j t . November 26-i kelettel maradt fönn a Vágymagam a hold alatt 
című, valóban erős Ady-hatásról tanúskodó költeménye.69 Ady iránti érdeklődésének nyomát 
előbb idézett, okát egy későbbi, december 2-án ugyancsak nénjéhez írott levele árulja el.80 

Ebben egyrészt megköszöni nővérének a csomagban küldött télikabátot, majd beszámol 
arról, hogy versei „ötven főre növekedtek". Bizonyára már előzően küldöt t belőlük haza is, 
mert faggatta nénjét , vajon hogy tetszettek nekik! Újabb verseiről öntudat ta l nyilat-
koztat ja ki : „Merem állítani — jók, sokkal jobbak és szebbek, mint az előbbiek." Majd így 
büszkélkedik : „Apropos, tegnapelőtt írtam egy verset, ez a legutóbbi — egyik tanár , aki 

68 Lippay György dr. tankerületi főigazgató. Vö. Értesítő, 3. I. 
69 L. Péter László : A makói múzeum József Attila-kéziratai. Szeged, 1952. 6. 1. 
60 József Jolán : i. m. 141—142.1. Minden ok nélkül újraközli Patyi h (i. m. 208—209.1.). 

Legalább fölhasználta volna az alkalmat József Jolán közlésének szövegkritikájára! 
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különben igen művelt és mégis szerény ember,61 azt mondta rá, hogy ebből az egy versemből 
lát ja először azt a szellemet, amely érvényesülni fog. S erre föladott három kötet Adyt, ezek : 
A magunk szerelme, Új versek és a Halottak élén." Levele végén így kiált föl : „Karácsonyra 
csakis Adyt kérek!" Valószínűleg ekkoriban írhatta A gyerekszemű élet-tavon, Útrakészség, 
Prédikáció, Pogányos hitvallás magyarul, Baál, Himnusz az élethez, Az örök elmúlás, Akkor, 
Lovas a temetőben s még néhány más ismert fiatalkori, Ady költészetének formai-tartalmi 
elemeit erősen magán hordó költeményét. 

Sajnos, a gimnázium önképzőkörének jegyzőkönyve ma már ismeretlen helyen rejlik, 
'így a fiatal költő önképzőköri szerepléséről csak egy régebbi, a keltezés följegyzését elmulasztó, 
1940-ben készült másolatból kaphatunk képet.62 Ebben a tanévben tör tént szerepléséről 
ez a következőket mondja : „József Attila VI. o. t . nagy érdeklődés mellett felolvasta három 
költeményét : A szolnoki hidon, Két szív [ezt nem ismerjük! — PL] , Keresek valakit. A bíráló, 
Horváth Ferenc VIII. o. t . kissé erős krit ikát mond a költeményről, de elismerésre ajánl ja . . . 
A tanárelnök a költeményeket kiadja Politzer Dezső VIII. o. t .-nak, hosszabb bírálatra ." 
Később meg egy mondat szól róla : Meissner László V. osztályos Petőfi Falu végén kurta-
kocsma című versét szavalta ; „József Attila VI-os a szavalatot elismerésre mél ta t ja . " 
A Keresek valakit című vers önképzőköri fölolvasása után lehetett, hogy — amint 
Márton György visszaemlékszik — egyes iskolatársai fölkapták a vers számukra groteszk 
sorát, és azzal gúnyolták a fiatal diákköltőt : „Loholok egyre . . . " 

A karácsonyt — előbbi leveléből, készülődéséből kitetszően — Pesten töltötte. Fél-
évkor vajon sikerült-e nagy tervét megvalósítania, jelesrendű lett-e? Makai Ödönnek feb-
ruár 18-án írott levelében63 eredményeiről így számol be : „Bizonyítványom jobb mint tavaly 
volt, de még mindig elég gyenge — nem színjeles. Talán az év végére már az lesz. Hármasom 
nincs. Görög jó, német és gyorsírás jeles. 

Az indexemet mellékelem az ingyenességet kérő folyamodványomhoz, amelyre külön-
ben még választ nem kaptam. 

Valószínűleg kapok egy pár cipőt a Segítőegyesülettől". 
A cipőt említi már néhány nappal előbb február 13-án Etushoz írott levelében64 is, 

írván, hogy az Ifjúsági Segítőegyesület elnöke — az értesítők sem közlik, ki volt — meg-
lát ta rossz cipőjét s megkérdezte, miért nem kért segélyt? „Kérjen, költőnek ada t ik" — írja 
tréfás hangon József Attila. „És én mondám : kéretik és elfogadtatik. S lőn szörnyű folya-
modásírászat." I 

Az új tavasz — új szerelemmel köszönt be. Lehet, hogy már az elmúlt évben, 1921 
tavaszán írott szerelmes verseknek is Ő volt a tárgya, lehet, hogy csak mostanára feslett 
ki kislányos szépsége, s lobbantot ta lángra a 17 éves fiú szívét : a „bronza jkú" Gebe Márta, 
az internátus volt igazgatójának, a kedves Miska bácsinak leánya. Április 2-án egy ibolyát 
ábrázoló képeslap hátulján vall először szemérmesen, költői módon a komolyodó fiatalember 
„Tus ikának" : „Mint ibolyák, a férfikebelben a szív kivirágzik, — S mint ibolyák rej tve 
este magába susog." Aztán sorra születnek a szép szerelmes versek, immár a zsengéket meg-
haladó, érett líra remek alkotásai, a magyar szerelmi költészet örök értékei : Távol, zongora 
mellett, Tavaszi ének, Csókkérés tavasszal... 

Most már a költészet foglalja el lelkét, egybefonódottan a szerelemmel, s egyre keve-
sebb helyet hagyva az eddigi lelkes, öncélú tanulásnak, szorgalomnak. Egyszerre unalmassá, 
fárasztóvá, elkedvetlenítővé válik a napról napra való készülés : „a betűk s ivatagában" „ver-

61 Minden bizonnyal Galamb Ödönről van szó, aminthogy ő is elmondja, hogyan ad ta 
Attila kezébe Ady versesköteteit. Galamb: i. m. 14. 1. * 

62 Németh Ferenc: Az önképzőkör aljegyzője. Néhány ismeretlen adat József Attila 
diákkoráról. Délmagyarország, 1955. május 5. 

63 Patyi: I. m. 209. 1. 
64 József Attila ismeretlen levele és verse. Művelt Nép, 1955. ápr. 10. 6. évf. 15. sz. 3.1. 
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gődik" a „szegény diák". ( A vergődő diák, A betűk sivatagában.) De közeledik is az év vége : 
június 14-én, szerdán befejeződik a tanítás, másnap, úrnapján Attila Mezőhegyesre megy 
néhány napra,6 5 majd a hét elején visszatér az összefoglalók, vizsgák idejére. Valószínűleg 
ekkor következett be a csalódás, mégpedig — állítólag66 — az iskolai vetélytárs, Petrásovics 
Endre közbejöttével. Attila együtt látta őt Mártával nevetgélni — s ez elég volt neki, hogy 
a számára viszonzatlanul maradt szerelem kétségbeejtse. A magányos, árva, szeretetre vágyó, 
a családi élet állandó melegét nélkülöző, érzékeny serdülő fiú öngyilkosságra határozta el 
magát. „A gimnázium VI. osztályát — emlékezett vissza később, 1937 tavaszán önéletraj-
zában"7 — színjelesen végeztem, jóllehet, pubertáskori zavarok miatt több ízben öngyilkos-
ságot kíséreltem meg, hiszen valójában sem akkor, sem előzőleg nem állott fölvilágosító 
barátként mellettem senki sem." Kétségtelen, hogy magányosságát, árvaságát ekkor még 
nem enyhítette néhány kedves tanár jának, pártfogójának szeretete, támogatása, s még 
később is, kedvezőbb körülmények közepette is időnként erőt vett ra j ta a kétségbeesés, 
elkeseredés. Megírta „végkérését", majd bevett 60 db félgrammos aszpirint, s készült a 
halálra. „Végkérését" még elvitte Galamb Ödönnek : á tadta egy borítékban, melyen ez állt : 
Június 29-én bontható fel! Galamb Ödön, internátusi felügyelőtanára, költészet legelsők 
közötti megbecsülője egyszeriben megértette, miről van szó. Azonnal segítségről akart gon-
doskodni, de Attila eleinte vonakodott . „Ragaszkodott elhatározásához — emlékezik Galamb 
Ödön68 . — Nincs értelme életének, nemcsak a szerelem adta kezébe a mérget, hiábavaló 
az egész élete. Nincs miért élnie, nem szereti őt senki. Hivatkozhattam arra, hogy ő máris 
drága nekünk, társainak és minden ismerősének, mindenkinek, aki sokat vár tőle s meg-
becsüli benne a kezdő p o é t á t . . . Nem sokat használt. Csak amikor magamhoz öleltem s meg-
csókoltam mint szegény, elhagyott gyermeket, akkor zokogott fel s akkor ad ta belegye-
zését, hogy igen: segítsünk fa j ta . Egy szó ta r tha t ta csak vissza, melyet kora ifjúságától 
nélkülözött : a szereteté." 

A gyomormosás megmentette az életnek. Néhány napig feküdnie kellett, hogy kihe-
verje a mérgezés ártalmeit. Végrendelet roppant jellemző lelkületére. „Mindenem azé — írja 
a június 26-án kelt »végkérésében«69 — akinél van, kivéve az internátusban lévő fehérnemű-
met és ruhámat , melyek osztassanak ki szegénysorsú tanulók közöt t ." Azokban a napokban 
kapha t ta meg az azévi önképzőköri jutalmat : a tavalyi összeg kétszeresét, 100 koronát .7 0 

Erről az összegről úgy rendelkezik : adják oda Kiss Károly ügyvédnek, pártfogói egyikének, 
kitől éppen annyit kapot t kölcsön. Hátralevő instruktori követelését, másik 100 koronát 
Fülöp Béla tanár jánál fönnálló tartozása törlesztésére szánja, s még másoknál mutatkozó 
tartozásainak kifizetésére gyámját kéri. Mindez muta t j a anyagi gondjait, nehézségeit, de 
azt is, hogy mindig akadt segítője, támögatqja. Tőlük is búcsúzik „végkérésében" : „Olyan 
sokan vannak, akik közel állanak szívemhez, hogy lehetetlen most Tőlük külön-külön el-
búcsúznom : köszönöm jó szavukat, érdeklődésüket, pártfogásukat s üdvözlök, köszöntök 
mindenkit!" 

Pártfogóinak egyike, Espersit János, a lelkes irodalom- és művészetpártoló ügyvéd, 
különös jelentőségre tet t szert életében.71 Galamb Ödön muta t t a be neki a fiatal diákköltőt, 
mint a makói liberális, ellenzéki lap, a Makói Reggeli Újság szerkesztőjének. Ő ismertette 

65 Értesítő, 2. 1. — Mezőhegyesi tartózkodására egyetlen adatunk a „Tavaszi ének" 
c. vers kéziratán szereplő keltezés : Mezőhegyes, 1922. fűn. 18. Vö. József Attila összes művei, 
1. köt . 365. 1. 

66 Márton György visszaemlékezései. Vö. 39. jegyz. 
67 József Attila "válogatott művei, 423. 1. 
68 Galamb: i. m. 22. 1. 
69 Uo. 23. 1. 
70 Értesítő, 10. 1. 
71 Vö. Péter László: Espersit János, 49. sk. 1. 
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viszont meg a 17 éves poétát Juhász Gyulával, a nagy szegedi költővel, aki régi tanárkodása 
színhelyére, legkedvesebb barát jához, Esperit Jánoshoz gyakran kilátogatott . Egy ilyen 
látogatás alkalmával, valószínűleg 1922 húsvét ján, áprilisban találkozhatott először Esperit 
társaságában a két költő : a Mester és a Taní tvány. Mire a nyár eljött, már levelezésben 
állanak egymással. 

Június 29-én bizonyítványosztás. József Attila megvalósította tervét : jelesrendű 
lett. Egyetlen kettese van csupán, írásbeli dolgozatainak külső alakja.7 2 Kívüle jeles még 
az osztályból a két vetélytárs : Brommer Andor és Petrásovics Endre. Legjobb barátai közül 
Dégi János most is jó, Balog József változatlanul elégséges, Kovács Mihály elégségesből jó-
rendűre küzdötte magát.7 3 Attilát osztályfőnöke, Eperjessy Kálmán így jellemezte az indexé-
ben : „Tehetséges, kötelességtudó, bátor fellépésű."74 S bár öngyilkossági kísérlete miatt a 
tanári kar egy része ellene fordult, pártfogóinak kezdeményezésére, mint egy későbbi levelé-
ből megtudjuk, 7 5 a tanári testület megajándékozta őt egy nyári vászonruhával. Vizsga után 
állítólag néhány napra fölment Pestre. Erre muta t a Nyári délután a szobában és esetleg a 
Napszonett c. verseinek keltezése és szövegutalása ; , e ellene mond viszont, hogy későbbi, 
Kiszomborról Etushoz írt lévelében olyan utalásokat találunk (pl. az, hogy bizonyítványát 
postán küldte föl gyámjának, amire semmi szükség sem volt, ha személyesen is fönt j á r t ig 
amelyek kétségbevonják ezt. Mindenesetre július elején elszegődött kukoricacsősznek Kis-
zomborra. Hogy mi késztette erre, s hogyan jutot t éppen Kiszomborra, erről mit sem tudunk : 
Hiszen anyagi nehézségein segíthetett volna, kosztját , szállását talán ezen a nyáron is bizto-
s í that ta volna nyári instruktorkodással, mint a megelőző év vakációján. Vagy tán ezen a 
nyáron már ilyen alkalom sem adódott? Időközben, 1956 szeptemberében Waldapfel József-
fel bejártuk a költő szegedi, makói, kiszombori, és vásárhelyi emlékhelyeit, s az ő lelkes 
faggatózása nyomán kiderült, hogy voltaképpen Kiszomboron is házitanítóskodott a költő, 
és csak mellékesen, tanítványaival együtt , házigazdáinál csőszködött. Az emlékezés mor-
zsáiból összeálló zombori nyárról Waldapfel József ír az útjáról készített cikkében. 

Mindenesetre használt neki és költészetének a kiszombori csőszködés. „Sokat beszélt 
később a Kiszomborban eltöltött hetekről — írja Galamb Ödön.77 —• Rossz bádogkanna 
fenekén ütöt te ki legjobb rímeit — mondot ta ." Erről szól a Nyugatnak elküldött, Osvát 
Ernőnek ajánlot t szép verse, a Kukoricaföld is. Érdekes, de élményeivel alig sejthető össze-
függést eláruló — valószínűleg csupán a kiszombori nyárral rokonhangulatú déjà vu-ből 
fakadt — verset írt évekkel később is Kiszombori dal címmel. Ám legjelentősebb itt írt versei-
ben : a nép, a parasztság életének, nehéz munkájának művészi visszatükrözése. Amikor 
Kiszomborra megy, a falu népe a legnagyobb munkában van : leghosszabbak a napok, leg-
rövidebbek az éjszakák, s a Rónay-uradalom cselédei, béresei, részesei, meg a kiszombori 
kisparasztok hajnaltól vakulásig izzadnak : ara tnak, csépelnek. S a költő, aki Márta-napkor, 
július 27-én, a Névnapi dicséret zengő soraival köszönti szerelmét, a haj l í thatat lan Gebe Mártát 
— ugyanakkor figyelő szemmel és mélyen együttérző, azonosult szívvel lát ja meg, és fogal-
mazza meg szép versek egész sorában a paraszti sorsot. ( Aratás előtt, Aratásban, Éhség, 
A gép elkapta, Holttest az utcán.) Innen, a Zöldfa utca 404/a alól ír augusztus 17-én levelet78 

Etus húgának. Életvidám, tréfálkozó, derűs hangon számol be öngyilkossági kísérletéről : 
,,A vizsga felé haladó napokban, valami dekadens pillanat hatása alatt , »megettem« hatvan 

72 Galamb : i. m. 32. 1. 
73 Értesítő, 9. 1. 
74 Hiteles bizonyítványmásolat a makói József Atti la-múzeumban. 
75 Józs.:f Jolán : i. m. 151. 1. 
76 Vö. József Attila összes versei, 1. köt. 365—366. 1. 
77 Galamb : i. m. 24. 1. Vö. Péter László : József Attila Kiszomboron. Fényszóró [Makó], 

1955. április, 5. sz. 2—5. 1. 
78 József Jolán : i. m. 144—147. 1. 
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darab aszpirint, este fél 9-kor, egy óra múlva végigvágódtam a folyosón. Tíz órakor gyomor-
mosás, elég kellemetlen valami, is tentudja hány napi fekvés, azután a színjeles bizonyítvány. 
Klasszikus, mi?" A bizonyítványra büszkén hivatkozik : gyámja egy tavalyi lapjában kétel-
kedett tehetségében, szorgalmában. „Igazán elveszett hitem szellemi képességeidben, ha 
még azt sem tudod elérni, hogy az első eminens légy és tiszta egyes kalkulusod legyen". Most 
már gyámja se becsülheti le tudását : „Az osztályunkban most én vagyok a legjobb diák, 
az első eminens, lévén tiszta egyes kalkulusom. Még tornából is jelesem van, életemben először." 

„Nem akarok még gondolni sem arra — folytat ja e levelében —, hogy visszamenjek 
az internátusba. Ha kapok nevelői állást Makón, jó, ha nem, úgy is jó, mert akkor valami 
foglalkozás után nézek és magántanuló leszek." 

„Valami 1500 koronáért vettem könyveket. Ha parancsolod, küldök "belőlük Neked 
is, legalább a prózákat, mert többnyire verses kötetek. A verselés és költészet terén igazán 
szép haladást te t tem. Meglehet, hogy egy hónapon belül ott leszek a beérkezettek között . 
Lám, Ti nem írtatok és Magyarország most élő költőinek legnagyobbikától — olvasd csak 
el! — kaptam levelet." 

Mellékeli Juhász Gyula levelének másolatát , melyből kitűnik, hogy Attila már elő-
zőleg levéllel kereste föl őt, s elküldötte neki néhány újabb versét. „Sok gondom és bajom 
mellett nem feledem — írja neki buzdítóan Juhász Gyula79 — és azon tűnődöm, hogyan 
keílene magát okosan és szépen fölfedezni. A Szegedben akar tam először, de kilőtték alólam 
ezt a lovat azóta . . .80 Higyje el, hogy ha van ma hazai költő, aki magát szívből szereti és 
becsüli, elsősorban Juhász Gyula az. Bízzék, ne lankadjon, írjon tovább, tanuljon tovább, 
magának nem szabad és ha akar ja , nem lehet elkallódni! Durate et vosmet rebus servate 
secundis! Ez a horáci sor legyen jeligéje és győzni fog!" 

Másnap, 18-án választ ír Juhász Gyulának és elküldi néhány újabb versét (Szeged 
alatt, A Szent Jobb ünnepénj.81 „Igazi nagy szeretettel köszönöm szívből-fakadt meleg levelét! 
J a j , nemis tudom az én nagy örömömet, hálámat, szeretetemet sehogyse kifejezni. Én maga-
mat igazán sohase értékeltem annyira, hogy ilyen szeretetet megérdemeljek . . . " „forrp 
karokkal öleli újfent életre-fakadt öccse . . . " 

A levél elmegy Szegedre, de a választ nincs türelme megvárni : egy augusztus végi 
vagy tán szeptember eleji forró nyári napon begyalogolt Szegedre Juhász Gyulához. Újból 
verset vitt , s ezek közül ket tő megjelent a kis színházi műsorújság, a Színház és Társaság 
szeptemberi számában. Ezek voltak az első nyomtatásban megjelent József Attila-versek . . ,82 

A kapcsolatok láncolata alakul ki : Galamb Ödön ismertette meg Espersittel, Espersit 
Juhász Gyulával, Juhász Gyula Koroknay Józseffel, a lelkes, irodalompártoló s írogató 
nyomdászmesterrel. Koroknay kis szegedi nyomdájában találkozott össxe Kormányos 
Istvánnal, későbbi legjobb szegedi barátjával . Ő viszont megismertette a szegedi fiatal költők 
egy kis csoportjával, egy avantgardista, merészen újat kereső költői körrel. Elhatározó jelentő-
ségű lett ez a kapcsolat életében, költészetében : szegedi társasága döntően befolyásolja az 

79 József Jolán : i. m. 147. 1. Vö. Juhász Gyula és József Attila levélváltása. Szép Szó, 
1938. április, 6. köt. 3. füz. 320. 1. 

80 A Szeged, a liberális ellenzék szegedi napilapja, a Délmagyarország folytatása, betil-
tása miatt ekkor (1922. aug. 6-tól okt. 22-ig) éppen szünetelt. 

81 Szép Szó, i. h. 
82 Ez a két első nyomtatot t vers az Ősapám és a Távol, zongora mellett című volt. 

A „József Attila nyomtatásban megjelent első verse" című cikkemnek (Délmagyarország, 
1954. ápr. 11.) és nyomában a „József Attila-textológia" megfelelő helyének (Irodalom-
történet, 1954 : 358—359. 1.) föltevését az időközben előkerült és a jubileumi József Attila-
emlékkiállításon bemutatot t kitépett lap nem igazolta. A „Sivatagban" című vers tehát nem 
József Attila verse. — Novellisztikusan megírta az első versek megjelenésének történetét a 
Színház és Társaság akkori szerkesztője, Úr György : Egy költő indulása. Pesti Hírlap, 1942. 
dec. 15. — (Indulás. Délmagyarország, 1955. febr. 24.) 
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ezután következő években költészetének fejlődését, világnézetének alakulását, sőt életének 
eseményeit is, hiszen barátai révén jut el Makó és Szeged után Bécsbe, így ismerkedik meg 
— számos zűrzavaros eszmerendszer után — a kommunista világszemlélettel is."3 

4 

Ősszel megkezdte a* hetedik osztályt, de az internátusba valóban nem ment már 
vissza ; lehetséges, hogy egy ideig ekkor Kesztner Zoltánnál kapot t hajlékot.8 4 Barátai — 
elsősorban Espersit és Kesztner, valamint Saitos Gyula és Gyenge Miklós —• előfizetőket 
gyűj tö t tek könyvére, amelynek kiadását Juhász Gyula kezdeményezésére és javaslatára 
Koroknay József vállalta. Október 10-én örömmel újságolta nénjének írott levelében,85 

hogy már 150 előfizetője van, s kérte, ő is szerezzen néhányat . Október 14-én Réti Ödönnek, 
a szegedi írónak, a Nyugat neves novellistájának ír, s tanácsot kér tőle, hogyan bírhatná 
válaszra a Nyugat szerkesztőit : egyúttal elküldi neki dedikált kiszombori versét, az 
Aratás előtt címűt.86 írói ambíciói megnőttek : hírét vette, hogy a szegedi írók valami egyesü-
letet készülnek csinálni ; érdeklődik, mi lesz ez, mert ő is be szeretne oda jutni! 

November 4-én már örömmel, lelkendezve írja Makai Ödönnek : „Most már nyakig 
vagyok az életben és csak úgy fuldoklom a gyönyörűségtől."87 Aztán beszámol életének újabb 
alakulásáról : „Iritz Miksa bornagykereskedőnél vagyok nevelő. Havonta 5000 és egynéhány К 
fizetést kapok. Ebből 5000 K-t fizetek lakás és ellátásért . . . A Segítő Egyesület ad pár ezer 
К ruhasegélyt. Júniusban a tanári kar vett egy vászon nyári ruhát . ' ' Ennyi t ír életkörülmé-
nyeiről. A többi — költői sikereiről szól : „A Parnasszusra is elindultam (!).A szegedi Színház 
és Társaság közölte két versem és olyan dicsériádát zengett rólam, hogy szinte belekábultam. 
Versekért eddig vagy 500 K-t kap tam. Decemberben jelen meg első verseskönyvem : Szépség 
koldusa, Juhász Gyula előszavával, Szegeden. A kiadó a tiszta bevétel 50 százalékát adja 
nekem. 300 pldon nem sok nyereség lesz á 150 K. Esetleg el se fogy mind. 5-én megjelent 5 
versem egy antológiában. A szegedi lapok közül vagy négy, a Szeged, a Szegedi Híradó 
a Színház és Társaság és a Színházi Újság kér verset. Nagyon keveset fizetnek. Még a Szín 
ház és Társaság fizet legjobban, szeptemberben adot t két versért 200 K- t . " 

f a l ó b a n , másnap, november 5-én megjelenik Szegeden a Koroknay nyomdában, 
Keck József szerkesztésében a szegedi fiatal költők lírai antológiája, benne József Attila — 
nem ugyan öt, csupán négy — versével, köztük a Fiatal életek indulójával. A többi fiatal 
lírikus is lázad az adot t világ ellen, új u takat keres, modernista — azonban egyedül az ő hangja 
egyértelmű : „Megmozdulunk, hejh, összeroppan alat tunk ez a régi világ!" Honnan ez a tiszta, 
forradalmi hang, amely később — hiszen annyi szellemi áramlat hat még rá — sokáig el-
elbizonytalanodik, s csak évek múltán, a munkásmozgalomban való tevékeny részvétel 
idején kapja vissza újból, magasabb eszmei és művészi szinten, tisztaságát, forradalmi csen-
gését? Része lenne benne talán az öreg makói szocialista szabómesternek, Murvai Józsefnek, 
akinek alakját , szerepét József Jolán a kortársak szájhagyománya alapján rajzolta meg?8 8 

A Népszavának, melyet Márton György szerint89 naponta rendszeresen olvasott már az inter-
nátusban is? Esetleg Mohos Ágostonnak, a szocialista meggyőződésű taní tónak, Espersit 
újságja munkatársának, akiről gyanít juk, hogy szerepe volt József Attila és a Népszava 

83 Vö. Péter László : József Attila Szegeden, 22. 1. 
84 Vö. József Jolán : i. m. 148. 1. 
85 Uo. 150. 1. 
86 Vö. Péter László: József Attila Szegeden, 23. 1. 
87 József Jolán : i. m. 151—152. 1. 
88 József Jolán : A város peremén, 137—140., 145. 1. 
89 Vö. a 39. jegyzettel. 
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későbbi kapcsolatának megteremtésében?9 0 Mindenesetre, ha túlzás is, amit József Jolán 
állít81, hogy Lenin „Állam és forradalom" című könyvét már magával hozta volna Makóra 
a 15 éves kisdiák — kétségtelen, hogy a szocializmussal, a munkásság és a parasztság osztály-
harcával már ekkor, 1922-ben, legalábbis közvetett kapcsolata t ámadt . 

A lírai antológia megjelenése napján a Szegedi Híradóban is napvilágot lát két 
verse (Szeged alatt, A bánat) s ettől kezdve egyre-másra j'elennek meg versei a makói és 
szegedi lapokban . . . Ugyanezen a napon a Makói Reggeli Újság mellékleteként megjelenő 
Dongó közli kedves, keserédes versikéjét : A hit boldogít. . . November 12-én a Makói 
Friss Újságban megjelenik egy kis hír, „József Attila VII. o. főgimnáziumi tanuló"-nak 
— „kinek versei irodalmi körökben általános feltűnést kel te t tek" — készülő verses-
kötetéről. 

S a versek egyre gyűlnek. A Márta iránti rajongás még nem szűnt meg, Márta-versek 
még ezután is születnek (őszi alkonyat, Üdvözlés, Ó, zordon szépség, Az én ajándékom, Várlak, 
Álmomban enyém vagy, Egyszerű vers, Szerelem ez?). 

Ebben a tanévben is szerepelt az önképzőkörben, sőt ő lett az önképzőkör aljegyzője.93 

Saját kézírásával írott jegyzőkönyvi bejegyzések őrzik ekkori tevékenységét. Az első gyűlésen 
három szavalattal lép fel. Egy Ady-vers : Harc a Nagyúrral. A két bíráló egyhangúan meg-
állapítja, hogy nem jó a költemény megválasztása, a szavalás kissé monoton, nem kísérte 
mimikával. »Mindazonáltal a szorgalmáért« megdicsérik. A másik két vers az ő műve : A bánat, 
Koldus. Erről ugyancsak sajátkezű írásával ezt írta a költő : „Balog József VII. o. t . bírála-
tában tehetséges fiatal költőnek nevezi József Attilát fa saját nevét aláhúzta!], elismeri versei-
nek jóságát, szépségét, nyelvének zengzetességét, s dicséret mellett a jegyzőkönyvben egész 
terjedelmükben való megörökítését kéri a körtől. — Tekintve, hogy ennek a jegyzőkönyvben 
helye nincs, a tanárelnök, amennyiben a kör kívánja, az aranykönyvben való megörökítését 
javasolja. — Ezután Nagy László VIII. o. t . szólal fel, s kéri József Attilát , hogy inkább 
hazafias költeményeket írjon, ha ír, s ne kövesse a modern költők túlságba vitt egoizmusát. 
Hasonlóképpen Szabados László és Gerzanits Imre VIII. o. tanulók ajánl ják József Atti lának, 
hogy inkább hazafias költeményeket írjon, mert erre inkább szüksége van hazánknak, mostani 
állapotában. Goltner Dénes VIII. o. t . a költemény egyes kifejezéseit, amiket a bíráló zengze-
teseknek mond, kifogásolja. — A kör többsége a költeménynek az aranykönyvbe való meg-
örökítését határozza el."83 

A következő ülésen a tanárelnök, Tet tamanti Béla kijelenti : „A tárgysorozat utolsó 
pontja , József Attila VII. o. t . Boros keserűség című költeménye (szavalja : Petrásovits Endre 
VII. o. t.) nem kerül sorra. József Attila verseivel szívesen foglalkozunk, de azt szavalni egye-
lőre nem fogjuk."8 4 

Érdekes a d a t ' ez, s ismervén Tet tamant i baráti jóindulatát a fiatal költő 
iránt, csak úgy magyarázhat juk, hogy a tanári kar és értetlen iskolatársai egy 
részének támadásaitól, gúnyolódásaitól akar ta ezzel az érzékeny lelkű és önérzetes költőt 
megkímélni. 

December 12-én a Diósszilágyi Sámuel vezetése alatt működő Stefánia Szövetség 
irodalmi estjén Juhász Gyula Petőfiről beszél — a nagy költő közelgő centenáriuma alkalmából ; 
Móra Ferenc fölolvassa „Az aranyszőrű bá rány t " ; Espersit János három Juhász Gyula-verset 

90 Vö. Péter László : Espersit János, 66—67. 1. 215. jegyz. 
91 József Jolán : utóbb i. m. 128. 1. — Bár ez kétségtelen — erre Szántó Judi t József 

Attila diafilmjének az eddigieknél élesebb filmkockája bizonyíték — a könyv 1919-ben a 
14 éves gyermek kezében forgott ; mégsem hinném, hogy ennek túlzott jelentőséget lehetne 
tulajdoní tanunk. 

92 Németh Ferenc: i. m. 
93 Uo. 
94 Uo. 
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Ebből a könyvből készült 100 
számozott é» а szerző éttel 
aláirt példány piros cimnyo-
mással merített papíron. I— 
XXV. és 26—1 OO-ig. amelyek 
könyvárusi forgalomba nem 

kerültek 

József Att i la a jánlása Espersi t J á n o s n a k a „ N e m én k i á l t ok" című köte te 
most előkerült pé ldányán 



József Attila a 20-as évek közepén ; háttérben a makói villanytelep 



József Attila és Etus (1923) 



József Att i la ós néhány osztálytársának aláírása (1922) 

Ü d v ö z l ő l a p T e t t a m a n t i B é l á n a k (1923) 



szavalt, majd — mint a Makói Reggeli Újság írta — „József Attila főgimnáziumi tanulónak 
egy Juhászhoz írt szonettjét is előadta." Kell-e nagyobb öröm a hetedikes gimnazistának, 
mint együtt szerepelni Juhász Gyulával, Móra Ferenccel? 

Karácsony előtt pár nappal megjelenik a Szépség koldusa. A legkorábbi a jánlás 
december 17-én ketl : bizonyára nincs jelentőség nélkül, hogy ezen napon, legelsőkül, Juhász 
Gyulának és Móra Ferencnek nyúj to t ta át a nyomdafestékszagú versesfüzetet. A Kilényi-féle 
J+ihász Gyula-gyűjteményben van meg a Juhász Gyulának szóló ajánlás : „Juhász Gyula 
bátyámnak nagy-nagy szeretettel. Szeged, 1922. dec. 17. József Atti la." A Somogyi-könyv-
tár őrzi Móra Ferenc példányát : „Móra Ferencnek szeretettel. Szeged, 1922. dec. 17. József 
Atti la." Valószínűleg ez után kapták meg tiszteletpéldányaikat a makóiak ; itt a legkorábbi 
dedikáció december 19-én kelt : „Kesztner Zoltán bátyám fogadja szeretetem jeléül. Makó, 1922 
dec. 19. József Atti la."9 6 A máig fönnmaradt néhány ismert példány dedikációi — sajnos, 
Espersit Jánosé nem maradt meg — szintén a meleg baráti kapcsolatokról tanúskodnak ; így 
a Gebei Mihálynak szóló is : „Miska bácsinak meleg fiúi szeretettel. Makón. 1922. dec. 20. József 
Atti la."9 6 „Dr. Galamb Ödönnek — atyám helyett — ölelő szeretettel. Makón, 1922. dec. 21. 
József Atti la."9 7 Eperjessy Kálmánnak : „Dr. Eperjessy Kálmán tanár úrnak szeretettel 
küldöm könyvem, volt diákja. Makón, 1922. XII . 21. József Atti la."9 8 Tet tamantinak : „Kedves 
tanáromnak, Tet tamanti Bélának, aki mindig szidott ezekkel együtt , de azért mégis tudom, 
hogy szeret egy kicsikét, küldöm meleg szeretettel."99 

December 24-én, karácsony este á tad ja Mártának is a versesfüzet egy példányát, 
beleírva sajátkezűleg az ajánló-vers néhány sorát : „Versemmel hogyha megelégszel, — 
Kínáltam úgyis már elégszer — fogadd el : véres, k ö n n j e s ékszer."100 

A karácsonyi makói lapokban a két barát — Espersit János és Saitos Gyula — ismerteti 
meleg, pártfogó szeretettel a fiatal költő első verseskötetét.101 

Az ünnepekre vagy tán inkább az ünnepek utáni vakációs napokra Attila ismét fölment 
Budapestre. Pesten írta két szerelmes versét (Vers a szemedről, Szerelmes kiszólás), melyekről 
még nem tud juk eldönteni,102 kihez, kiről í ród tak ' 

1923 első napjaiban József Attila visszatért Pestről, de nem Makóra, hanem néhány 
napra Szegedré, új , fiatal barátai közé. Ott írt néhány verset (Petőfi tüze, Önarckép, Igaz, 
őszinte búcsú, Sacrilegium stb.), s ezek keltezéseinek tanúsága szerint kb. 8-áig tartózkodott 
Szegeden. 1923. január 10-én kitépett a gimnáziumi rendes tanulók közül, és magán-
tanuló lett103 . 

Valószínű, hogy ez a dátum már csak a kilépés hivatalos aktusát jelzi, s a diákköltő 
már előbb, karácsony előtt abbahagyta az iskolába járást . Novemberben (készülő kötetéről 
hírt adva) és december elején (a Stefánia Szövetség irodalmi estjéről szóló beszámolóban) 

96 Vö. Péter László: József Attila ismeretlen verssora. Irodalmi Újság, 1955. 
május 28. 

96 Koncsek Lászlóné, Gebe Márta birtokában (Győr, Munkácsy u. 10.). 
97 József Attila összes művei, 1. köt. 56—57. 1. közötti hasonmáson. 
98 József Attila és Csongrád megye, 9. 1. 
98 Tettamanti: i. m. 197. 1. 

100 Koncsek Lászlóné birtokában. 
101 Vö. Péter László : Espersit János, 50. 1. 
102 A Márta-szerelem még tar t ; a kritikai kiadás első kiadása (József Attila összes 

művei, Bp. 1952. 1. köt. 369. 1.) tévesen tulajdoní tot ta az Espersit Cacával kezdődő új szere-
lem „nyi tányának" (vö. Irodalomtörténet, 1954 : 353. 1.). Saitos Valéria — akire egyszerű 
azonosítással (Nagy mély szemed reámragyog sötéten . . . ) joggal gondolhatunk, de akivel 
való kapcsolatait későbbinek tud juk — magának vindikálja e verset. (Kéziratos vissza-
emlékezése. A szegedi Egyetemi Könyvtár gyűjteményében.) Lehet, hogy pesti leány e 
versek ihletője? 

103 Saitos Gyula : „ í m e a költő, aki indul magasba és mélybe . . . " A tragikus sorsú 
József Attila makói és szegedi évei. Délmagyarország, 1937. december 25. 

25 



a lapok is még gimnáziumi tanulónak mondják,1 0 4 de az Eperjessynek írott dedikációban már 
„volt d iák jának" nevezi magát. Ha ez a jelző nem arra vonatkozik, hogy Eperjessy ideigle-
nesen elkerült Makóról, elszakadt az osztályától,106 akkor kétségtelen jele annak, hogy a költő 
már elhagyta az iskolát. Önéletrajzában ő maga is téved, mikor azt írja : „А VI. osztály el-
végzése után otthagytam a gimnáziumot, meg az internátust , mert elhagyatottságomban 
nagyon tétlennek éreztem m a g a m a t . . ,"106 József Jolán sem tud erről pontosabbat : „Nem 
tudom, meddig nevelősködött Attila Iritzéknél.Hallgatott és ri tkán írt levelet. Azt sem tudtuk , 
hogy ot thagyta a gimnáziumot és abbahagyta a tanulást . És nem tudtuk azt sem, mi késztette 
erre."107 

Ekkor került Espersit Jánoshoz. A kiváló ember, aki a nagy korkülönbség ellenére is 
barát jaként becsülte a szegény diákot, magához vet te őt, hajlékott adot t neki. „Ké t kedves 
tanárom kérésére mégis elhatároztam, hogy érettségizem" — olvassuk önéletrajzában,1 0 9 

A „két kedves t aná r " nyilván Galamb és Tet tamant i , akikkel később is legtovább tar to t ta 
a kapcsolatot, levelezést. De bizonyos, hogy mellettük Espersit volt az, aki rábeszélte, hogy 
tovább tanuljon, vizsgáit magánúton letegye. József Attila napjai ezután hónapokon át 
egészen a vizsgákig „szeretett János bácsija" mellett teltek el : eleinte versírással, olvasással, 
később fölváltva írással és tanulással. Innen levelez Szegedre barátaival : az újonnan meg-
indított folyóirat, a Csönd kiadójával,109 eldicsekedvén, hogy a folyóirat első számáról ismerte-
tést írt a Makói Friss Újságba ;110 majd a Szegedi Híradó szerkesztőjével, Sz. Szigethy Vilmos-
sal, ú jabb verseket ígérvén neki.111 Ekkor ír, február 18-án, fizetett verset emigráns oroszok 
hangversenye számára,112 ami részint az ő világnézeti tisztázatlanságát muta t j a , részint azt, 
hogy Espersit, bár szilárdan szembenállt a^ ellenforradalommal, fasizmussal, szintén nem 
ta r to t ta elítélendőnek a bolsevizmus „áldozatainak" erkölcsi és anyagi pártolását. Ő — és 
bizonyára ekkor még József Attila is — a hazájukból száműzött „hazaf iakat" látta a kegyelem-
kenyéren élő emigránsokban, így érthető, hogy engedett a nyilván megtisztelőnek föl tüntetet t 
kívánságnak, kérésnek, és megírta ezt a verset. 

Március 1-én ismerkedett meg Espersit leányával, a „hamvas arcú" Cacával,113 aki 
Espersit elváltán élő feleségétől, édesanyjától Hódmezővásárhelyről járt át időnként apja 
meglátogatására. A találkozás gyümölcse egy szép vers : Leányszépség dicsérete, amely 
most már valóban „nyi tánya egy új szerelemnek". Sok szép szerelmes verset köszönhet ennek 
a találkozásnak is a magyar irodalom. (Rög a röghöz, Útrahívás stb.) 

Március 9-én a Szeged vezércikke — minden bizonnyal Móra Ferenc tollából — „Beteg 
a föld" címmel ilyeneket ír : „Beteg a föld? Verstéma ez vagy vezércikktéma? . . . A Föld 
nyugtalankodik, a Földet valami l e l i . . . nem halljuk felénk dübörögni a Föld v é g z e t é t . . . 
A Föld beteg, a Föld lázas, a Föld remeg a forrongó emberiség a l a t t . . . " Espersitnél vagy 
a Reggeli Újság szerkesztőségében olvashatta József Attila e cikket, s bizonyára fölhívást 
érzett a „vers téma" emlegetésében, költői képet a Föld megszemélyesítésében. Bár másfél 
és múlva jelent meg nyomtatásban, nagyon valószínű, hogy ekkor írta Nem én kiáltok című, 
később kötetcímmé, sőt költői korszakot is szimbolizáló idézetté lett versét : 

104 Makói Friss Újság, 1922. nov. 12. — Makói Reggeli Újság, 1922. dec. 12. 
105 Eperjessy : i. m. 9. 1. 
106 József Attila válogatott művei, 423. 1. 
107 József Jolán : József Attila élete, 155. 1. 
108 József Attila válogatott művei, 423. 1. 
los p ß e r László : A makói múzeum József Attila-kéziratai, 6. L 
110 Űj szépirodalmi folyóirat indult meg Szegeden. Makói Friss Újság, 1923. február 7. 
m péter László : József Attila Szegeden, 27—28. 1. 
112 Vö. Péter László : József Attila-textológia. Irodalomtörténet, 1954: 349. I. 
из péter László: Espersit János, 51—52. 1. 
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„Nem én kiáltok, a föld dübörög, 
Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán . . . U 4 

Április 5-én édesanyja fényképét meleg dedikációval Espersitnek ajándékozza. Április 
11-én, 18. születésnapján Elköszönő szelíd szavak című versével búcsúzik a szeretett kisvárostól, 
Makótól, az iskolától és öreg barátaitól. Miért búcsúzott? Bizonyára ekkor még mindig nem 
szánta rá magát végleg a magánvizsgákra, s úgy számította, i t thagyja Makót, fölmegy test-
véreihez, munkát keres. Néhány versszakot föltétlenül idéznünk kell, mert megannyi fontos 
vallomás a városról, szeretteiről : 

Már elhagyom tizennyolc évemet, 
már elhagyom e kis vidéki várost 
s a születésnap kurtakocsmájában 
mint búcsúzó cigány a faluvégén * 
még egy nótát is muzsikálok már most, 
hogy elhagyom tizennyolc évemet. 

Az első búcsúszó az iskoláé, az alma materé : 

Utas fiúnak szép, komoly anyám, 
az iskola is ad talán pogácsát. 
Hisz tudfa, majd a legjobb fia voltam, 
csak szőke szeretőm, a Líra rosszá 
bódított• és hogy mámorából váltsák, 
nincsen szebb csók — ugy-e komoly anyám? 

Nincsen szebb csók : a költészet immár magasztosabb hivatást ad a tanulásnál, az átlagos 
tudásnál — ez a gondolat ugyanaz, mint amit másfél évtized múlva fogalmaz meg a költő : 
„Én egész népemet fogom — nem középiskolás fokon — taní tan i !" 

„ Ú j és paraszti fü t tykén t indulok" — vallja a következő versszak első és utolsó sorában, 
s e kétszer is hangoztatot t program, föladatvállalás első, nagyon tudatos jelentkezése a pár 
héttel későbbi megfogalmazású gondolatnak : ,.az utca és a föld fia vagyok . . ." 

Aztán öreg barátaitól, pártfogóitól búcsúzik : 

Van itt még néhány jó idős komám, 
ölelő csöndje néhány öreg háznak ; 
szeretlek, mint az álmodó a méhest. 
0, itt a nyugalom zenei fülünkben, 
ha esténként békák harmonikáznak. 
Nagyon szeretlek, néhány jó komám. 

114 Vö. Madácsy László : József Attila „Nem én kiál tok" c. verse és egy Móra-vezér-
cikk. Délmagyarország, 1955. ápr. 14. — A cikkben említett másik vezércikknek semmi össze-
függése nem lehet a verssel, mert megjelenésekor — 1923. szept. 14-e körül — a költő Buda-
pesten volt. Egyébként e vers és a vezércikk képzettörténeti hátterére vonatkozóan érdekes 
megfigyelni, hogy mennyire a kor levegőjében élt : Ady 1902-ben Zoláról írva mondja : 
„Sokan hallják а föld dübörgését s hirdetik, hogy jön az új világ, a világosság világa." (Ady 
Endre válogatott cikkei és tanulmányai . Saj tó alá rendezte Földessy Gyula. Bp. 1954. 48. 1.) 
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S már elhagyom tizennyolc évemet, 
e kis vidéki várost elhagyom már, 
mert menni kell, és én már meg se kérdem, 
hogy többet ér-e a rideg Öröklét, 
az egész világ kicsi városomnál. 
Csak elhagyom tizennyolc évemet. 

A Makói Friss Újság április 24-i száma hírei közt közli, hogy József Attilának három 
verse megjelent a Nyugatban ; — egyúttal idéz a Világból, а Szépség koldusa ismertetéséből; 

Április 26-án Espersit levelezőlapján ír Attila Etusnak :116 ismét Mezőhegyesre készül, 
valamiféle csipkeverő-orsók iránt érdeklődik, kéziratot ígér, s érdeklődik, hogy a Csönd új 
számát — melyben versei jelentek meg — megkapták-e? A következő napok két fontos és 
híres versének szülői : április 17-én kelt A legutolsó harcos című versének legelső változata, 
s benne — ki röviddel ezelőtt „ ú j paraszti f ü t t y k é n t " indult a Parnasszusra — mots „az utca 
és a föld f iának" vallja magát . Két napra rá, 29-én megírja a Lázadó Krisztus című versét, 
amely egy év múlva először állítja őt szembe a fönnálló társadalmi renddel : bíróság elé kerül, 
és első, majd másodfokon elítélik.116 

Május 14-én Jolánhoz írt leveléből117 értesülünk újabb öngyilkossági kísérletéről. 
„Különben vonat a lat t is feküdtem azóta, de engem fölszedtek, mert előttem valakit elgázolt, 
így megvagyok és most félig meddig búcsúzom is, mert az élet útált és unott , az emberek 
meg gonoszak, buták és rosszakaratúak, minden szép és jó szándék hulla lesz az ostobaságuk 
temetőjében." Panaszkodik, hogy a Világ nem közli verseit, nem küld pénzt. „Holnap kocsi 
jön értem Mezőhegyesről, ott leszek szombatig, onnan Szegedre megyek a Juhász-jubileumra." 
„Azt hiszem, 27-én vagy jún. 5-én fölolvasást tar t rólam Móra Verenc a szegedi Dugonics 
Társaságban." „Ha megleszek, nyáron Szegeden leszek, mégpedig nem a Szt. Mihály-u.-ban, 
mint mondtam Pesten, hanem Kormányos Benő ügyvédnél, Takaréktár-u. 6. kapok egy szobát 
a fia révén, aki jó barátom. Már meg is beszéltük a dolgot. Nekem azonban semmi kedvem 
sincs a tanuláshoz, fásult vagyok már, nem törődöm semmivel. A ti kedvetekért mégis neki 
megyek az érettséginek, ami azt hiszem, fog is sikerülni." 

Valóban, mezőhegyesi kirándulása (május 15—19) után, 20-án, pünkösd vasár-
napján ő is részt vett Juhász Gyula szegedi költői jubileumán : a fénykép együtt örökíti meg 
őt is az ünneplőkkel: Juhásszal, Mórával, Babitssal, Kosztolányival, Szabó Lőr inccel . . ,118 

A Mester ünnepére Attila A kozmosz éneke című szonettkoszorúját hozta magával : előtte 
való napokban, 18-án fejezte be, Juhász Gyulának szóló ajánlással. Május 24-én levelet ír 
Mikes Lajosnak, Az Est szerkesztőjének :119 Szabó Lőrinc biztatására verseket küld. Május 
27-én a Makói Reggeli Újság új sikeréről számol be : a francia nyelvű magyar újság, a L'Écho 
du Danube „József Attila : egy ú j magyar köl tő" címmel ismerteti a Szépség koldusát. A sikerek 
okozta öröm szeszélyesen váltakozik lelkében pesszimizmussal, elkeseredéssel. Nem nagy idő-

115 Petőfi-múzeum. 
116 Vö. Rejtő István: József Attila perei. Irodalomtörténet, 1952: 455—458. 1. 
117 József Jolán : i. m. 156—157. 1. — Eredeti a Petőfi-múzeumban. Jolán a levél elejét 

megváltoztatta, és kihagyott egy kétségtelenül nem túlságosan fontos, de szegedi vonatkozá-
sánál fogva minket mégis érdeklő és további kuta tás t igénylő mondatot . Vö. Péter László : 
József Attila Szegeden, 28. I. 65. jegyz. — Azóta (1956-ban) egy szegedi kiadvány (Szegedi 
évkönyv. Szerk. Tonelli Sándor. 1921. 80. 1.) nyomra vezetett : Böhm Sándor gabonakeres-
kedő lakott a Szent Mihály utca 6. sz. a lat t . Eperjessy Kálmán szerint Makai Ödönnek nagy-
bátyja volt Löwenstein József makói gabonakereskedő (József Attila és Csongrád megye, 
5. 1.) ; föltehető, hogy Böhm vagy felesége szintén a Fischer-családdal volt rokon, s így 
József Attila sógora vagy nénje megbízásából fordulhatott meg náluk. 

118 Péter László: József Attila Szegeden, 28. 1. 
119 Uo. 29. 1. 
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különbséggel írott két versében is megismétli a groteszk, keserű képet : „Nagyon utálkozhatott 
áz isten, hogy ilyen csúnya plánétát köpöt t . " ( A világ megokolt utálata, El innen.) Érdekes, 
hogy egy évvel később is megismétli ezt a két sort a Mindent hagyok kezdősoraiban. 

Valószínűleg egy elkeseredett percében menesztett valami kétségbeesett levelet nővé-
rének, amire József Jolán kétszer is táviratban küldött buzdítást, majd hogy ezekre válasz 
nem jött , Espersithez fordult sürgető szóval : mi van Attilával, s ha nem érzi jól magát , 
küldje azonnal. Espersit megértő hangú, szép levélben válaszolt június 8-án Jolánnak.120 

Megnyugtatja Makainét : Attilát túlzott érzékenysége ragadta t ta el. „Én úgy látom — írja — 
hogy Attilának ez idő szerint sokkal, de sokkal kevesebb baja van, mint ezelőtt még hónapokkal 
is volt és panaszra nincs semmi oka . . . Attilát mindenki szereti. Korához képest olyan el-
ismerést vívott ki magának iránytadó helyeken s olyan férfiak rokonszenvét és figyelmét vívta 
ki, hogy erre ő is és minden hozzátartozója büszke lehet . . . Szeretetlenségéről sem panaszkod-
hatik Attila . . . Egyetlen egy eset volt, amikor megszomorított és amikor szemrehányást 
tet tem neki, amire talán egyik odaírt levelében célzott is.- Állítólag egy komor pillanatában, 
valam'i kis szamárságért kiszaladt a vasúti sinekre, ráfeküdt, de idejében meggondolta magát 
s hazajöt t s rögtön elmondta nekem, mert őszinte, jó fiu volt s azóta bizonyára megbánta 
százszor, mit tervezett , mert igazán semmi, de semmi oka sem volt reá, poétás érzékeny 
rémlátás volt s engem még most is azért bánt , mert az a kiruccanása isten tud ja milyen 
világításba helyez engem, aki immáron öt hónap óta közvetlen közelemben tar tom, azóta 
ügyelek reá s mindig jobban szeretem, akár csak a saját fiam volna." Vigyáz környezetére is, 
nem javasolja, hogy nyáron Szegedre menjen Kormányosékhoz, mert szegedi barátai könnyel-
műek, borisszák. „Most neki tanulni kell, hogy letehesse az érettségit . . . ez a nézete éppen 
ez okból Juhász Gyulának is." „Attila most szorgalmasan tanul és a hó végén vizsgáznia 
kell, én tanácsoltam neki, hogy a távirati hívást köszönje meg, de ne menjen fel Pestre, mert 
most minden percért kár, amit nem könyveinek szentel . . . régebben ezt a dolgot egy kissé 
könnyebben vette s inkább verseket írt, de legalább szépeket s így idejét nem haszontalanul 
töltötte. Most azonban teljes erővel neki feküdt a tanulásnak, s miután jó fejű, nyílt eszű fiú, 
hiszem, hogy az esetleges mulasztást e rövid idő alatt helyrepótolja és az összevont vizsgát 
sikeresen kiállja. Tanárai is szeretik. Állandóan jár hozzájuk s vannak megértői és kedves 
patrónusai és hívei köztük. Szóval minden út és mód meg van adva, hogy boldoguljon s most 
minden ő raj ta ál l ." A levél bizonyára valóban megnyugtat ja nővérét és gyámját , s nem is 
hívják többet haza Attilát. 

Júniiis 15-én Makón ünneplik Juhász Gyula negyedszázados költői jubileumát : erre 
az alkalomra írja a Juhász Gyuláról való nótát. 

• Június 25-én egyszerre teszi le a magánvizsgát a gimnázium VII. és VIII. osztályának 
követelményeiből.121 Eredményei ugyan nem a legfényesebbek, de figyelembe véve, hogy 
csak az utolsó hónapokban tanult , s hogy egyszerre két év anyagából kellett készülnie, és így 
tulajdonképpen egy évvel megelőzte egykori osztálytársait — kétségtelenül derekas 
munkát végzett. A hetedik osztály vizsgái végig kettes osztályzatot hoztak, egyedül latinból 
kapott hármast. A nyolcadiké — a hit tan kettes kivételével — egyöntetűen elégségesek.122 

•„Élénken emlékezem m é g — írja ugyanott Galamb Ödön — nyolcadik osztályos vizsgálatára. 
Éppen a magyar irodalmi írásbelin majdnem baj történt . Tételül a forradalom utáni kor 
lírájának ismertetését kapta . Attila elemében volt. Kitűnően ismerte a-korszak nagy szellemeit 
s kitűnően megírta dolgozatát. Megfeledkezett azonban a kisebb írókról. Vizsgáztató kollégám123 

j2o péter László : Espersit János, 54—56. 1. 
121 Saitos Gyulq : i. h. 
122 Galamb : i. m. 32. 1. 
123 H. Kovács Mihály szerint Kovács Károly lehetett : „Ő igen kacifántos ember 

volt néha!" 
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— bár egyébkent jóindulatú ember volt — belekötött ezekbe a kicsiségekbe. Elégtelen osz-
tályzatot akar t írni a dolgozatra. Tet tamant i barátommal együtt elővettük a dolgozatot s 
a kollégát, s addig harcoltunk vele, míg megadta a dolgozatra az — elégséges osztályzatot. 
Más tárgyból nem volt ba j . " 

Attila ezekben a napokban, keltezetlen levelezőlapján124 Ausztriában nyaraló nővérének 
így számolt be : 

Kedves Lucie, a vizsgák sikerültek: VII. jó; VIII. elégséges, de egészséges.!Az 
Esttől egy versért 5000 K-t kaptam. Etus már itt van, Rieszéknél125 marad, én meg most 
keresek szállást. Míg más címet nem írok, levelet Espersithez, aki melegen üdvözöl, kérek. 

Sokszor csókollak 
Attila 

Etus húga is lejött Makóra egy kis nyaralásra, s Attila is lent maradt . Minthogy Espersit-
hez a szünetben megérkezett leánya, Atti lának másut t kellett szállást keresnie. „Attila i t t 
a közelemben lakik a Rozi néninél, egy kofánál — írja Etus, nénjének július 16-án12e — ami 
azért is a legjobb, mert igazán ennivalóban nem szűkölködik. Ehet gyümölcsöt is. Nagymama 
szerezte neki ezt a helyet. Ne aggódj az Attila miatt , él mint hal a vízben, igaz hogy nehezen 
kapot t lakást, de hál' Istennek, azért mindig elég jókedvű. Minden délután lemegyünk a 
s trandra, ami talán tíz percnyire van tőlünk s igazán nagyon szép út /ezet odáig. A vize nagy-
szerű, egy kicsit igaz hogy iszapos, de nagyon egészésges." E levélhez fűzi hozzá Attila is 
a maga mondanivalóit : jól van, de mostani lakásán nincs villany, ennek hiányában nem tud 
dolgozni, ez búsít ja. „Már megest szorgalmasan tanulok, de azt hiszem, lekéstem az érettségiie 
való jelentkezésről. Ha így van a dolog, akkor beiratkozom rendkívüli hallagatónak és kará-
csonykor érettségizem." Hozzáteszi még : „Megyünk a strandra már . " S utóiratként : „Az 
Esttől összevissza 60.000 K-t k a p t a m . " 

Eredetileg tehát szeptemberben akar t érettségizni, hogy már i923 őszén egyetemre 
járhasson. Mégsem így történt : ősszel Pestre ment, abbahagyta a tanulást , a „ K é k m a d á r " 
című folyóirat szerkesztésében, kiadásában bábáskodott , irodalmi kapcsolatokat keresett , 
szervezett. November 25-én Szegedre jöt t , barátainak, az „ Igen" írócsoportnak matinéjára , 
s itt verseivel szerepelt ; nem tudunk arról, hogy Makóra is á trándult volna ekkor, de nem 
lehetetlen. December első napjaiban levelet írt Pestről Espersitnek,127 s ebből kiderült, hogy 
Espersit megbízásából számos ügyben eljárt, egyebek közt Juhász Gyula nyugdíjának 
folyósítása dolgában is, anélkül, hogy Juhász Gyula tudot t volna ket tejük — egyébként 
sikertelen — kísérletéről. E levél hátul ján küldi a Megfáradt ember című versét „A jó makóiak-
n a k " szóló ajánlással ; így is jelent meg a Makói Friss Újság karácsonyi számában. December 
8-án Galamb Ödönnek ír hosszú levelet,128 melyben az ekkoriban írott Tanítások című vers-
ciklusának világnézetét fejtegeti. December 13-án érettségizik, ami egy újabb afférral, a sokat 
emlegetett „Pintér-üggyel"129 jár. Ugyanaznap Tet tamant inak küld levelet, egyebek közt 

m Petőfi-múzeum. 
126 Rieszék Makai Ödön rokonságához tar toztak. Riesz néninek — akit Etus ezután 

idézendő levelében „nagymamának" hív — unokája volt Riesz Teri tanítónő, később az 
újságíró Vermes Ernő felesége. Házuk a Szegedi utcán volt. (H. Kovács Mihály közléséből.) 
(Ma Szegedi u. 41.) 

126 József Jolán : i. m. 159. 1. Eredetije : Petőfi-múzeum. 
iá? péter László: Espersit János, 57—58. 1. 
128 GalambV i. m. 33—37. 1. 
m péter László : Adatok József Attila életéhez, költészetéhez. Szeged, 1954. 5—6. 1. 
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beszámolva benne az érettségiről, Pintér rosszindulatáról is.130 Tőle is a Tanítások verseire 
vonatkozó véleményt kéri, mikorra karácsony után lemegy Makóra. Úgy is tör tént . „Alig 
várta — írja József Jolán1 3 1 — hogy elmúljon karácsony ünnepe, sietett vissza János bá ty-
jához." 

5 

1924. január 29-i levelében1" számol be nénjének az Espersit mellett eltöltött egy 
hónapról. A levél eleje szabadvers, ritmikus próza : „Nagy idő volt az a hónap, amióta elvál-
tunk ; de nagy idő kell ahhoz is, hogy a vizek »felszálladjanak«, hogy azután bő, meleg 
csöppekben hulljanak az őket váró földekre. így találkoztunk megint most mi is, akármi t 
mondtál, akármit mondsz és akármit fogsz mondani, mert az eső akkor is lehull, ha a föld 
nem veszi magába. Nem tudok elég meleg szavakat találni, nem bírom önmagamat megvetni 
vagy csak össze is szidni, mert azóta férfibb férfi vagyok és a férfibb férfiaknak az a tulajdon-
ságuk, hogy hallgatnak és tűrnek, akkor is, ha nincs igazuk, mert van erejük és akara tuk 
elviselni a nem-igazság rongy-ruháját , ha már fe lve t ték 'magukra . Bocsánatot sem kérek, 
mert a bocsánat vagy adódik vagy nem adódik, és a legyőzöttek különben sem szoktak 
bocsánatot kérni legyőzőiktől." 

E homályos értelmű képes beszéd után napjai múlásáról számol be : „Szilveszter 
éjszaka fölléptem, kerestem 175 ООО koronát, ebben ugyan benne van két ott rögtönzött vers 
árverési díja is. Nyugodtan, szépen elmúltak a napok az én szerető János Bácsim mellett. 
Dolgoztam sokat, tíz egynéhány jó verset és egy egyfelvonásos drámát ír tam, többek között 
félig már elolvastam Nietzsche Zarathusztráját és mondom, mindenben ellentmondok néki, 
csak a felsőbbrendű ember jövetelében értek vele egyet." 

Espersittel meglátogatták Szegeden Juhász Gyulát, kri t ikát írt Réti Ödön Zorka című 
regényéről, a makói lányok emlékkönyveibe verseket rögtönzött, köztük Espersit húgáéba, 
Sonkovics Miska barát jának menyasszonyáéba is. Beszámol arról is, hogy beidézték a rend-
őrségre a Lázadó Krisztus miatt , de Espersit biztatta : nem szégyen a börtön, az a fontos, 
hogy ne lopásért vagy csalásért üljön az ember.133 

E napokban írott versei közül a következőket ismerjük : Kövek (megjelent 6-án), 
Karácsony, És keressük az igazságot (keltj ük : 4-e), Az örök Polyphémos (9-én), A spenót (minden 
bizonnyal ugyanaznap), Mancinak és Miskának (22-én), Miért mondottál rosszat nékem (23-án), 
Lázadó szentek (28-án kelt, állítólag Lenin halálhírére), Villámok szerető/e (ugyanekkor). 

J anuá r végén ment vissza Pestre. Gyámja újból állást szerzett neki a Fővárosi Könyv-
kiadónál.134 Mint az ősszel a Mauthner-bankháznál, itt sem érzi jól magát , hamarosan ott is 
hagyja. Nem nyugodt családi életük sem : állandó a nézeteltérés, szóváltás közte és gyámja 
között. Júliusban lezajlik- a Lázadó Krisztus pöre a büntető törvényszéken — erről Galamb 
Ödönnek számol be június 17-én elkezdett, de csak július 13-án befejezett levelében135 — 
s ez is elkeseríti. Fáradtnak , üresnek érzi magát , kínozza gyámjának, testvéreinek tekintete : 
„mért nem mész már, mit lopod a napot !" Espersitnek is ír július 5-én, panaszkodik, kiönti 

130 Galamb : i. m. 48—50. 1. 
131 József Jolán : i. m. 162. I. 
132 Uo. 162—164. 1. 
133 vö . Péter László : Espersit János, 59—62. 1. 
134 József Jo ' án fölcseréli a két állást : szerinte 1923 őszén volt könyvügynök és 1924 

tavaszán, nyarán banktisztviselő (161., 164.1.). Ezzel szemben a Fővárosi Könyvkiadó Petőfi-
múzeumban őrzött igazolványának 1924. május a kelte, s Attila már 1923. dec. 13-án Tet ta-
mantihoz írott levelében (Galamb : i. m. 48. 1.) arról ír, hogy gyámja megint bankba akar ja 
tenni, pedig már egyszer volt ott s lá that ta , milyen kedvetlenül csinálta. A könyvügynökös-
ködés után — igaz — rövid időre (július 15-ig) mégis ismét a gyámja bankjában dolgozott. 
Vö. Péter László : Espersit János, 63. 1. 

135 Galamb: i. m. 51—53. 1. 
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szívét ; Espersit válaszában136 vigasztalja, és hívja Makóra. Le is jön, s bár Caca ott tartózko-
dása miatt nem János bátyjánál , hanem bizonyára Kesztneréknél száll meg, ekkor határozzák 
el — Juhász Gyulát is bevonva a tanakodásba —, hogy Attila ősszel a szegedi egyetemre 
iratkozzék.137 A makói barátok és lányok, Szegeden Juhász Gyula és a költőtársak — mind-
ezek természetszerűen határozták meg ezt a döntést. 

József Attila „makói" korszaka ezzel tulajdonképpen lezártnak tekinthető. Nem 
mintha többé nem járt volna Makón, vagy kivált mintha megszakadtak volna kapcsolatai 
makói barátaival. Sőt : szegedi egyetemi évei idején évfolyamtársai inkább makóinak tekin-
tet ték, mint szegedinek, hiszen hetenként, kéthetenként szombaton „hazau tazo t t " Makóra, 
s a vakációs napokat is rendszerint Makón, Espersit, Kesztner, Galamb és mások vendég-
szerető házában töltötte. 1924. szeptember 18-án is Makón van, amikor a makói Hollósy 
Kornélia színházban Juhász Gyula, Móra Ferenc és Réti Ödön egyfölvonásosait muta t ják be : 
ő is ott van a színház előtt készült híres fényképen, az „aradi t izenhármak" csoportjában. 
Október végén, november elején, a több ünnepből összeadódó néhánynapos vakáció já t ' i s 
Makón tölti, mégpedig Galamb Ödönnél, rendezgetve a következő verseskötet, a Nem én 
kiáltok anyagát egykori tanára, immár jóbarát ja segítségével.138 November 24-én levelező-
lapot meneszt Espersithez Makóra,139 hogy segítsen némi kölcsön-pénzzel, amin a kötethez 
szükséges papírt megvehetik. Amikor 1925. február első napjaiban elkészülnek a Nem én kiáltok 
piros bőrkötésű példányai, az első darabokat a makóiak kapják : Espersit, Galamb, Kiss 
Károly, Kesztner, Saitos, Kemény S á n d o r . . . 1 4 0 Február 15-én a Marosvidékben Galamb 
Ödön, a Friss Újságban Saitos Gyula ismertetik meleg szeretettel Attila új kötetét . Galamb 
Ödön több?k közt így í r : „József Attila neve ma már gyakrabban cseng fel Budapesten, 
mint Makón ; azért Makóra mindig szívesen tér meg. Megjelennek most ú jabb versei is : 
közülük is nem egy talán Makóra is hazatalál ." Majd a kötet jelentőségét előrelátóan ebben 
határozza meg : „Igen értékes dokumentuma lesz valamikor a kötet József Attila költészete 
kialakulásának. A költemények önmagukban is értékesek, de itt a fejlődés elevenségét t á r ják 
elénk." 

Olvassuk a Szeged című lap január 18-i számában, hogy február elsejétől kezdődően 
azACSEV — az arad—Csanádi vasúttársaság — két motorost állít forgalomba. A motorosok 
megrövidítik a Szeged és Makó közötti távolságot : József ^Atti la nyilván még ekkor is 
„haza jár" Makóra vasárnapozni. Március 8-án Espersithez írott leveléből — melyben egyéb-
ként a munkásmozgalomban végzett tevékenységéről először kapunk hiteles dokumentumot 
kezünkbe —141 szintén megtudjuk, hogy vasárnap, 15-én Makóra megy. 

De májusban vége szakad a szegedi tartózkodásnak ; nyáron Budapesten, ősztől már 
Bécsben van József Attila. Barátait , Espersitet,142 Galamb Ödönt,143 Tet tamant i Bélát144 

gyakran fölkeresi még Bécsből, Párizsból, majd ismét Budapestről is leveleivel, lapjaival. 
A Petőfi-múzeum őrzi a Nincsen apám kötet egyik előfizetési ívét : Tet tamant i Béla 

gyűjtöt te az előfizetőket ra j ta . Csak három név szerepel ezen : Barna János, Galamb Ödön, 
Falábú Jenő. A jó barátok szűkös tanári fizetésükből— nem fizethettek elő az amatőrkiadásra 
(15 pengő), csak az egyszerű változatra (2.20 P). 

136 péter László : Espersit János, 62—65. 1. 
137 Galamb : i. m. 54. 1. 
138 Galamb : i. m. 56—57. 1. 
139 péter László : A makói múzeum József Attila-kéziratai, 5, 1. 
140 Péter László : József Attila Szegeden, 42—43. 1. 
m péter László : Espersit János, 67—68. I. 
142 Uo. 68—70. 1. 
143 Galamb: i. m. 65—90. 1. Galamb egyik, 1926. jan. 1-én írott válaszát 1. Patyi : 

i. m. 223. 1. 
144 Petőfi-múzeum. (Tettamanti válaszlevelei.) 
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1929-ben írja róla Espersit János :14S „Makóra mindig visszatér. A múlt évben is 
nálam töltött két hetet s az idén a szomszédos Hódmezővásárhelyről, ahol nővérénél nyaralt , 
sűrűn meglátogatott ." Ezekről a látogatásokról a költő másik sógora, Bányai László is meg-
emlékezett,146 és egyikről, a Bartha Miklós Társaság makói szervezési kísérletéről 1930 nyarán, 
a résztvevő kortárs is beszámolt.147 Fábián Dániellel együtt akkor írták a Ki a faluba ! című 
röpiratukat : annak szellemében kívánta megmozgatni Attila a vidék értelmiségét. 

Valószínűleg ez volt utolsó makói látogatása.148 S bár írásos bizonyítékunk nincs, 
bizonyosra vesszük, hogy Espersitel, Kesztnerrel tovább is levelezett. Megmaradt a Döntsd 
a tőkét köter Kesztnernek dedikált példánya ezzel az ajánlással : „Kesztner Zoltánnak a régi 
szeretettel. Bp. 1931. márc. 24. József Attila."149 

Ez az utolsó dokumentuma József Attila makói kapcsolatainak. 

6 

Mit adot t Makó József Att i lának? Nem könnyű megvonni a makói évek mérlegét 
költészetében, hiszen kétségtelen, hogy a későbbi József Attila önálló hangja alig hozható 
közvetlen kapcsolatba zsengéinek kezdeti, útkereső, hatások mozaikjaiból összeálló tar talmi-
formai vonásaival. De tán éppen ebben : az útnak indításban, bátorításban, Ady és a Nyugat 
költőinek, majd Juhász Gyula és Kassák Lajos költészetének korai elétárásában, az önálló költői 
fejlődés előföltételeként : az irodalmi hatások szükséges magábaszívásában, e hatásokon való átjutás 
meggyorsításában volt szerepe Makónak. Mintha e makói környezet eleve tud ta volna, hogy 
с költői pályának rövid másfél évtized alat t a világirodalom csúcsára kell érkeznie : siettette 
őt, keresztülhajtotta a fiatal gyermekköltőt kora minden irodalmi áramlatán, hogy mi-
hamarabb megtalálja a maga-hangjá t , sajátos költői mondanivalóját . 

Makón ismerkedett meg a serdülő, az élet és a társadalom problémáira fölfigyelő 
fiatal költő az ellenforradalmi Magyarországgal : az osztálytársai, majd barátai és pártfogói 
által képviselt társadalmi rétegeken, általában egy jellegzetes magyar mezőváros társadalmán 
keresztül. I t t és a szomszédos Kiszomboron, Mezőhegyesen látta meg a paraszti élet, a paraszti 
munka nehéz terheit, s minden bizonnyal itt kapot t — a gyermekkori öcsödi, szabadszállási 
öntudatlan élmények után — először tudatosan befogadott ízelítőt a népköltészet kincseiből. 

E világnézeti és irodalmi jellegű funkción kívül kétségtelenül még nagyon gyakorlati 
hivatást is teljesített Makó a költő életében : ot thont adott a hiányzó helyett, apát a z elveszett 
helyébe, szeretetet a magányosság, árvaság ridegségében. 

S Makó adta a legnagyobb barátot is : Juhász Gyulát. 

(1955) 

145 Espersit János : Három költő. (Makai Emil, Juhász Gyula, József Attila.) = Csanád 
vármegye tíz évvel Trianon után. (Gyula, 1929.) 132. 1. 

146 Bányai László : Négyszemközt József Attilával. Bp. 1943. 51—52. 1. 
147 [H. Szabó Imre] Délvidéki Független Hírlap Naptára az 1947. évre. (Makó), 49—52.1. 
148 Saitos Gyula (i. h.) utolsó makói látogatásának az 1929. január 27-én lezajlott Ady-

estet ta r to t ta (amely Juhász Gyula számára valóban az utolsó makói út lett). Állítólag i t t 
nyilvánosan úgy vallott József Attila, hogy „eddigi életének s talán mindannak az időnek, 
ami még hátra van, legboldogabb esztendeje a makói villanytelep cseresznyefáinak árnyéká-
ban telt el". 

149 Birtokomban. 
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VARGHA KÄLMÄN 

TÖRÖK GYULA ARCKÉPÉHEZ 

Az „ismeretlen" író 

„Ki volt Török Gyu la?" — ezzel a ké rdőmonda t t a l kezdődik A zöldkőves gyűrű ú j 
k iadásának bevezetője.1 Sajnos, ez nem afféle szónoki kérdés csupán. Közeli ba rá t j a és élet-
rajzírója , Harsányi Zsolt, szintén mint elfelejtett írót m u t a t j a be Törököt már 1922-ben a 
Nyuga t hasábjain „Most négy esztendeje, hogy meghalt . De már úgy elfelej tődött , min tha 
negyven esztendeje meghal t volna ." Két remek regénye. A porban és A zöldköves gyűrű pedig 
elégséges ok lehetne a r ra , hogy irodalmi köz tuda tunk egy pil lanatra se feledje Török Gyulá t , 
hogy műveit necsak az irodalmi ínyencek ismerjék, hanem az iskolában is tan í t sák . H á n y a n 
ismerik va jon Török Gyula é le tművét a legfiatalabb mai t anárok vagy irodalomszakos 
egyetemi hallgatók közül? 

Az i rodalomtörténet í rás és a kri t ika ebben az esetben nem vádolha tó nagyobb mulasz-
tással. Török Gyula emberi-írói arcvonásai t az u tókor számára Harsányi Zsolt rajzolta meg. 
Török Gyuláról, az emberről Harsányi t anu lmánya nélkül sokkal kevesebbet t u d n á n k . Török 
életének, egyéniségének sok élénk színét őrizte meg Harsányi Zsolt szép írása. De némi e l ra j -
zolás is van ebben a t a n u l m á n y b a n , bizonyára nem éppen tuda tos ferdítés, de kiütköznek 
Harsányi írásából azok a pontok, éppen a dzsentri-problémák kapcsán, ahol Harsányi való-
jában nem érti meg Törököt , ahol mögöt te marad szemléletben, lá tókörben. Töröknek a pol-
gári fejlődés iránti illúzióiból és a személyes bará tság élményeiből táplálkozó filoszemitizmusát 
pedig olymódon próbálja Harsányi az 1922-es olvasó számára megmagyarázni , „ m e n t h e t ő v é " 
tenni , hogy egy különös logikai csúsztatással, fonák dialektikával ant iszemitának val l ja 
Törököt , olyan ant iszemitának, aki faj i különbség nélkül ellene van azoknak a tu la jdonsá-
goknak, amelyeket a közvélemény mint a zsidó mental i tás vonásait könyvel te el. A közel-
múl tban Gellért Oszkár egy rosszízű anekdotáva l ú j ra felelevenítette Török Gyula állí tó-
lagos ant iszemit izmusát , Kortársaim c. 1954-ben megjelent köte tében. E kérdésben is az 
író műveiben kifejezésre ju tó megnyi la tkozásokat t ek in t jük perdöntő és elsődleges vallo-
másnak . 

Harsányi t anu lmánya nyomán kezdi meg ada tgyű j tésé t egy t ö b b mint negyedszázaddal 
ezelőtt megjelent kolozsvári disszertáció szerzője, Ková t s József.3 A szerző példásan gondos 
anyaggyűj téssel szedte össze Török Gyula életrajzi ada t a i t . Ahol a disszertáció vállalt fe l -

1 Tőrök Gyula : A zöldköves gyűrű, 1956. Sa j tó alá rendezte és az előszót írta Domokos 
Mátyás . 

2 Harsányi Zsolt : Egy fe r tá lymágnás és költő. Nyuga t , 1922. 20. szám. 
3 Kováts József: Török Gyula élete. Doktori értekezés. Kolozsvár, 1930. 
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adata határai t átlépi és a művekről is nyilatkozik, nyomban kiderül a szerző kritikai ízlé-
sének ingatag volta, esztétikai kul túrá jának szegényessége. 

A negyvenes évek elején mintha némi Török Gyula-reneszánsz kezdődne. Ezekben 
az években különböző írói csoportosulások — „népiek" és „urbánusok" — kísérletet tesznek 
arra, hogy tisztázzák irodalomtörténeti hát terüket , irodalmi hagyományaikat . Elfeledett 
íróelődöket támasztanak fel, a népiek tábora programszerűen hirdeti a magyar irodalom-
történet revízióját, elég Féja Géza háromkötetes irodalomtörténetét említenünk példaként. 
Más nézőpontból, de feltétlenül az elvi tisztázódás és az íróelődök kiválasztása jellemzi 
az „urbánusok" olyan kísérletét is, mint a Ködlovagok c. esszékötet. 1941-ben az Irodalom-
történet hasábjain jelenik meg Lovass Gyula rövid esszéje Török Gyuláról.4 A már koráb-
ban felszínre hozott és elrendezett életrajzi adatokból az összefüggő lelki motívumokat 
keresi Lovass Gyula, és az életrajz rideg adataiból az író lélekrajzát vázolja fel. Ugyan-
abban az évben jelenik meg a Ködlovagok című tanulmánygyűj teményben Thurzó Gábor 
esszéje Törökről.5 „ . . . Ha a magyar félmúlt íróit a .tegnapok ködlovagjainak' nevezzük 
el, alig van kortársai között valaki, aki a feledettségnek mélyebb ködrétegéből lépne elénk, 
amikor a lakjá t idézzük. Pedig a felejtés — ha jogtalan és méltánytalan — az ő esetében 
szívet-szorongatóan fá jdalmas is : irodalmunk egyik legjobbjáról nem tud az utókor, és 
ha a magyar irodalom X X . századának nagy alakjairól esik szó, az ő nevét soha meg nem 
említ ik" — írja Thurzó Gábor. Tanulmánya Jus th Zsigmond és Török Gyula írói arcképei-
nek egyező vonásait ku ta t j a . 1943-ban új kiadásban jelenik meg A porban Harsányi Zsolt 
bevezetőjével ; a következő évben A zöldköves gyűrűt adják ki újra és egy füzetnyi Török 
Gyula novellát Féja Géza bevezetőjével.® Féja Géza nagy feltűnést keltett és sokat v i ta tot t 
irodalomtörténetének harmadik kötetében7 külön fejezet foglalkozik Török Gyulával. Féja 
Géza tanulmánya az első, amely a magyar irodalomtörténet folyamatában próbálja kijelölni 
Török Gyula helyét. Ebben a tanulmányban is érvényesül a Féja egész művére jellemző 
történelemszemlélet, amely sokszor elsősorban nem is tételeivel, hanem megállapításai-
nak nem-konkretizált, nem-bizonyított, „kinyilatkoztatásszerű" jellegével vált ja ki ellen-
érzésünket. Ilyen általánosítás Féja tanulmányának utolsó mondata is : (Török Gyula) 
„Helyét sem jelölték meg, holott ott van Ady Endre közvetlen közelében." Török 
Gyula történelemszemlélete igen fontos pontokban elválik Adyétól, legélesebben a pol-
gári fejlődés, a polgári társadalom értékelésében. A konkrétabb, közvetlenebbül irodalmi 
részlet-kérdésekben azonban már sokkal könnyebb egyetértenünk Féja Géza megálla-
pításaival. 

Az 1945-ös töiténelmi forduló óta méltatlan és érthetetlen némaság vette körül Tőrök 
Gyula írói örökségét A zöldköves gyűrű idei új kiadásáig. Néhány zsurnalisztikus apróságon 
kívül csupán két jelentős regényelemzés jelent meg Török Gyulával kapcsolatban. Mind-
kettőt Rónay György írta.8 Rónay György két tanulmánya elsősorban didaktikai jellegű 
elemzésnek készült, de eredményeiben : értékes történelmi, irodalomtörténeti és esztétikai 
megállapításaiban mindkét elemzés fölébe emelkedik a pusztán didaktikus jellegül tanul-
mányok átlagának. Különösen azok az észrevételek igen termékenyek, ahol Rónay azokat 
a hajszálereket mu ta t j a ki, amelyek Török Gyula két regényét a korabeli magyar irodalom 
egyéb alkotásaival összekötik. 

4 Lovass Gyula: Török Gyula It , 1941, 97—105. 1. 
5 Thurzó Gábor: Török G y u l a : Ködlovagok, Budapest, 1941. 
« Török Gyula : A Rozál lánya. Novellák. Összeállította és előszóval ellátta Féja Géza. 

Nemzeti Könyvtár , 1944. 
7 Féja Géza: Nagy vállalkozások kora. 1943. 200—205. I. 
8 Rónay György : A regény és az élet, Budapest, 1947. Török Gyula : A porban. Török 

Gyula : A zöldköves gyűrű. 302—314. 1. 
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Életéről 

Ki is volt há t Török Gyula? Rövid életet élt, az is pár sorban e lmondható , de élete 
és származása szoros összefüggésben van regényeinek és számos novellájának cselekményével 
és hangula tával . Apai-anyai ágon egyaránt gazdag múl tú és jómódú erdélyi dzsentricsalád 
gyermeke volt, 1888-ban születet t az Arad melletti S imándon. Apja már csak gazdatiszt , 
de igen jól élnek a Nyírbá tor melletti Kerekhalmi pusztán. A korai gyerekkor ködbevesző 
éveire mint az elveszett a ranykor ra gondolhat vissza, mer t kilencéves, amikor meghal az 
ap j a , a birtokról el kell költözniük, minden bizonytalanná válik. Életének ez az első nagy 
fordulója , a szemetnyi tó nagy változás. Négyen maradnak fé lárvák, az egyik fivérből gyógy-
szerész lesz, a másikból festő, leánytestvérük meghal. Török Gyula tör ténelem-földrajz szakra 
iratkozik be a kolozsvári egyetemre. Egyetemi t anu lmánya i t nem fejezi be, újságíró lesz. 
Tizennyolcéves korában a kolozsvári Újság történelmi elbeszélésre h i rdete t t pá lyáza tának 
egyik nyertese. Ugyanebben az évben egy kolozsvári paplankészítő mester Előre című napi-
lap jának , a szerkesztő Harsányi Zsolt mellett egyetlen munka tá r sa . Az ügyesebb, életre-
valóbb Harsányi innen két év múlva, 1908-ban a kolozsvári Újsághoz is magával viszi Törö-
köt . Első tárcái , elbeszélései ennél a lapnál jelennek meg. A kolozsvári Újság szerkesztő-
ségétől 1909 decemberében már Nagyváradra kerül, a jövő irodalmától vemhes, nyugta lan 
városba. I t t ismerkedik meg a holnaposokkal : Juhász Gyulával , Dutka Ákossal, E m ő d 
Tamással . „Tíz év előtt egy nagyváradi redakcióban dolgoztam Török Gyulával — írja Juhász 
Gyula Törökről szóló nekrológjában.9 — Az első novelláit, amelyek ha rmatosan üdék vol tak , 
mint az első gyöngyvirágok, nekem olvasta el a kávéház füs t jében és za jában , amelyből 
ar isztokrat ikusan és egyedülvalóan kiemelkedett előkelő karcsú a lak ja , démonikusan szép 
fiatal a rca , egy szegény magyar irodalmi dandy , magyar urak gőgös, gúnyos, f á j da lmas 
u n o k á j a . " Azt is följegyezték, ha Ady Nagyváradra érkezett , mindig üzent neki : — mond-
já tok meg Töröknek, hogy i t t vagyok. 

1910 őszén már Pesten újságíró. A Magyar Hírlap munka tá r sa , még Nagyváradon 
írt első regényét, A porbant fo ly ta tásokban közlik, de könyva lakban csak 1917-ben a d j a 
ki a Toltás-kiadó. Ekkor kezdik felfedezni, a vi lágháborús évek vége felé. Addig pénztelen, 
robotoló újságíró. Most már a Magyarország par lament i tudósí tó ja , novellásköteteire is 
szerződést kötnek vele, A zöldköves gyűrűt fo ly ta tásokban közli az Élet . Az a p j a halála óta 
hurcolt nyomor is megszűnik végre, de min tha nem hinne a siker tar tósságában, még jobban 
beleveti magát a m u n k á b a . Sokszor éjszaka is dolgozik, gyakran virraszt íróasztala mellett 
vagy még gyakrabban az ivótársak között . A meglódult életet azonban nem bírja el beteg 
szíve. Egy á tv i r rasz to t t éjszaka és á t robotol t fé lnap u tán egy délután rosszul lett a Császár-
fürdőben, ahol beteg menyasszonyát lá togat ta meg, és m á s n a p este, 1918. október 20-án 
meghalt . Úgy mond ják , ezek voltak utolsó szavai : „. . . akinek tele van a lelke, az bele-
énekel az erdőbe és nem törődik vele, hogy az erdő ér t i -e ." 

Mindössze harmincéves volt, amikor meghal t . Tragikus , hirtelen halála egy nap múlva 
már költészetté lényegül K r ú d y soraiban : „Az özvegy, őszi Margitszigetről, ahol az októ-
beri boldogtalan fák a la t t meghal lot tam a szakállas Török halálát , a sárga lombok alól, a 
nagy vízen á t , a reszkető, öreges ködben hosszant átnézek a Császárfürdőre, ahol Török 
Gyula a halállal kezet fogot t . A régi fürdőépület és emlékkönyves környéke most úgy tűnik 
fel, mint az a hely, ahol romant ikus magyar írónak méltóan befejezni lehet életét. A fehér-
rámás, ap ró ablakok, az oszlopos kastélyos fa lak, bíborpiros szőnyegek, tágas folyosók, emlé-
kezetesen csendes szobák, ahol a falakból régi, múltszázadi asszonyok zokogása hangzik, 
a csörgő, száradó ker tek , ahol már annyi regényes fiatal szív vá r t a a halált : lá t ták a magya r 

9 Juhász Gyula: Török Gyula, Délmagyarország, 1918. X. 22. 

36 



írót meghalni . A sárga fa laknak mindegy, hogy ötven, vagy tíz esztendővel hosszabb, vagy 
rövidebb az idő . . ,"1 0 

* 

Barátai , kortársai feljegyezték legkedvesebb olvasmányainak címeit. Nem érdektelen 
jegyzék. Fiata lon Balzacért ra jongot t , később inkább Flauber t -ér t . Állítólag Flauber t ked-
véért t anu l t meg franciául , és hozzáfogott a L 'éducat ion sent imentale fordí tásához. Kedvel te 
Gauguin Noa-Noa című könyvé t . (A képzőművészet erősen érdekelte, maga is rajzolt és 
bat ikolt , számos művészeti t á rgyú kr i t iká ja jelent meg. Ezek művészet tör ténet i értékelése 
és feldolgozása még megoldásra váró fe ladat . ) Kedvel t o lvasmánya volt Gottfr ied Keller 
Zöld Henrikje . Az oroszok közül Goncsarov, Gogoly és Dosztojevszkij művei t szerette első-
sorban, az Oblomovot még Kolozsvárot t olvasta. A lírikusok közül Verlaine érdekelte, Ady 
verseit á l landóan figyelemmel kísérte és ra jongot t Arany költészetéért . A magyar próza-
irodalomból Kemény Zsigmondot szerette, felfigyelt Peteleire és Tolnai Lajosra , Tömör-
kényről nekrológot írt. Kortá-sai közül Ady mellett K r ú d y t szerette, később Móriczot és 
Babitsot . 

A porban 

Mint írót mindenekfelet t a magya r dzsentri sorsa érdekelte. Ismerte, átélte, szinte 
minden idegszálával érezte azt a nagy tör ténelmi változást , amely a magyar birtokososztály 
életében végbement a századforduló évtizedeiben. 

A regény hőse egy gazdag dzsentrifiú, Kender Pál, aki Pesten nemcsak jogi dokto-
rá tus t szerez, de teljes mér tékben beilleszkedik a polgárosodó főváros szabadabb, emberibb, 
a hagyományos társadalmi konvenciókkal nem sokat törődő, pezsgő ku l t ú r á jú életébe. 
„ I t t vannak könyvek, színházak, i t t szabad egy-egy szabad szót ejteni ebben a szegény ország-
ban és i t t élhet az ember úgy, hogy nem vesz tudomás t a többi kilencszázezer t á r s á r ó l . . . " 
A szerelem is a fővároshoz köt i , megszerette Spángli Ka tó t , a terézvárosi suszter leányát , 
aki f iatal volt, szép volt, és énekelni tanul t a zeneakadémián. „A leány azok közül való vol t , 
akik egyszerre virulnak ki a szegénységből és a gyenge ruhadarabokból . Párizson kívül csak 
Pest t u d j a ezeket a leányokat teremteni . Tizennégyesztendős korukig csúfak, szeplősek, vér-
szegények és sápad tan fu tkároznak a poros u tcán, a szűk udvarok al ján, a szomorú és meg-
indító lakásokban. Aztán elkezdenek fejlődni. Nagy lábuk formát kap , gyönyörű boká juk 
lakktopán u tán sír, és kigömbölyödik az arcuk is. Pedig még mindig lehetetlen kosszton élnek. 
Talán liptai tú ró t vacsorálnak és kávét ebédelnek, de azért a fogaik ragyognak fehéren és 
éheseb a jó, a f inom, a nagyúri kosz t ra . " De hiába köti már Kender Pált szerelem is a főváros-
hoz, öregedő any ja , az erőskezű, makacs Kender Kelemenné haza rendeli a „porvárosba" , 
mer t azt szeretné, ha a fia is beletanulna végre a gazdagság vezetésébe, ha o t thon nősülne 
meg és gyökeret verne a családi kúr iában . Kender Pál azzal az érzéssel megy haza, hogy 
nemsokára visszajön Pestre, ahol szerelme és a nagyváros ízei és fényei vá r j ák . Az ide jé tmúl t 
falusi magyar élet nem t u d j a már magához visszarántani , de nem is engedi ki a kezéből. 
Csak vágyakozik Pest u tán , de cselekvésre képtelen, sohasem tér vissza a fővárosba, boldog-
ta lan , furcsa „falusi Hamle t " , magyar Oblomov lesz belőle. Any ja rábeszélésére valóban meg-
nősül, egy dzsentr i lányt vesz el a távoli Ágotai-rokonságból, de gyermeke megszületése órá-
j ában megöli magá t . 

10 Krúdy Gyula: Szakállas Török, Magyar Hirlap, 1918. X . 22. 
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Nincs a magyar irodalomban még egy regény, amelyben az Ady-megfogalmazta „váro-
sos Magyarországot"11 ilyen mély és áthághatat lan szakadék választaná el az anakronisztikus, 
falusi magyar társadalmi élettől, mint Török Gyula művében. Ady már a mérgező baktériumo-
kat is látja a polgári fejlődésben, Török Gyula még feltétlen bizalommal tekint a „városos 
Magyarország", a polgári átalakulás, a származási jogokat felváltó új. értékmérő, a munka 
felé. „ így van ez jól, polgárosodunk. Szép lassan, lemondunk minden hiú cifraságról és meg-
tanul juk, hogy egy szép dolog van : xa munka . " A „porváros", a falusias, elmaradt dzsentri-
Magyarország szimbóluma kultúrát lan, külsőségeskedő, romlott és korlátolt. A kisvárosi 
dzsentriket és a dzsentrivel vegyülő kispolgárokat és polgár-parasztokat á tha tó gúnnyal 
ábrázo l ja : elsősorban a beszéltetés eszközével. A kaszinói kompániától elkülönülő Kender 
Pált ugyanazzal a szóval bélyegzik meg, mint egykor az ap já t , a Verlainet olvasó Kender 
Kelement : Schöngeist. „Ide dugja az orrát Pestről és azt hiszi, hogy ő csinálja a csokoládét" 
—- mondja Kender Pálról a féltékeny Bakos Pista, a dzsentrihez asszimilálódott paraszt-
fiú. A szerelmes fiatal lány így önti ki szíve érzését : „Kin t a szabad mezőn a temetőnél csupa 
virág az egész rét. Pipacs, b ú z a v i r á g . . . Reggel ott olyan gyönyörű. Harmatcseppek ülnek 
a virágszálakon . . . És a nyárfák susognak . . . És a temetőből intenek a szelíd virágok". 
Zenekultúrájuk ha tárá t a Lehullott a rezgő nyárfa jelzi : „isten veled édes, isten veled ked-
ves". így szellemeskednek a kaszinóban : „Ba j van Köpecen" és a kikopott kifejezési for-
mulák nemzedékről nemzedékre változatlanul tovább élnek náluk. A nyolcvanas években fel-
kapot t szólás-mondásokat a fiatalok éppúgy átveszik az öregektől, mint a lányok az any juk-
tól maradt krinolint. „Mindenki ugyanazt a kétszáztizenöt szót használja az érzelmei kifeje-
zésére", kicsi a szókincsük, mert érzelmi világuk is sekély. 

Kender Pál idegenként és magányosan él ebben az ellenséges környezetben, ugyan-
úgy, mint Móricz regényeinek magasbatörő, de tehetetlen, szárnyszegett figurái, a Matolcsy 
Miklósok, a Szakmáry Zoltánok. Kender Pál is gyötrődik az idegen környezetben, céltalanul 
múlnak hónapjai és évei, el-el sétál a vasútállomás felé, azzal a kísértő gondolattal, hogy 
felszáll a legközelebbi vonatra és szó nélkül elutazik az áhí tot t fővárosba. Már indulna is, 
de egyszer anyja váratlan balesete, másszor a Spángli Kató hűtlenségéről érkező hírek bénít-
ják meg akaraterejét . Passzivitását ilyen reális mozzanatok növelik végzetes tehetetlenséggé, 
de Kender Pál tragikus sorsának kialakulásában mégis döntő szerepük van az egyéniségében 
rejlő patológikus vonásoknak. Móricz elbukó hősei is összetörnek a tegnap törvényei és erköl-
csei szerint élő alantas környezet foj tó szorításában, akaraterejük is rokkant , de Kender 
Lál bukásában nagyobb szerep jut a szubjektív, lélektani, sőt biológiai tényezőknek. A porban 
elsősorban „Kender Pál regénye", nem balzaci széles társadalomrajz (még porvárosi keretek 
között sem), egy ember vergődésének és tragédiájának a története, akárcsak Móricz Fák-
lyája. A társadalom életének problémái úgy kerülnek be a regény világába, ahogy ezek a 
problémák a regény egyetlen hősének életét keresztezik. Kender Pál a regény legteljesebben 
kidolgozott alakja, akinek egyéniségét az olvasó nemcsak a cselekményből ismeri meg, hanem 
sűrű belső monológjaiból is. Török Gyula társadalomszemlélete, a dzsentri dekadenciájáról 
kialakult elképzelése és történelemszemlélete a korszak elterjedt biológiai, „fajbiológiai" 
tanításaival keveredik, „önben pihen a família vagy talán az ön fiában fog újra felemel-
kedni — magyarázza Kender Pálnak Weissenberg doktor, a porvárosi zsidó orvos, az egyetlen 
ember, aki némileg megérti Kender töprengéseit, kínlódásait. — A régi történelmi közép-
osztály mai ivadékai nem mindig pezsgőpohárropogtató dzsentrik, hanem igen sokan vannak 

11 , , . . . Ma Magyarország : a városok, a készek és a leendők,-ők a kul túra, ők a magyar-
ság . . A városos Magyarország, talán utolsó lehetősége és kerete egy lehető Magyarország-
nak, ébredjen, eszméljen egy k i c s i t . . . A városos Magyarország döntse el, mert csak ő döntheti 
el, a demokrácia, a kul túra s ha úgy tetszik — a magyarság sorsát ." Ady : Városos Magyar-
ország, Világ, 1911. II. 7. 
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köztük olyanok is, mint ön. Csöndes emberek, akik minden szépben tudnak gyönyörködni, 
a legintelligensebb és legértékesebb elemei ezek az o r s z á g n a k . . . Ezek az urak leginkább 
csak az egészen szegény családok gyermekei közül kerülnek ki, tehát a fáradt nemzetségekből, 
amelynek már-már csaknem teljesen leáldozott." De ez a „biologizmus" inkább csak színezi 
Török Gyula társadalomszemléletét és a „fáradt f a j t á k " teóriáját nem vonatkoztat ja az 
egész magyarságra, a fáradt nemzetségekkel szemben nemcsak a fejlődő kapitalizmusban 
nagyobb szerephez jutó „zsidóságot" ábrázolja mint feltörekvő, a jövőt hatalmába kerítő 
erőt, hanem a parasztságot is. Tehát determináló módszere inkább társadalmi, mint faji 
jellegű. Bakos Pista a dzsentrihez hozzánőtt polgár-paraszt brutális erejével, erőszakos-
ságával a regény egyik legellenszenvesebb figurája, de ebből helytelen lenne valami paraszt-
ellenes álláspontot gyanítani Török Gyula társadalomszemléletében. „Ha az ön földjei, a Bakos 
Pista tagja, az Ágotaiak kiskirálysága apró darabokra lenne osztva, minden parasztnak 
jutna belőle. Akkor próbálnának nekik öt pengőket és szódával feleresztett bort, meg büdös 
gulyást adni, majd megmutatnák, hogy ki az úr ebben a fa luban." Weissenberg doktorral 
mondat ja az író ezeket a mondatokat a követválasztás herce-hurcáival kapcsolatban, ame-
lyek erősen emlékeztetik az olvasót a Falu jegyzője és Az elveszett a lkotmány választási 
jeleneteire. De a parasztkérdés is csak így a regény peremén, ebben a néhány mondatban 
merül fel. Török Gyula regényeinek igazi hősei a dzsentrik, központi problémája a dzsentri-
kérdés. 

A Kender Pállal szembenálló dzsentri-kispolgár réteg szűklátókörű, szellemileg igény-
telen, sokban korrupt világának, a porvárosi kaszinó társadalmának rajza a regényben igen 
meggyőző, de bizonyos mértékig felszínes, kitaoosott úton járó, már kész irodalmi mintákat 
követő ábrázolás is egyben. Amit az író erről a rétegről mond, azt nem sűríti egy (vagy több) 
részletesen kidolgozott figurába, típusba, csak (egyébként nagyszerű) karcolatszerű arcképe-
ket sorakoztat fel ebből a rétegből. Bakos Pista kiválóan megrajzolt alakja lenne az egyetlen 
kivétel, de ő jövevény a dzsentrik között, nem igazi dzsentri. Az író típusalkotó erejét dicséri, 
hogy ezt a félig polgárrá, félig úrrá fejlődött parasztfigurát ilyen hitelesen ragadta meg. 
A távoli rokonok, az Ágotái dzsentrik világa (ahonnan Kender Pál anyja feleséget szerez 
fiának) már egészen más, mint a porvárosi dzsentrik társadalma. Az Ágotaiakról írva enyhe 
anekdotikus derű vezeti az író tollát, és Mikszáth remekének, a Gavalléroknak a hangulata 
kíséri az olvasót ezeken a lapokon. 

Kender Pál egyetlen bará t ja a művelt, feltörekvő, liberálisan gondolkozó zsidó orvos, 
Weissenberg doktor. A fa j tá jáoól kinőtt , de elbukó dzsentrivel, Kender Pállal szemben ő a jövő 
képviselője, a holnap embere. Utolsó találkozásukkor közli Kenderrel, hogy tudományos 
pályaművét kinyomatják Pesten és meghívták a fővárosba. Török Gyula életrajzírói buzgón 
kinyomozták, hogy az író ifjúkori barátai közül kik voltak zsidók, és melyik lehetett közülük 
Weissenberg modellje, és nevet is találva megállapítják, hogy ez a baráti vonatkozás magya-
rázza Weissenberg rokonszenves f igurájának létrejöttét a regényben. Egy-egy regényalak 
modelljének felkutatása irodalomtörténeti szempontból sohasem közömbös feladat, de Török 
Gyula filoszemitizmusát nem elsősorban ezek a szubjektív vonatkozások határozták meg. 
A polgári fejlődés iránti erős illúzióiból következik, hogy az 1910-es években érdeklődéssel, 
rokonszenvvel, várakozással fordul a feltörekvő zsidó származású elemek, elsősorban az értel-
miség felé. A magyar dzsentri számára is a „zsidó példát" szeretné felmutatni : „A példa, 
amelyre ön hivatkozik, azt bizonyítja, hogy ön visszafelé él, a múltban keresi a «barátait, 
a példaképeit — vitázik Weissenberg Kender Pállal. — Pedig én azt is mondtam, hogy vegyen 
példát rólunk zsidókról, nálunk minden tizedik család tud ja csak, hogy ki volt a szépapja, 
de azért bátran nekivág a munkának ." (Hasonló megoldást keres Ady is, és gyakran vissza-
tér ez a gondolat 1919 előtt a polgári publicisztikában. „A kultúra és továbbmenés . . . a 
Balkánfaj ták közé ékelt korcsmagyarság számára : a nem éppen tökéletes, de hasznos zsidó-
s á g " — írja Ady egyik 17-es cikkében, a Korro bori ban.) 
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Az a gondolat, hogy a dzsentri-süllyedésből a feltörekvő zsidó rétegek (kispolgárok, 
értelmiségiek) példája muta t j a a kivezető uta t , ad abszurdum vitt változatban visszatér 
Török Gyula egyik újságfolytatásokban maradt , és egyébként nem jó regényében, az Egon-
ban. A regény hőse, Talpass Egon, a korábban zsidó-heccekben résztvevő huszárhadnagy, 
rangjáról lemondva zsidó lányt vesz feleségül, á t tér a zsidó vallásra és százhúsz korona fize-
téssel kereskedősegéd lesz Pesten. 

A porban mindkét zsidó származású értelmiségi f igurájában, Weissenberg doktor 
és a primitívebb Zala Mór ügyvéd alakjában kétféle ábrázolásbeli fogyatékosság is érezhető. 
Egyrészt egy idealizáló-absztrakt irányzat, különösen Weissenberg megformálásában. Inkább 
eszmék szócsöve az orvos, nem teljes ember. Zala Mór alakjában pedig egy akkor már idejét-
múlt , erősen X I X . századi, anekdotikus-etnográfikus zsidó-ábrázolás érvényesül. Móricz 
Zsigmond 1913-ból való kritikai megjegyzése a korabeli magyar színpad zsáneralakjairól, 
némileg Török Gyula egyes figuráira is vonatkoztatható : „Elhullanak az összes zsáneralakok, 
eltűnnek a vidéki élet megszokott víg vitézei. Hol van a részeges kántor, a zsidózó kocsmáros, 
a nyávogó cigány, a talpraesett paraszt. A mai zsidó, az többé nem zsidó ; mi az, hogy 
zsidó? Raffináltan művelt ku l tú rember—, akinek az ap já t rosszul nézték meg a mi jó, öreg 
komédiásaink, mikor azt hitték, hogy egy ragasztott pajesszel és hehentéssel végig karak-
terizálták."1 2 

Török Gyula emberábrázolásának egyébként is gyenge pontja a polgár-alakok rajza. 
A zöldköves gyűrű (nem zsidó) boltosa, Burger bácsi szintén felszínes-anekdotikus, néhol 
már a karikatúra határán mozgó figura. Az egész nagyvárosi, polgári élet rajza erősen ideali-
zált Török Gyulánál (a nagyvárosi élet árnyoldalaiból csak a szerelmi prostitúciót ábrá-
zolja), de tekintve, hogy a nagyvárosi világ a regényben többnyire csak Kender Pál álmai-
ban, vágyaiban él, nem sérti a regény realitását. Életrajzírói szerint A porbant még Nagy-
váradon írta : a fővárosi élettől örökre elszakadt fiatalember tragédiáját tehát egy olyan 
fiatalember írja meg, aki még csak ezután indul el, hogy eljusson Budapestre, a nagy lehető-
ségek városába. 

Társadalmi regényről lévén szó, hosszabban kellett foglalkoznunk az író társadalom-
szemléletével és társadalomábrázolásának jellemzésével, már csak azért is, mert Török Gyula 
szemléletében ellentétes tei.denciák találkoznak (pl. a dzsentri életforma éles kri t ikája és 
a dzsentri sorsának féltése). 

A társadalmi problémák éles látása a lélekrajz elmélyült ábrázolásával párosul. A 
regény legmegrázóbb részei azok a lapok, amelyek Kender Pál házasságát írják le, két becsü-
letes, de egymástól végzetesen idegen ember vergődését 

Kender Pál Spángli Katóhoz fűződő szerelme mint egy visszatérő vezérszólam vonul 
végig az egész regényen és Kender Pál vágyaiban már több is, mint puszta szerelem : a teljes 
élet, az abszolút érzések szimbóluma, önmaga emberi értékének fokmérője „Tudnak-e mind-
azokról az örömökről, amelyeket ő megismert, mikor felülemelkedett az egészen közönséges 
embereken? — kérdezi önmagától Kender Pál. — Tudnak-e a keserűségekről és ol thatat lan 
fájdalmakról, amelyeket átél minden emelkedettebb ember éppen azért, mert gondolkozik 
és sablonos megállapításokon nyugvó és vigaszpontokon messze túllát a megfejthetetlen 
és vigasztaló dolgokig? Tudnak-e úgy szeretni : mint ő, akit mérföldeken, erdőkön, mező-
kön, kanyargó folyókon át is összeköt egy fá jdalmas és szorongató érzés egy nővel, akinek 
barackgyümölcshöz hasonlatos az a rca ." Minden sorson, bukáson, megzápult házasságon 
és zátonyra fu to t t életen is felmagasodó makacs és reménytelen érzelem Kender Pál szerelme. 
Nem az élet ízesítője és színesítője ez a szerelem, hanem vérre menő, végzetes ügy, aká r 
csak Ady költészetében és minden reménytelenségével mégis a szerelem ad fényt az egész 
regénynek : az élet buktatóin is töretlenül megőrzött abszolút igény időtlen ragyogása. 

i a Móricz Zsigmond : Újházi. Nyugat , 1913. 
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A zöldköves gyűrű 

A zöldköves gyűrű egy család történetében muta t j a be a dzsentri-világ széthullását. 
A regény cselekményének ideje nem azonos az első regény, A porban történeti idejével. 
A zöldköves gyűrű a korábbi nemzedékek életét mu ta t j a be. A porban a megírás jelen idejé-
ben játszódik, A zöldköves gyűrű a 49 utáni évtizedekben. Mindkét mű írói programja lénye-
gében azonos, mindkettő a „polgárosodás", a polgári átalakulás nézőpontjáról lát ja és ítéli 
meg a dzsentri sorsát, de a két regény közelebbi mondanivalója már elválik egymástól. Török 
Gyula, miközben a dzsentri dekadenciáját (pl. a porvárosi kaszinó társadalmának rajzában) 
épp olyan élesen ábrázolja, mint Mikszáth, igen nagy érdeklődéssel szemléli a réteg értékes 
elemeinek a sorsát : hogyan küzdenek a régimódi, keménykötésű, konzervatív férfiak és 
becsületes asszonyaik a dzsentri anyagi s márális süllyedésével. Ez már A zöldkövtii gyűrű 
problémája. A regény hőse Őz József, a bárói címről önként lemondó férfi, aki hivatalt vállal, 
becsületes polgárember akar lenni, nem éppen lelkesedésből, de előrelátó józanságból és 
gyermekei jövőjére gondolva. Kissé kesernyésen, de bölcs nyugalommal berendezett élete 
egy napon felesége öngyilkossága miatt felborult. Az asszony, Józsa Antónia, nem a férjét 
szerette, hanem Putnoky Kamillót, a táncos, lakkcsizmás gavallért, és nem tudot t már tovább 
így élni, rej tet t , de nem rejthető ti tkával. Három kis gyerek marad az asszony után. Őz József 
újra megnősül, nem a maga boldogságát várja a házasságtól, hanem anyát keres a gyerme-
keinek : az öreg boltos iskolázott, vénkisasszony lányát, Burger Deboraht veszi feleségül. 
A dzsentri rokonság, első feleségének családja, megdöbbenve és némi tiltakozással fogadja 
az új házasság hírét. „Mert magam is úgy vélekedek — vallja Józsa Gyuri, az első asszony 
fivére —, hogy megnézem, honnan ered a forrás, amelyikből iszom." Nemsokára Őz József 
is meghal, mert megbetegedett a nemes ellenfél, Putnoky Kamilló temetísén és nem tudják 
már megmenteni. A két nagyobb gyereket, Lujzát és Linát a dzsentri rokonság viszi el az 
özvegytől, de a legkisebbet, a f iút nem engedi az asszony : embert akar belőle nevelni* életre-
valót, művelt férfit. Józan ítéleteit azonban férje halála után sorra elveszti, őskutató szenve-
dély tébolyába sodródik. Az egykori boltoslány vissza akar ja szerezni őz József három árvá-
jának a régi főrangú család elveszett dicsőségét és nagy vagyonát. Az évek során felnövő 
három gyerek boldogulását azonban nem az ősök birtokainak visszaperlése hozza meg, hanem 
a becsületes, józan munka, a polgári életben való érvényesülés, ami ő z Józsefnek is álma 
volt és amit maga az író is kivezető útnak jelöl a dzsentri számára. A regénynek ebben a végső 
kicsengésében minden becsületes szándék mellett sok utópisztikus vonás is van. De ez már 
csak mintegy útjelzője a regényhősök további pályájának. A zöldköves gyűrű igazi értéke 
magának a bomlási folyamatnak a mesteri rajza, ahogy egy család életének ábrázolásában 
hiteles és elmélyült társadalmi képet ad arról, hogy a zárt dzsentrivilágon belül mit jelentett 
a nagy társadalmi megrázkódtatás. Miként tették próbára ezek az esztendők az erős embere-
ket, és miként sodorta el az erejétvesztett, csak külsőségekben, gesztusokban élő többséget. 
Teljes intenzitásában muta t j a be ezt a haldokló világot fellobbanó, nagylángú szerelmeivel, 
sírig tar tó szenvedélyeivel. A porban kemény kompozíciójában még felfedezhető valami 
kimértség, a mondanivaló, a tétel levezetésének belső kényszere, ott még kitapinthatók az 
írói műhely állványai és segédeszközei. A zöldköves gyűrű ben már az élet nagy áradása érez-
hető. Líra hat ja át a regény minden sorát, mert ha ítéleteiben ; erkölcsében a holnap Magyar-
országa, a polgári átalakulás oldalán áll is az író, érzelmeinek ezer szála a hajótöröttekhez 
köti. Megbonthatatlan lírai egység ez a regény, amelyet nemcsak a kompozíció tar t össze, 
гг cselekmények szálai és a zöldköves gyűrű szimbóluma, hanem a minden részletet á t j á ró 
elégikus hangulat harmóniája is. De ez a líra nem szakad érzelmességbe, a valóság törvényei-
nek kérlelhetetlenségét ismerő író realizmusa összefogja a feltörő érzelmi hullámokat. Az 
anya, Józsa Antónia öngyilkossága a regény cselekményideje előtt t ö r t én t , az olvasó Őz 
József emlékeiből ismeri meg a részleteket : „Egy éjszaka megnyílt mögöt te az aj tó . Az asz-
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szony jöt t be, tetőtől talpig felöltözve. Szembeálltak egymással és farkasszemet néztek. 
Szótlanul és bátran vizsgálgatták egymás arcát , végre is a férfi könnyeket látott a büszke 
szemekben. A szeméhez kapot t és érezte, hogy ő is könnyezik. Ekkor a szőnyegre nézett és 
mer t már mindent tudot t , lassan mondta : 

— Valamelyikünknek el kell menni. Én elviszem a gyermekeket. 
Felnézett és az asszony tekintete még mindig ra j ta függött , összeszorította ismét 

az ajkai t és igent intet t , mint akkor, az esküvő előtt. 
De mégsem váltak el, sőt bálba mentek és a bálon azzal a férfival táncolt az asszony. 

Senki se hallotta, hogy mit beszéltek. De Putnoky úr, az örökké vidám Kamilló úr halott-
halványan vált el a táncosnőjétől és azóta nem is lát ta senki se nevetni. A bál után nevetet t 
a drága teremtés, amint vékony szatincipellőjével csuszkáit a jégen hazafelé. Belekarolt és 
asz t rakánbundájá t összehúzta a keblén. És két óra múlva itt feküdt a pamlag ijesztően 
vékony kar fá ján . 

— Uram — súgta a férjének, aki könnytelen arccal, némán hajolt föléje — uram, 
semmi se v o l t . . . 

Öz József régebben se kételkedett abban, hogy a hitvese hű-e hozzá. Ebben a pillanat-
ban csak annyit tudot t meg egészen bizonyosan : azt, hogy nem őt szerette." 

Ez az öngyilkosság indít ja meg az őz-család tragédiáját , ez sietteti a nagy, megállít-
hatat lan széthullást, és az a mód, ahogy az író tömören, fegyelmezetten, néhány mondat-
ban elmondja a tragédiát, az egész regényre jellemző. Ehhez hasonló, felejthetetlen jelenet 
a regényben Putnoky Kamilló és ő z József utolsó beszélgetése, vagy ő z József „lánykérője" 
Burgeréknél. A fegyelmezett mondatok és higgadt gesztusok mögött foj tó szenvedélyek 
rejtőznek a regény minden lapján. „Mindig nyugodtnak, csöndesnek, szédület-mentesnek 
látszott . Holott belül úgy égett, mint egy fa lu" — írja Krúdy Törökről.13 

A zöldköves gyűrű ben a hagyományos-konvencionális dzsentriábrázolás még olyan 
mértékben sem érvényesül, mint A porban lapjain, ebben a regényben már nyoma sincs 
semmi sémának, ő z József is társtalan, magányos férfi, akárcsak Kender Pál, de nála még 
nem éleződik ki konfliktussá az a különbség, ami őt életformában, morálban elválasztja a 
tegnap törvényei és szokásai szerint élő dzsentriktől, akiket A zöldköves gyűrűben a Józsa-
család képvisel, ő z József polgárenbernek vallja magát , de puritán erényeiben,- t isztább, 
józanabb életfelfogásában egy korábbi korszak konzervatív tartása is érezhető. Egyszerre 
modern és konzervatív jelenség a dzsentri átlagemberek környezetében. Keményerkölcsű 
férfi, aki messzebbre is lát, mint a többiek, de mintha még a reformkor örökségét hordozná 
magában. Másrészt a dzsentrikörnyezet, a Józsa-család sem azonos még a porvárosi kaszinó 
züllött dzsentri-kispolgár népségével. Összefogja még őket a család, egy konzervetív erkölcs, 
és valami idejétmúlt kultusz, a romantikus magyar gavalléria kohéziója és ez némi erkölcsi 
ta r tás t is ad nekik. A zöldköves gyűrű — Rónay György tanulmánya figyelmeztet erre — A 
porban történelmi előzményeit t á r ja elénk és ha így szemléljük a két regényt, tehát A porbant 
mint A zöldköves gyűrű folytatását , akkor válik nyilvánvalóvá Török Gyula történelem-
szemléletének, társadalomábrázolásának nagyszerű realitása. A zöldköves gyűrű nem álló-
kép, hanem több nemzedék története, és a cselekmény sodrának iránya jelzi mindazt, ami 
A porban korában majd mint züllés és tragédia bekövetkezik. Maga az író is ilyen értelemben 
jelzi a két regény kapcsolatát . Balzacra emlékeztető módon egy pillanatra. A zöldköves gyűrű 
ben felvillan a másik regényből jólismert név : Kender Kelemen neve. Egyszer Őz Józ 
anyósának a tekintete megakad a veje arcán, és olyan gondolatokat, emlékeket indít meg 
benne ez a pillanat, mintha most lett volna először figyelmes erre az arcra : „Rejtélyes volt 
•előtte a leánya férje kezdettől fogva . . . Milyen mások voltak azok az emberek, akik között 
6 felnőtt. Vidámak és kitűnő étvágyúak, sokat és kedvesen beszéltek. És a fiatalemberek 

13 Krúdy Gyula : Szakállas Török, Magyar Hirlap, 1918. X. 22. 
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mennyi bolondságra voltak készek mindunta lan . Hogy udvarol tak, búsul tak boros asztal-
nál és mekkora mula tságokat csaptak . Hanemhá t másképpen is néztek ki : csinos bajszuk, 
fényes lakkcsizmájuk, ah és milyen k icsa t tanó piros arcuk volt. I lyenfa j ta ember mint 6 z 
József, csak egy volt közöt tük . Az is csak lá togatóba, jö t t . Bizonyos Kender Kelemen nevű 
i f jú ember volt, aki innen nősül t . " Józsa Gyuri ú t j a már világosan a dzsentri züllésbe vezet 
és a regény peremén fe l tűnő mellékalakok sorsa már jelzi a teljes felbomlást , a válságot. A 
zöldköves gyűrű egyik nagyszerű b ravú r j a , hogy az író Burger Deborah sorsában sa já t program 
jának , a polgárosodásnak f o n á k j á t is megmegrajzol ja . Burger Deborah a regény egyik legfur-
csább, de egyben igen hiteles és felej thetet len f igurá ja , Török Gyula legsikerültebb polgár-
a lak ja . Taszít és vonz egyszerre, életének há t te rében ap ja fűszeresbolt ja és az előkelő nevelő-
intézet , ahol i f júságát töl töt te , ahonnan fél tve őrzött emlékeket és egy valódi grófkisasszony 
távoli bará tságát hozta magával . Mikor 6 z József házába kerül, má r egy kissé torz vénkis-
asszony — macskával és az e lmaradha ta t l an Jókai-regényekkel . De nem is lehet más : a 
ha rmóniá t t e remtő igazi művel tséget nem szerezte meg (nem is szerezhette meg a zárdában) , 
csak teljesületlen igényeket és sznob ha j l amoka t hozott az iskolából. Tudása , valójában fél-
műveltsége, csak felesleges tehertétel a parlagi környezetben, ő z József és Burger Deborah 
házassága épp olyan reménytelen, mit Kender Pál házassága, ez is ké t becsületes ember 
reménytelen vegetálása. 

Az ú j k iadás előszóírója helyesen á l lapí t ja meg, hogy Török Gyula a dzsentriélet süly-
lyedését belülről szemlélte és ábrázol ta . Ez így igaz, de ez nem azt jelenti, ami t néhány régebbi, 
Török Gyuláról szóló cikkben és nekrológban o lvashatunk, hogy a dzsentri apoteózisát írta 
meg Török Gyula. Az együttérzés vagy a szánalom nem zavar ta Török Gyula szemléletének 
real i tását , a tör ténelmi valóságot í r ta meg nagy érzelmi átéléssel. Még legvonzóbb, legbecsü-
letesebb alakjai az 6 z Józsefek és Kender Pálok se „nagy emberek" , az író mindvégig t isztán 
lá t ja f iguráinak a ránya i t ; amin t egy új világ, egy ú j társadalmi rend szövevényébe kerül-
nek, k i tűnik tehetet lenségük, gyenge vol tuk . A belülről való ábrázolásmód a Zöldköves gyűrű 
esetében az á té l tebb ábrázolást ereményezte . Török Gyula regényéből a magya r társadalom 
fejlődésének egyik fontos történelmi fo lyamatá t olyan gazdagságban és mélységben ismer-
he t jük meg és é lhet jük á t , amely már a remekmű intenzitása. 

A novellista 

Novelláiról nem sokat í r t ak méltatói . I n k á b b egy-egy írói vonásának illusztrálására 
idézik egyes novelláit . Féja mint novellistát is nagyra értékeli, szerinte „Török Gyula a novella 
nagy mestere volt".1 4 

Török Gyulának az 1944-es kis válogatást nem számítva, három elbeszéléskötete 
jelent meg, de ebből is ke t tő a halála u táni esztendőben.1 5 Ezek közül a legszebb köte t az 
1919-ben megjelent Fehér Virág. 

I rodalomtörténet i közhely ma már, hogy a magyar i rodalomban több a jó novellista, 
min t a regényíró, t ö b b remek novelláskötettel büszkélkedhetik i rodalmunk, mint igazán 
nagyszerű regénnyel. Nem párat lan jelenség nálunk Tömörkény, aki kiváló novellista volt 
és gyenge regényíró, Török Gyulánál mindez ordí tva érvényes. Novellái, elbeszélései mögöt te 
m a r a d n a k nagyszerű regényeinek. Mintha nem is azonos irodalmi korszakban születtek 
volna. Regényeivel egyenrangú társa a kor legjobbjainak, a Nyuga t gá rdá jának ( A zöld-
köves gyűrűt mél tán á l l í tha t juk belső írói szemléletbeli rokonságuk a lap ján is Ka f fka Margit 
remekműve, a Színek és évek mellé), mint novellista erősen századvégi jelenség, ta lán A Hét 

14 Féja Géza, I. m. 204. 1. 
15 Szerelmes szívünk, 1917., Halszemű három fia, 1919, Fehér Virág, 1919. 
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körének elbeszélés-modorához áll közel. Regényeiben egy romantikusan mély, gazdag érzelem-
és hangulatvilágot zár magába realista előadásmódja, elbeszéléseiben csak a hangulatok, és 
az érzelmi tónus jelzi Török Gyula sajátos gazdag világát, a megforitiálásban, a cselekmé-
nyek fordulataiban, kidolgozásában sok a másodlagos, elkoptatott , „irodalmias7" sablon. 
Elbeszéléseiben gyakran kereste a meglepőt, az olvasót megdöbbentő fordulatokat és meg-
oldásokat, a „regényes" befejezéseket és így gyakran az írói megalkuvás vágányára fu to t t . 
Fehér Virág című novellája például addig hiteles és nagyszerű, amíg a kis törvénytelen gyerek-
lány nyomorúságáról, hányattatásáról és gyerekes vonzalmairól ír, de elrontja a remeknek 
induló elbeszélést a hiteltelen „regényes" befejezéssel. Gyakran egy artisztikus jellegű stili-
zálási igény vagy mesterkélt, „irodalmias" szerkesztésmód ront ja el a realista kidolgozást 
igénylő életanyagot. Ilyen például a Rozika című elbeszélése, amely egy fiatal nő három szerel-
mének és ké"- házasságának a történetét mondja el hiteles (Móricz fiatalházas témájú írásaira 
emlékeztető) részletekkel, de a három szerelem visszatérő szimmetrikus és aszimmetrikus 
motívumai előtérbe kerülnek és mint kompozicionális elemek hiteltelenné teszik az egész 
történet realitását. Mint minden nem-realista műben, Török Gyula novelláiban is, nagy 
problémateremtő és megoldó szerepe van a véletlennek. Életrajzírói említik, hogy Török 
Gyula sok tárcát és elbeszélést írt sietve, pénzért. Különösen a Halszemű három fia című 
kötet elbeszéléseivel kapcsolatban gyanakodhatunk ilyen okokra. 

Az elkoptatott irodalmi kellékektől azokban a novellákban szabadul meg tökéletesen, 
amelyek önéletrajzi vonatkozásúak. Tiszta, mindenféle megalkuvástól és hamis hagyomány-
tól mentes, szinte eszköztelen remek novellája a Hugóm és a Mostoha. Ez utóbbi A zöldköves 
gyűrű csírája, Burger Deborah története. Ez a két novella azt is jelzi, hogy Török Gyula 
mint elbeszélő is csak azzal a módszerrel és írói kifejezésmóddal tudot t időtálló alkotást 
teremteni, amellyel mint regényíró is élt : realista eszközökkel. 

Állítólag több mint száz azoknak a Török-novelláknak a száma, amelyek elszórva 
maradtak napilapokban és hírlapokban. Ezeket mostanában kezdik összegyűjteni és ren-
dezni. Érdeklődéssel vár juk az eredményt : vajon hány értékes, megőrzésre és új kiadásra 
méltó elbeszélés akad köztük. 

44 



RÁBA GYÖRGY 
/ 

SÁRKÖZI GYÖRGYRŐL 

Elérkezett a költő utókora . Mélyedjünk könyvébe, ismerjük meg költői hagya téká t , 
művészetének tanulságát —, a fény felé t a r t v a lapjai t , lássuk meg re j te t t vízjelét, ahogy 
ő k íván ta . I 

Első kötete , az Angyalok harca (1926), szinte egy csapásra biztosí tot ta költői r ang j á t . 
Babi tsnak a Nyuga tban megjelent kr i t iká ja sokat megértet ebből az akadá ly ta lan siker-
ből. A formabontás d iva t ja , az önálló költői út keresésének parancsa idején a verseskönyv 
új , a kor társakétól élesen e lhatárolható lírai maga ta r t á s ígérete volt. Babitsra nem a köte t 
•egyes darabja i ha to t t ak — a költő hangjá t , maga ta r t á sá t és é lményanyagát dicséri. Való-
ban, a kor száz költőjének verseiből is azonnal ráismernénk Sárközi hangjá ra . 

Győztes életem kivirágzó bodza ágai szétcsapódtak, 
Dús ernyővel, édes illatozássai 
Szédítik a szédülni vágyót , t a k a r j á k a takaródzni aka róka t . 

(Példa a bodzabokorról) 

Szakadat lanul á radnak a jelzők; az önkifejezés csi l lapíthatat lan vágya m e g n y ú j t j a 
a monda toka t . Szélessodrú sorokban énekli meg a természet sokszínű gazdagságát . Vers-
monda ta i t nem egyszer pontos mér tékre veszi — „Vad sugarak, sugarak zuha tag ja özönlik 
a réten, — Forr a világ a tüzes zápor nyelve a l a t t " — néha csak az ünnepélyesség kedvéér t 
érezzük az időmérték kötését : „Mikor a föld f á r ad t gerincét éj vize öntözi m á r . . . " Höm-
pölygő soraira épp olyan jellemző a szigorú r i tmus vállalása, mint az élőbeszéd szabad lélegzet-
vétele. Nyelvében semmi lazaság, — ha érzésnek, gondolatnak nincs is gá t ja , a képek önma-
gukban kerekek és kifejezők : 

Elmúlt március is, tisztul a medve-álmok hályoga, ú j ra érzem 
A hazatér t u tazónak fölzokogó örömét, 
Ki leszállva sokveszélyjárt,• kalandor hajóról , csókkal köszönti 
A párosan sokszor taposot t , fe lej te t t s most ismét oly ismerős homokot . 

(Húsvét u tán) 

Költői fejlődése szempontjából jelentős ez a köte t , elsősorban nyelvi t e remtő ereje 
mia t t . A gát ta lanul á radó s ezért felfokozott érzéseket merészen kapcsolt , ú j összetett szavak 
érzékeltetik. Muzsikája „gerincbezúgó", venyigéi „ rozsdaü tö t t ek" és „fickószél" f ú j versei-
ben. Megszemélyesítései, hasonlatai érzelmileg annyi ra tel í te t tek, hogy feledhetetlenek, idézni 
valók. 
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Hiszen oly félve megyek utánad, 
Mint ahogy a puszták utasa indul , 
Nyomán a tündökölve kibomló délibábnak. 

(A távoli kedveshöz) 

Mivel azonban képeinek szépségét, élességét nem a közvetlen lá tvány adja , néha a 
kelleténél több bennük a hamisan csengő pátosz : „Vérembe sajdult a férfivá-levés" vagy : 
„Vas szárnyak dörögnek, ezüst szárnyak dalolnak". 

Sárközi az Angyalok harcában kirekeszti a külső világot és kialakítja a maga biro-
dalmát, ahol minden korláttól mentesen óriásra nőhetnek a vágy és képzelet virágai. Az 
Angyalok harca kötetnek a darabjai nem különülnek el élesen egymástól, alig akad meg-
határozható tárgyuk ; egy telthangú líra más-más húrja szól hozzánk az egyes versekből. 
Általában a legtöbb lírai vers témája világos, mert egy-egy belső drámának a kifejezése. 
Sárközi azonban, ahogy Babits is lát ja, „önmagában uralkodik és nincs, amivel összeütköz-
zön". Érzéseit nem fejezi ki, hanem kivetíti, — lírai mítoszokat ír. Szabó Lőrinc írja, hogy 
számos zsengéjének volt „öné le t ra j z" a címe. Sárközi menekül az első világháború utáni 
kiábrándító korból ; a „Tiszta szívvel" a húszas évek fiatalságának reménytelenségét mint-
egy riadóként fejezi ki, Sárközi a maga világát építi, ahol legfeljebb az angyalok harcolnak. 
Nincs szava a munkásosztály vagy a parasztság sorsára, — a boldogság, a szépség és öröm 
himnuszát énekli, művészetét „szépségek és fá jdalmak anyaságá"-nak nevezi. Költészetében 
azonban több a szépség, mint a fájdalom, éppen a szenvedés vagy a kiküzdött öröm hitele, 
az embernek a természet, a társadalom ellentétes erőin szerzett diadala hiányzik belőle. 

Már az összes Versek megjelenésekor rámuta to t t Szabó Lőrinc, hogy Sárközi első 
kötetének publikálása saját fejlődéséhez viszonyítva elkésett. Ügy lát ja, az Angyalok harcá-
ban a versek keletkezési sorrendje mind realisztikusabb igényt sejtet. „Már évek óta sok 
reális tapasztalat és csalódás űzte, füstölgette kifelé a képzelet angyalai t" — írja. Amikor 
Sárközi a „lélekváltás" problémájára gondol — Váltott lélekkel а címe második, egy évvel az 
első után, megjelent versgyűjteményének — akkor lényegében tudatosí t ja addigi kötői maga-
tartásának tar thata t lanságát . 

Első kötetének egyik verse, a Bénuló szárnnyal nála addig szokatlan önvizsgálattal 
muta t j a be magát az eszmélési folyamatot . Hallgasson el a dal : senki se hallja az egész 
világot átfogó éneket, — önámítássá válik álomvilágban élni, amikor rádöbbenünk az igaz 
nyomorúságára. Hasztalan menekülünk, a képzelet nem ád nyugalmat — „az égi vetések 
búvója egyre kevesebb s kevesebb". A költő a valóság „rekedt szavá"-ban hazája hang-
jára ismer. A mindennapok világa hazája elesettségét t á r ja elé, a haza fájdalmas szeretete 
szab új irányt költészetének : 

Hát így lesz vége a hazának? előbb a nyelv, aztán a többi tagok 
Bénulnak meg, szárnyunk a porban ver végsőt s már a szív se d o b o g . . . 

Az Angyalok harcában a kötet végén akadnak versek, melyeknek témaköre is kézzel-
foghatóbb ; ilyen pl. a Capriban írt Idegen sugarak, a honvágy egyik legszebb kifejezése 
anyanyelvünkön. 

S én itt remegek idegen sugarak k ö z t . . . mint rossz fiú, ki csillogó örömtanya 
Borát pazalja, míg ot thon zokog érte a megőszült, didergő édesanya. 

A Tán jó s tán rossz formájában is, ta r ta lmában is jelzi költészetének változását. 
A burjánzó képek azúttal az élmény légkörét teremtik meg s éppen ebből az élményből alkot ja 
a költő ítéletét önnön magányáról : 
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December foga c s a t t o g . . . a havas föld derengve világít, 
De a csillagtalan ég kopaszon s feketén didereg, — 
Cigány ujjaim szerteválva bolyongnak a nagyhasú kályha 
Falán s mint jóízű bor árad begyükben a meleg. 
Tán jó s tán rossz, hogy magam mindig szobámba temettem. 
S a szobámnak mindig egy, csak egy ablaka volt. 
Melyen a fekete ég, mint álmosfejű, lomha medve 
Magányos lelkem keseredő mézéért behajolt . . . 

Sárközi valószerűbbé akar ja tenni költészetét, de a Váltott lélekkel úttévesztés. Adys 
benne az erős énközpontiság, s ez már klasszikus költőnknek is gyöngéje volt ; vérbő és gyön-
géd színeket váltogató lírája elszürkül, anélkül, hogy gondolatai, érzései élesebb kontúrokat 
kapnának. Mondatfűzése, stílusának képzettársítása Ady gyöngébb kiadása : „A szememet 
én nagyon befogtam : — Semmi, semmi jó úgy, ahogy van. — Nyelvem elszáradt a hallga-
tásban, — Tört oszlop lettem a halogatásban. (Váltott lélekkel) ; „ . . . elborult szemmel 
nekirohanok a tilosnak. — Valamikor nagy bika voltam . . . " (Elborult szemmel) ; „Meg-
áldok apaként minden elmaradó é v e t . . . " (Elmaradó évek). Illyés Gyula finom érzékkel 
hagyta el válogatásából az ilyen verseket, így a két utóbb említettet is. Sárközi talaj talan 
lélekelemzéseinél sikerültebbek hétköznapi eseményből induló versei : az Útitársak és főként 
a Kisvárosi fogadóban. Poézisüket éppen az adja , hogy a külvilág élménye fölszáll a költő 
tudatában és magával emeli a környezet terheit sokalló gondolatokat. Humanista versek 
ezek. A fogadói ágyban álmatlanul hánykódik a test s a szárnyaló gondolat minden magára 
maradot t sorsára téved : 

Egy ágy a világ kegyetlen matrácokon fetrengünk öntudat lan, 
S azt álmodjuk, hogy élünk . . . s a halál lesz ébredésünk . . . 
Vánkosunk gyűrt a kíntól s dideregve húzzuk fülünkig a paplant. 

A Váltott lélekkel kötetben azonban leggyönyörűbb a Sírvers. Nincs benne semm' 
filozófiai igény, mégis gondolati líránk legjavához tartozik. 

Szabó Lőrinc három korszakot különböztet meg Sárközi fejlődésében. 6 azonban 
ritmikai szempontból elemzi költészetének tanulságát. — Költői magatar tása szempontjából 
pályáját két szakaszra oszthatjuk. Egy Victor Hugóra alkalmazott korszakolást véve köl-
csön, az első nagy — színes — korszaka után a második nagy — fekete-fehér — korszakáról 
beszélhetünk. Valóban, mintha életfelfogásának változása a verseiben festett tá jban is 
tükröződnék Az Angyalok harca tájain sárga almák érnek ragyogó kék ég vörös felhőinek 
rozsdája alat t , sugarak arany kése hasítja az éj foszladozó fátylát és még szeptember szele 
is szőke avarban kotorász Ahol nem beszél szó szerint színekről, ott is derűs, „ t a rka" kép-
zeteket ébreszt A Higgy a csodában (1942) kötetben ridegebb vidékre értünk, már az új kor-
szakot előlegező versekben kialakul az új, fekete-fehér szemlélet. A Tán jó s tán rossz idézett 
két szakasza csupa sötét ecsetvonás, ugyanebben fekete csillagnak festi a farkasláb nyomát 
a havon. Sárközi a t á ja t belülről színezi : amikor a magyar szegényparasztság helyzetét meg-
ismeri, keserű élményekkel telítődik s ezek közvetve-közvetlenül jelentkeznek verseiben. 
A cigányokra táborhelyük koromfoltjáról emlékezik s még allegorikus jég-országának leírását 
is így kezdi : „Van egy ország a jég alat t , — Nem él sötétben, csak homályban . . . " A kötet 
verseiből hiányzik a fény motívuma, a legtöbb közülük esti, éjszakai élményről vall. Elhal-
kult a „Vágyak vízesése", kilobbant „a Képzelet tűzvésze", a valóság, saját kora nem ébreszt-
hetet t derűsebb képzeteket benne. 

Higgy a csodában . . . Vajon milyen csodában hisz? A címadó költemény szövegének 
tanúsága szerint a refrén tulajdonképpen ezt fejezi ki : itt már a csoda nem segít ! Megrendül 
a föld, elpusztul az emberi kéz munkája , és a halál szomszédságába kerül minden élő. 
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Mikor baljós üstökös gyúl az égen s ránkmutat , 
A küzdők kettétörik és eldobják kard jukat , 
Ürgelyukba súgja a költő utolsó dalát 
És nyögi a régi nép új urak diadalát, 
Higgy a csodában! 

Félelmetes, az egész emberiség végzetét éreztető látomás, a második világháború 
légkörében fogant. És milyen bátran csap magasra a befejezése! Éppen a megfogalmazás 
váratlan prózaisága hat : az igazság pőrén megrendítőbb, mint szép szavak ruhájában. Sár-
közi gondolkodása földibb lett, stílusa cicomátlanabb, szívhezszólóbb. A Közeledő léptek 
stílusa, ritmusa emlékezett leginkább első korszakára, mégis ezen lehet legjobban lemérni 
fejlődését. „Dobd el a villát, testvér, mellyel a füstölgő, nehézszagú t rágyá t — Teregeted 
földedre, fázós magoknak vetvén meleg á g y á t . . . " A sorok jelzőkkel záporoznak, épp úgy 
mint himnikus verseiben, de kitágult egyesszám első személyű világa, „testvér", kiált föl : 
az emberiség sorsa, a háború mind nyilvánvalóbban világméretű pusztítása fá j neki. A költő 
maga is megjelenik a versben, de ezúttal már úgy, mint az emberiség sorsának részese : „Soká 
már én sem nyugtathatom fejemet kebled kicsi h a l m á n . . . " Halála szívbemarkoló hitelt 
ad a s trófának! A Közeledő léptek-bői kitűnik ars poétikájának szerencsés fordulata. Leszűrte 
saját Sturm und Drang korszakának eredményeit, erős képszerűsége, meglepő nyelvi asszo-
ciációja, ritmusigénye megmaradt , de az ihlet lázát többé nem önnön felfokozott kedélyéből 
meríti, hanem a kor egyre feszültebb drámájából . Megtalálta a megfelelő költői eszközt is, 
a látomást, amellyel humánus tar ta lmat a maga sodró stílusában beszélhet el. Fekete-fehér 
korszak, humanista korszak, mert az ember sorsát a világháború idején a boldogság és pusz-
tulás fény-árnyék ellentétében kifejezve lá t ja . Modora kissé leegyszerűsödött, de ezt élmény-
anyaga határozza meg. Aki hajdan a természetből a százemiőjű Diánaként dúsan dagadó 
almafa képét idézte elénk, most ilyen sorokkal üt szíven : 

Hol van f iam? Hol feleségem? 
Hol hazám? Hol vannak a jobbak? 
Köd ül, sűrű köd, földön-égen. 

(Köd) 

A Gerlék és varjak jelképében önmaga jellemzi művészi fordulatát . Versei ihletének 
ú j forrásairól így ír : 

Egy kicsi vért, egy kicsi piszkot 
Kell falniok s tollúk kiserken, 
S torkuk megismeri a t i tkot . 

A kötetben soron következő verse, Ha unod zordon verseimet . . ., a változás világ-
szemléleti okára ébreszt : 

Valamikor, készülő-félben, 
Egy rózsaszín kagylóban éltem, 
Hallgattam a tenger zúgását, 
Másvilági szelek fúvását , — 
Amíg egy nagy talp meg nem gázo l t . . ; 

A „nagy t a lp" nyomát először a magyar szegényparasztság életében pillantotta meg, de 
éppen a Higgy a csodában paraszti tárgyú verseinek egyikét-másikát érezzük torzónak. A 
Balogh András üresen cseng, mert beállított fénykép, a kapás a lakjá t szinte néprajzi furcsa-
ságnak rajzolja. A Balogh András-téma érett változata megvan a Mindhalálig c. (1947) post-
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humus kötetében is Országúti szent címen. Az országúti szent a falusi koldus, — az ő alakjá-
ban tipizálja a paraszti nincstelenek sorsát. Mindkét vers egy ballagó paraszt a lakjá t ábrá-
zolja, de a Balogh András-ban Sárközi leírja, amit lát és ítéletet mond róla, i t t-ott csakugyan 
expresszionista formanyelven „A fehér por — Szelíd csókkal sebes lábára l e b b e n . . . " 
— az Országúti szentben viszont nincs már ilyen szemlélethasadás : ironikus ábrátolás fogja 
egységbe az agrárproletár sorsát. Tömjénként az út pora lengi körül, muslicahad a dicsfénye, 
pogány helyett harapós kutyával száll szemben és a tarisznyájában lapuló morzsákból ven-
dégeli az éhes madarakat . Az eszmei tar ta lmat kitűnően mélyíti el az az ötlet, hogy a szegény-
paraszt elesettségét az evangéliumi szentek életével állítja párhuzamba. Sorsuk azonos : „Majd 
a másvilágon rákerül a sor". 

A Mindhaláligot ugyanaz a látás- és versalkotási mód jellemzi, mint a Higgy a csodában 
verseit. Leszűrtebb, klasszikusabb folytatás, több is benne a feledhetetlenül szép darab : 
Mint Gulliver, November, Az igazi halál, Őszirózsa, Békatónál, Koratavasz, Esőcseppek 
— szinte az egész tartalomjegyzék idekívánkozik. X X . századi legjobbjaink métlő társaként, 
egy nagy költő egyénisége bontakozik ki a kötetből. 

Több már a fák alján a lomb, 
mint fönn a görbe ágakon. 
Mintha bíbor-arany ruhájuk 
ledobnák haldokló királyok 
s állnának csontra-bőrre vált 
tagokkal, várván a halált. 

(November) 

„Csontra-bőrre vá l t " költészet ez, lefoszlott róla minden barokkos pompa, csak annyi ra j ta 
a művészi szépség, amennyinek belső igazsága van. A régi, buja szépségű hasonlatok helyett 
most is gazdag, de szinte dantei módon minden szavával humánus célzatú képeket használ. 
„Mint aki gázolva szembeszáll az árral ," és a költőnek a korral való erkölcsi szembeszállását 
érezzük : „Mint a porszem, mely sivatagba hull" — és átéljük csüggedését, halálközelségét. 
A magatar tást ismerjük már a Higgy a csodában lapjairól, formája : stílusa és metrikai válto-
zatossága emelkedik most humanizmusának magasságába. Saját szenvedése és aggodalma 
hazája romlása miatt , ez a két forrás táplálja legérettebb költészetét. Posthumus kötetének 
formái zártabbak, az élmény szigorúsága megköti a szabadvers hullámzását, viszont a kötöt t 
— magyaros és nyugat-európai — formák számos változatát alkalmazza. Élménye sokszínű, 
immár ember és világ drámájának sok, sok összeütközése, ezért más-más ruhába is öltözteti. 
Szabó Lőrinc Sárközi pályájából azt a tanulságot vonta le, hogy nincs értelmük a modernista 
formai törekvéseknek, — de azért, mert a humánus líra egyén és közösség örömének-gondjának 
hol dúr, hol moll visszhangja, és olyan versformai változatosságot kíván, melyet a szabad-
versnél inkább biztosít az ún. kötöt t formák sokfélesége. 

Nem volt forradalmár. Egy forradalmárhoz c. verséből kiderül, hogy a társadalmi 
átalakulásnál sürgetőbbnek érezte az erkölcsit. De egész művészi fejlődése tanulságosan 
példázza mai irodalmunknak is, hogy aki az élet teljes gazdagságát szereti és óhaj t ja ábrá-
zolni, annak el kell jutnia az ember és a legtágabb emberi közösség, haza és emberiség sorsá-
nak átéléséhez. Sárközi joggal érezte magát Gullivernek : kicsinynek ugyan a parancsuralmi 
endszer hatalmasainak talpa alat t , de óriásnak, akit humanizmusa törpe kora fölé emelt. 
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VITA 

VITA A MAGYAR IRODALMI BAROKK KÉRDÉSEIRŐL 

1 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalom-
történeti Intézete a budapesti, debreceni és a szegedi tudományegyetemek közös rendezésében 
1956. május 24-én Sárospatakon vita zajlott le a magyar irodalmi barokk kérdéseiről. A vita 
alapja a Bán Imre, Klaniczay Tibor és Komlovszki Tibor által összeállított tézisek voltak, 
melyekben hét kérdésre adták meg feleletüket a vitaindítók. A kérdések s az egyes tézisek 
a következők voltak : 

1. A ,,barokk" egy korszak meghatározója-e — mint a renaissance —, vagy pedig csak 
egy adott kor stílusirányzata? 

Bán Imre a barokkot nem ta r t ja egy kor meghatározó stílusának, hanem csak a 
XVII—XVIII . század egyik stílusirányzatának. A barokk mellett ugyanis, tőle elválaszt-
hatólag, ott él a magyar irodalomban a késői humanizmus manierista stílusa (Rimay) és a 
polgári realizmus néhány stílusváltozata (Szenczi Molnár, Apáczai). I t t főleg a prózára gondol. 
Azonban él a barokk a XVIII . században is! 

Klaniczay Tibor szerint téves az az álláspont, mely a barokk-ban az emberi művelődésnek 
egy, a renaissancehoz hasonló nagy korszakát lát ja . A barokk csak művészeti stíluskategória, 
s nem terjesztendő ki a kultúra és a társadalom egyéb jelenségeire, ellentétben a renaissänce-
szal. Sőt a barokk korának nem egyedüli, a renaissance-ot felváltó stílusa, tehát nem korstílus, 
hanem kora (a XVI. század végétől a XVIII . század közepéig) egyik — több országban 
uralkodó —• stílusa. Vele csaknem egyidőben — a renaissance vívmányait más irányban 
továbbfejlesztve •— kibontakozik már a klasszicizmus (pl. Franciaországban) vagy a korai 
polgári realizmus (pl. Hollandiában). 

Komlovszki Tibor azt vallja, hogy a barokk elsősorban képzőművészeti stíluskategória 
s csak másodsorban irodalmi. Az irodalomban másodlagos jelentőségű is. A barokk semmi-
képpen nem lehet egy korszak általános meghatározója, hiszen nálunk pl. a XVII. századi 
irodalmunkban éppen a legjelentősebb alkotások (a Szigeti Veszedelem, a kéziratos költészet 
és az erdélyi próza) lényegében mentesek a barokkos ízléstől. Ugyanakkor a renaissance-
korszakkal szemben, sem a tudományok, sem a művészetek, sem az állami élet területén 
nem hozott létre egyetemesebb, tehát egy egész korszakot meghatározni képes művészeti 
stb. elméletet. Ezért a barokkban inkább stílust, vagy Horváth János nyomán ..ízlést" kelt 
lá tnunk, de nem az adott kor legfontosabb, hanem csak az egyik stílusirányzatát. Curtius 
helyettesítő „manierizmus" kategóriáját nem érzi elfogadhatónak, mert a manierizmussal 
a barokknak mint történeti stílusjelenségnek a szerepét homályosítanók el. 

2. A magyar irodalomban mikor, mely íróknál kezdődik az irodalmi barokk? 
Bán Imre a magyar irodalmi barokkot Pázmánnyal kezdené, akinek Kalauz-a (1613) 

már fejlett pompájában muta t j a ezt a stílust. 
Klaniczay Tibor is arra hivatkozik, hogy a barokk elemek legkorábban a XVII. század 

elejének katolikus ellenreformációs íróinál jelennek meg. A világi költészetben a barokk 
stílusjelenségek az 1640-es évektől kezdve tűnnek fel katolikus főúri, nemesi költők műveiben. 

Komlovszki Tibor elismeri, hogy a barokk ízlés nyomait viszonylag elég korán meg-
találhat juk irodalmunkban is, bár igen alapos vizsgálat szükséges éppen a kezdetek meg-
határozásához. A szellemtörténeti módszer egy-két stílussajátosság, egy-két tartalmi motívum 
alapján már a XVI. század végén kereste a magyar irodalmi barokk nyomait (Bornemisza 
és Balassi műveiben). Az irodalmi barokk-ízlés nyomait felismerhetőbben Rimaynál lehet 
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megtalálni, de nála sem egész munkásságára jellemzően, hanem csak bizonyos részletekkel, 
motívumokkal kapcsolatban. Ha a barokk stílusirányzat, akkor Pázmányt sem lehet a magyar 
ellenreformációban betöltött vezető szerepe és politikai nézetei ellenére sem egyértelműen 
a barokk-ízlés követői közé sorolni. A magyar barokk-ízlés hívei elsősorban a főúri költők 
és köztük is Gyöngyösi. Az ízlés kisebb mértékben érezhető csak azonban a kéziratos költészet 
kis rétegén. 

3. Barokk alkotás-e a Szigeti Veszedelem? 
Bán Imre — bár elismeri, hogy a Szigeti Veszedelemnek van egy-két eleme (pl. az 

Athleta Christi s néhány"kisebb formai mozzanat vagy motívum), amely a barokk irodalomból 
ismerős — egészében nem ta r t j a barokk alkotásnak. 

Klaniczay Tibornak az a véleménye, hogy a Szigeti Veszedelem nem barokk műalkotás, 
de vannak barokk elemei. Zrínyi eposzában különböző stílusok egyes jegyeinek együttes 
jelenléte muta tha tó ki. Sok benne a renaissance elem, egyes sajátságai pedig a klasszicizmussal 
is összefüggésbe hozhatók. 

Komlovszki Tibor nem érzi barokk alkotásnak a Szigeti Veszedelmet. Alapkoncep-
ciója, szerkezete, jellemábrázolása éppen ellentéte a barokknak. Az égi és a földi cselekmény 
összefonódása egymagában nem teheti barokk ízlésűvé a Szigeti Veszedelmet. Az Athleta 
Christi fogalmának tisztázását is szükségesnek ta r t ja , mert a fogalom számos összetevő 
tulajdonsága már a XVI. századi magyar (reformációs) irodalomban is megtalálható. 

4. A XVII. században a barokk az irodalom mely rétegeiben jelentkezik? A társadalom 
mely osztályainak, politikai, vallási csoportjainak írói fogadják be a barokkot? 

Bán Imre úgy véli, hogy a barokk első renden a katolikus ellenreformáció irodalmi 
stílusa : Pázmány nagy prózája, Nyéki Vörös Mátyás költészete, a XVII—XVIII . századi 
katolikus prédikációs irodalom (Lépes Bálint, Illyés András, Illyés István, Landovics István, 
Csuzy Zsigmond, Padányi Bíró Márton) képviseli. A fejedelmi abszolutizmussal összekapcsol-
ható világi írótípus, udvari költő a magyar viszonyok között igazán csak Bethlen Gábor 
körül található ; Gyöngyösi is hasonlít némileg hozzá, művészetének magyarázatához azonban 
alig kell a barokk. A Rózsakoszorú azonban valóban barokk. 

Klaniczay Tibor szerint a barokk a XVII. században, annak is elsősorban csak a 
második felében, a katolikus egyházi és főúri, nemesi írókra jellemző. Nagymértékben jelen 
van a főúri osztály környezetében élő Gyöngyösinél. A protestáns nemesek és prédikátorok 
költészetében csak a század vége felé és csak szórványosan, vagy csak bizonyos elemeivel 
jelenik meg. 

Komlovszki Tibor e kérdésre vonatkozó véleménye megegyezik a második kérdésre 
adot t válaszával. 

5. Mivel gazdagította irodalmunk — különösen költészetünk — fejlődését a barokk a XVII. 
században ? 

Bán Imre nézete szerint a XVII. századi barokk kevéssel gazdagította költészetünk 
XVII . századi fejlődését, legfeljebb a katolikus énekköltészetet. Jelentékeny hatása volt 
azonban a magyar próza fejlődésére. 

Klaniczay Tibor rávilágít arra, hogy a barokk a XVII . században a prózastílus és a 
költészet terén is gazdagította értékes elemekkel irodalmunkat. A költészet területén a barokk 
a formák nagyobb változatosságát, a verselés technikájának finomodását, újszerű, merész 
és hatásos képalkotást eredményezett. E pozitív eredmények azonban együtt jártak olyan 
sajátságokkal (pl. a kompozíció területén), melyek a renaissance-irodalomhoz képest vissza-
esésre vezettek. 

Komlovszki Tibor úgy véli, hogy a magyar irodalmi barokk stílus-irányzat értékelésénél 
valószínűleg közelednünk kell a X I X . század barokkal kapcsolatos nézeteihez. A barokk 
— mint már jelezte — a magyar irodalomban csak másodlagos jelentőségű stílusirányzat, 
s mint ilyen, nem a magyar irodalom fő fejlődési irányába halad. A renaissance, a reformáció, 
Balassi, Zrínyi stb. alkotásaival szemben a barokk stílusirányzat egy részben határozottan 
antirealista jellegű ; egész valóságábrázolása is egyoldalú. Gyöngyösi műveiben pl. éppen 
azok a részek a legértékese~bbek (a lírája), amelyekhez nemigen lehet köze egyébként tagad-
hatat lan barokk ízlésének. A barokk bizonyos értelemben ellenlábasa a nemzetinek is, hiszen 
a XVII . századi irodalmunk legértékesebb részét a magyar nemzeti abszolutizmus meg-
teremtésének a vágya hozta létre, míg a barokk ízlésnek hódoló alkotások zöme nem képviseli 
ezt az igényt. Ezért a barokk ízlés irodalmunkat a stílus, a nyelv, a verselés területén gazdagí-
to t ta , bizonyos részletjelenségek művészi ábrázolását is plasztikusabbá te t te , de egészében 
nem mélyítette el a XVII. századi irodalmunk általános fejlődési i rányát . 
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6. Mik a magyar barokk-kutatások módszertani tanulságai? Mit lehet felhasználni a 
barokk-kultusz szakirodalmából ? 

Bán Imre arra figyelmeztet, hogy a legfontosabb módszertani tanulság az óvatosság. 
Nem mind barokk az, ami retorika (a cicoma, díszítés, diszparát elemek összeillesztése stb.). 
A fogalmat jól körül kell határolni, s feltétlenül óvakodnunk kell a formai jegyek felületes 
felsorolása alapján történő kitágításától. A magyar barokk-irodalomból érték Horváth János 
alapvető értekezése, Turóczi-Trostler József néhány tanulmánya (pl. Gerő : Keresztény 
Herkules-ének mélyreható elemzése) es Koltay-Kastner Jenő 1944-ben megjelent alapos 
tanulmánya. Jóformán minden más bátran mellőzhető, bár kisebb adalékokban lehet hasznos. 

Klaniczay Tibor szerint a legfőbb módszertani tanulság az, hogy tévútra vezette a 
kuta tás t a barokk-fogalom-szellemtörténeti jellegű indokolatlan kibővítése, a legkülönbözőbb 
jelenségeknek a barokk körébe való bevonása. A magyar barokk szakirodalomból elsősorban 
Horváth János tanulmányára keli támaszkodni, amely megmaradt a barokknak stílus-
(ízlés)jelenségként való felfogásánál. Emellett természetesen fel kell használni a polgári barokk-
irodalom minden olyan alkotását, mely konkrét, pozitív eredményekre vezet, vagy melynek 
részleteiben a XVII—XVIII . századi irodalmunk barokk jelenségeiről konkrét, találó meg-
állapítások vannak. 

Komlovszki Tibor a magyar irodalmi barokk kérdéseivel foglalkozó szakirodalomban 
a szigorú különválasztást a jánl ja a mérlegelőbb, az óvatosabb, az elmélyült kutatásokon 
alapuló tanulmányok és a barokk-láz igézetében fogant közlemények között. Ugyanakkor 
úgy érzi, hogy az egész magyar irodalmi barokk szakirodalma revízióra vagy legalábbis 
bírálatra vár, hiszen még a legértékesebb tanulmányok sem mentesek teljesen a szellem-
történeti módszertől. A szellemtörténet szintézis-igénye azonban, amely az irodalmi-barokk 
fogalmát is létrehozta, nem egyértelműen elvetendő módszertani törekvés. Irodalmi alkotások 
művészi elemzésénél — sőt nemcsak annál — hasznos lehet bizonyos művészettörténeti 
összehasonlítás is, de természetesen "csak olyan mértékben, ami nem sértheti az egyes művé-
szetek belső törvényszerűségeit. Ezt a lehetőséget ha j to t ta a végletekig a barokk-kultusz, 
mert az adott szintézis képzőművészeti alapvetésének a kategóriáival közeledett az irodalmi 
művekhez is. [Lásd ennek cáfolatát : Turóczi-Trostler József : Realizmus és irodalom-
történet . Bp. 1946.] A filozófiailag gyenge alapvetésű magyar irodalomtudomány általános 
helyzete is megkönnyítette, hogy a barokk-kultusz szakirodalmának jelentős része a germán 
szellemtörténet barokk-lázának a nyomába lépjen. Kész kategóriákat alkalmaztak a kor 
íróira és sokszor egy-két motívum meglétével határozták meg az irodalmi művek jellegét, 
így egyrészt a kor klasszikusait barokkizálták, másrészt jelentéktelen művek értékét növelték 
érthetetlenül nagyra. [Ezekre már 1946-ban rámuta to t t Turóczi-Trostler József idézett 
füzetében.] 

7. Melyek az úfonnan megindítandó marxista kutatások legfontosabb teendői a XVII. 
századi magyar irodalmi-barokk vizsgálatában ? 

Bán Imre az új kuta tás feladatául elsősorban a retorika szerepének tisztázását jelölte 
ki a XVII—XVIII . század prózastílusának részletekbe menő vizsgálatával. Szerinte Gyöngyösi 
is megérdemelne egy alapos összefoglaló tanulmányt . 

Klaniczay Tibor a legfontosabb feladatokat a következőkben foglalja össze : 
a) Az utolsó tíz évben külföldön fellendült barokk kutatások áttekintése, bírálata 

és tanulságainak hasznosítása. 
b) A magyar polgári barokk-kutatás módszeres bírálata. 
c) A XVII. századi magyar barokk próza stílussajátságainak elemzése és rendszerezése. 
d) Pázmány, Zrínyi és Gyöngyösi barokk elemeinek tisztázása. 
e j A XVII . századi magyar költészet barokk stílus-sajátosságainak elemzése és 

rendszerezése. 
Komlovszki Tibor első teendőnek a magyar irodalmi barokk szakirodalmának bírálatát 

látja, esetleg vita formájában is. A szakirodalomban való pontos eligazodás nélkül lehetetlen 
a magyar barokk ízlés vizsgálatát helyes alapokra építeni. A francia, az olasz, a német irodalmi 
barokk-kutatások jelenlegi állapotáról is legalább egy részletes, tanulmányszerű ismertetést 
kellene készíteni. Ennek az ismertetésnek elsősorban a külföldi barokk kutatások módszertani 
tanulságait kellene összefoglalnia. Csak ézután lehetne elkezdeni a legfontosabb feladat, 
a XVII. századi irodalmunk beható stílusvizsgálatát. » 

2 
A fenti tézisek alapján meginduló vitát Baráti Dezső nyitot ta meg és sorban á tad ta 

a szót a tézisek készítőinek, hogy egészítsék ki tételeiket. 
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Bán Imre a tézisekből kiindulva te t te meg észrevételeit. 
Elsőnek a barokk értelmezéséről beszélt. Elutasí tot ta a barokknak örök kategóriaként 

való kezelését. Szerinte nem igaz az a nézet, hogy mindig is volt és mindig is van barokk stílus ; 
az olyan kifejezés pedig, mint a „barokk ember" vagy a „barokk tudomány" — voltaképpen 
csak játék a szavakkal. 

A barokk meghatározhatóan egy kor stílusiránya. Eredete az ellenreformációban 
keresendő — s ennyiben Bán Imre véleménye megegyezett a nyugati barokk kutatókéival. 
Szerinte is a barokk valamilyen metafizikai nyugtalanság művészi kifejezése a renaissance 
és a katolikus aszkézis között : a nagy probléma tudomány és a hit viszonya abban a korban, 
amikor a renaissance-szal modern tudományosság betört a hit világába is es ott megütközésre 
kényszerítette a megújuló katolicizmust. A barokk ezzel a feszültséggel volt egyenlő. Éppen 
ezért érezte ellentmondásnak a „protestáns barokk" kifejezést és figyelmeztetett arra is, 
hogy a szavakban megnyilvánuló cicoma még itt nem barokk. 

Ezután Bán Imre óvott a barokk általános kategóriaként való használatától, már 
csak azért is, mert a barokk nem érvényesült a szellemi élet minden területén. A barokknak 
pl. szinte semmi szava sem volt a XVII. század nagy magyar kérdéseihez : a honvédelemhez 
vagy a felszabadító harcokhoz. 

Szembeszállt Bán Imre azzal a nézettel, melyet a tézisekben Komlovszki Tibor kép-
viselt, s mely szerint a manierizmust nem lehet elválasztani a barokktól. Szerinte a manieriz-
must igenis el lehet, sőt el kell választani a barokktól, mert a manierizmus csak átmenet a 
renaissance és a barokk között. Azt viszont helyeselte, hogy Komlovszki nem értet t egyet 
Curtius meghatározásával, mert az valóban nem volt szabatos és helytálló. Ezután Bán 
Imre — állítása igazolására — Rimay példáját említette, aki szerinte feltétlenül leválasztandó 
lenne a magyar barokktól, mert tipikusan manierista művész ; mint ahogy érzése szerint nem 
lehetne igazán barokknak nevezni még Marinot sem, mert hiányoztak belőle a barokk tipikus 
tartalmi jegyei. A formai ügyeskedés még nem barokk, jóllehet a barokk átveszi a manieriz-
mus formai eszközeit. I t t Bán Imre Rimay Balassi-előszavára hivatkozott , mint a legjobb 
hazai manierista alkotásra. 

A fentiekhez kapcsolódva visszautasította Bán Imre Komlovszki azon tételét, hogy 
Balassiban és Bornemiszában már feltalálhatók a barokk stílus elemei. Szerinte ezekben a 
művekben, a XVH. század negyvenes évei főúri lírájának majd minden darabjában jelentkező 
ú j stílusirány nem a barokk, hanem a manierizmus. 

Szembeszállt azokkal a polgári véleményekkel, melyek szerint a Szigeti Veszedelem 
egészében barokk alkotás. Ezt csak abban az esetben lehetne elfogadni, ha a nyugati kuta tók 
álláspontjára helyezkedve azt vallanók, hogy a barokk voltaképpen egyenlő az ún. klasszi-
cizmussal. Ha a barokk jellemző sajá t ja éppen a klasszikus kiegyenlítődés lenne, mint Corneille, 
Racine, Lope de Vega, Calderon vagy Tasso műveiben, akkor a Szigeti Veszedelem is barokk 
alkotás lenne. Bán Imre i t t nem kezdett vitát a nyugati megállapításokkal, de nyomatékosan 
kijelentette, hogy a Szigeti Veszedelem a benne fellelhető kétségtelen barokk vonások ellenére 
sem barokk alkotás. 

Ezek után Bán Imre arról beszélt, hogy a magyar barokk történetében igen jelentős 
szerepe volt a katolikus vallásos prózának". Ennek lényege minden művelőjénél a képek 
zuhataga, a retorikus stílus volt, melyben igen nagy szerepet kapot t a hatásvadászat . Mindez 
egyben jezsuita vonás is volt. 

A magyar barokk egyik kiemelkedő alakja az eddig eléggé nem méltányolt Lépes 
Bálint. Műveiben mindaz benne van, amit a barokk próza stíljegyének ismerünk : a vizio-
nárius képek tobzódása és a gondolatok világosan átgondolt pontos szerkesztése. A magyar 
barokk „fejedelmének" Bán Imre Pázmányt ta r t ja , de igen jellegzetes Nyéki Vörös Mátyás 
költészete is, melyben ugyan középkori témák elevenednek fel, de barokk stílusban. 

Viszont feltétlenül vi ta thatónak ta r to t ta Bán Imre a magyar udvari költészet barokk 
voltát, már azért is, mert udvari költészetünk voltaképpen nem is volt. Madách Gáspár, 
Koháry, Petrőczi Ka ta Szidónia nem „udvar i" költők! Magyar fejedelmi udvar csak Erdély-
ben volt, de a Bethlen Gábor körül virágzó irodalom nem barokk, hanem inkább manierista 
volt. Figyelmet érdemelnek még a Bojthi Veres és Keserüi-Dajka-féle latin versek, melyek 
ugyan nem barokk alkotások, de már erősen érvényesül bennük a manierista retorika. 

Kijelentette ezután Bán Imre, hogy Gyöngyösit udvari költőnek t a r t j a ugyan, de nem 
feltétlenül barokk költőnek. Gyöngyösi művei közül csak a Rózsakoszorú viseli magán az 
igazi barokk stílusjegyeit, a többiben inkább ellaposodott retorika található. Ovidius utánzása, 
temat ikájának közhelyes szegénysége, kompozíciójának zilált volta nem igazi barokk jelenség, 
hiszen a barokk kiválóan komponált — példa erre Pázmány. 

A barokk eredményeinek vizsgálatakor Bán Imre úgy találta, hogy azok legjobban 
a prózában mérhetők le. Itt sem elsősorban a külsődleges hatásvadászó cicomázó stílusjegyek -
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ben, hanem a tartalmi gazdagodásban. Éppen ezért nagyon fontosnak ta r to t ta azt, hogy 
irodalomtörténészeink végre eldöntsék : hol is végződik tulajdonképpen a magyar barokk. 
Csúzy Zsigmond, Padányi-Biró Márton s ezenkívül még jónéhányan a XVIII . században is 
képviselik a barokkot. Bán Im.e véleménye az volt, hogy a magyar barokk felső határá t 
a XVIII . század hatvanas éveiben kell megállapítani. 

A magyar barokk múltbeli kutatóinak eredményeire kitérve Bán Imre egyetértett 
tézis-szerkesztő társaival abban, hogy csak a legnagyobb óvatossággal lehet kezelni azokat, 
s hangsúlyozta : a szellemtörténeti általánosításokat határozottan ki kell utasítani irodalom-
történetírásunkból. 

Az újonnan megindítandó marxista barokk-kutatások legfontosabb feladatait elemezve, 
Bán Imre hangsúlyozta a próza-kutatások fontosságát és a múltbeli magyar és egyidejű 
külföldi kutatások felhasználása során óvott attól, hog); a külföldi barokk és a magyar barokk 
közé egyenlőségjelet tegyenek kutatóink : nagy eltérés tapasztalható ugyanis a nytfgati és 
a magyar fejlődés között . 

Klaniczay Tibor nem kívánt a tézisek egészéhez hozzászólni, csupán néhány szempontot 
emelt ki. Azzal kezdte, hogy a barokk-megfogalmazásokban észlelhető zűrzavarra hívta fel 
a figyelmet. A nyugati barokk-kutatások jól lemérhetők két kiadványon : az egyik : Reiiroca 
e Barocco. (Atti del III. Congresso Internazionale de Studi Umanistici. Venezia 15—18 giugno 
1954 a cura di Enrico Castelli. Roma 1955.) és Die Kunstformen des Barockzeilalters. (Vierzehn 
Vorträge. Herausgegeben von Rudolf Stamm. Bern 1956.) E kötetek tanulsága szerint a kuta-
tók nyugaton sem értik meg egymást e kérdésben s ez feltétlenül nehezíti az előrehaladást. 

A vélemények néhány típusát ismertetve először azokról beszélt, akik szerint a barokk 
örök kategória. Ezt a szellemtörténeti nézetét elsősorban Eugenio D'Ors képviselte nyugaton, 
aki szerint a barokk olyan állandó kategória, amelyet bármelyik korban és bárhol fel lehet 
fedezni : a keleti művészetekben és Európában, a X I X . százád romantikájában éppen úgy 
mint a Fin du Siècle periódusában. Ez az „örök barokk" — elmélet azonban ködösítés, 
történelmietlen szemlélet. 

A másik nézet ugyan a barokkot a maga korára korlátozza, de ott egy nagy korszak 
meghatározójaként emlegeti. Eszerint a barokk egynemű lenne a renaissance-szal, s minthogy 
a renaissance-ot a kor minden területén megtalálhatjuk, a XVII—XVIII . században is beszél-
hetünk ehhez hasonlóan barokk filozófiáról, barokk tudományról, barokk művészetről stb. 
Klaniczay Tibor szerint ez képtelenség, mert a barokkot nem lehet kiterjeszteni a művészeti 
kérdésekről a szellemi élet egyéb területeire. A barokk ugyanis művészeti stílus kategóriaként 
jöt t létre, "zemben a renaissánce-szal, mely a kultúra minden területét átfogó jelenség s így 
is tudatosult . De elfogadhatatlan ez a nézet azért is, mert a XVII. századnak korántsem csak 
egyfajta stílusa van. Európai és magyar viszonylatban a társadalmi fejlődés nagyon is diffe-
renciált. A XVII. századig ugyan megfigyelhető — természetesen bizonyos eltolódásokkal, 
eltérésekkel — a társadalmi fejlődés párhuzamossága, de a XVII. században már komoly eltéré-
sek állnak elő. Az európaszerte eltérő társadalmi s t ruktúrák különböző művészeteket hoznak 
létre, s míg Hollandiában a polgári fejlődés indul meg, a Habsburgoknál tobzódika jezsuitizmus, 
a reakció. Ezért nem beszélhetünk egységes, egész Európára jellemző es egész Európában 
uralkodó harokkról. A barokk csak ott jön létre igazában, ahol a iderikalizmus jezsuita formája 
uralkodik ь ezért a franciaországi stílusirány nem a barokk, hanem a klasszicizmus, a hollandiai 
pedig a polgári realizmus. Tehát Klaniczay Tibor lényegében elfogadja a szovjet enciklopédia 
értelmezését, amely szerint a feudális reakció megerősödésével magyarázhatóa barokk létrejötte. 

Ezután Klaniczay elmondta, hogy helyesnek t a r t j a azt a gyakorlatot, amely a barokk 
fogalmát a képzőművészetről átviszi a művészet egy másik ágára, az irodalomra is. Ez indo-
kolt, hiszen ha beszélhetünk barokk festészetről, építészetről, akkor kell beszélnünk barokk 
irodalomról is. Ebben az esetben a képzőművészet hat az irodalomra, szemben a X I X : századi 
gyakorlattal, ahol az irodalom lesz a képzőművészet ösztönzőjévé. De ez a példa is muta t j a , 
hogy a képzőművészetek egyidejű vizsgálata a barokk esetében is igen fontos. 

Klaniczay feltétlenül szükségesnek és lehetségesnek lát ja a barokk elhatárolását a 
renaissance-tól es a manierizmustól. De figyelmeztet arra, hogy tisztán formai jegyek alapján 
nem lehet eredményre jutni, mert a barokknak és a renaissance-nak igen sok közös stílusjegye 
van. Balassi költészetének vi ta tot t stílussajátosságai pl. sohasem a barokk, hanem még 
a renaissance vonásai. Ezért fontos, hogy elsősorban a renaissance-tól elütő kizárólagosan 
barokk stílusjegyeket vegyük vizsgálat alá. Ebben teljesen egyetért Bán Imrével. Szerinte 
sem barokk költő Rimay, hanem manierista. Ha a magyar művészettörténészek legújabb 
eredményeit vizsgáljuk, pl. Garas Klára könyvét (Magyarországi festészet a XVII. században, 
Bp. 1953.), akkor meg kell erősödnünk abban a nézetünkben, hogy Magyarországon csak 
a XVII. század negyvenes éveiben kezd kialakulni a sajátosan barokk művészeti stílus. 
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Viszont nem tud egyetérteni Bán Imrével annak Koháry és Gyöngyösi értékelését 
illetően. Azt ugyan elismeri, hogy a retorikai elem megléte még nem kizárólagosan barokk 
sajátosság, de hangsúlyozni kívánja, hogy igenis van barokk retorika. A Gyöngyösi-kérdésben 
különben is hajlik Horváth János álláspontjának elismerése felé. Sőt, úgy érzi, hogy Koháryt 
és Beniczkit is barokknak lehet venni. 

Különbséget érez az egyházi és a világi barokk stílusa között Klaniczay. Míg az egyházi 
barokkbar a monumentali tás és a pátosz nagy szerepet kapot t , a világi barokk ellaposodott. 

Ezután Marinoról beszélve Klaniczay kijelentette, hogy ebben a kérdésben Benedetto 
Croce véleményén van, aki Marinot barokknak tar to t ta és vele együtt az egész barokkban 
valami dekadenciát látott . Ez ugyan nem igaz minden nép barokk művészetére, de az olasz 
barokk irodalomra és művész.etre feltétlenül. A korrupt osztályok udvari élete korrupt művésze-
te t hozott létre. A manierizmust viszont úgy határozná meg, hogy az a kései humanizmus stílusa. 

A „barokk ember", „barokk filozófia" stb. fogalmakról beszélve azt az álláspontot 
képviselte, hogy ezeket a fogalmakat tagadnunk kell. Ennek ellenére szükségesnek látszik 
a párhuzamos szellemi jelenségek felkutatása. Meg kell vizsgálnunk, hogy a barokk művészettel 
párhuzamosan milyen filozófiai, áilamelméleti stb. irányok tűntek fel. Ez utóbbi kérdés 
különösen Zrínyi esetében lehet perdöntő : ugyanis az olasz politikai elméletben a barokkal 
egyidőben a tacitizmus kapot t lábra, melytől Zrínyi egyre inkább eltávolodik Machiavellihez 
kanyarodva vissza. 

Zrínyivel kapcsolatosan a Szigeti Veszedelem kérdésére tért rá ezután Klaniczay 
Tibor. Hangsúlyozta, hogy ő határozottan azon az állásponton van, melyet a tézisekben 
's kifejezésre ju t ta to t t , hogy a Szigeti Veszedelemben vannak barokk elemek, de egészében 
nem barokk alkotás. Horváth János annak ta r t j a , de maga is érzi azt az ellentmondást, mely 
a Szigeti Veszedelem állítólagos barokk volta és azon teljes megnemértés között áll fenn, 
mellyel a kortársak fogadták Zrínyi művét . Ezt Horváth úgy próbálta magyarázni, hogy 
Zrínyi minden előzmény nélkül érkezett a magyar irodalomba — innen a megnemértés. 
De lia elfogadjuk azt a véleményt, hog> a barokk a katolikus ellenhatás szülötte, s a Szigeti 
Veszedelem is barokk a lko tás : akkor ezt a művet éppen meg kellett volna érteni! Nem 
lehet véletlen, hogy a Szigeti Veszedelem felfedezése és értékelése éppen akkor következett be, 
amikor a barokkot felszámolták a magyar irodalomban. 

A múltban Zrínyi egyik jelentős méltatója volt Sik Sándor, aki Zrínyi-könyvében 
(Zrínyi Miklós. Magyar írók sorozat, é. n.) úgy írt a Szigeti Veszedelemről, mint egy „nagy 
barokk vizió"-ról. S ebben kétségtelenül van is valami : elég, ha a feszület lehajlására vagy 
a 15. ének mennyei jelenetére gondolunk. Ezekben a jelenetekben feltétlenül van valami 
a barokk templom-képek lendületéből. De nem helyes az az egyoldalúság, amellyel Sík Sándor 
csak ezt látja meg a Sziget Veszedelemben. Sík Sándor érvelése bizonyítékaként a Zrínyiász 
szerkezetét is említi, amely szerinte tipikusan barokk-alkotás. Kétségtelen, hogy vannak 
benne barokkos vonások, de ugyanakkor sok benne az ellentmondás is. Sík a szerkezetben 
helyenként zűrzavart lát, holott abban szigorú tervezettség, szinte pedantéria látható. — 
Viszont az igaz, hogy a Szigeti Veszedelem képalkotásában szintén fellelhetők barokkos 
elemek. De még ezek alapján sem lehet Zrínyi stílusát egyértelműen barokknak minősíteni, 
hiszen a képek naiv jellege vagy a stereotípia egyáltalán nem barokk vonás! 

Azon állítása mellett, hogy a Szigeti Veszedelem nem barokk alkotás, Klaniczay azt 
is megemlítette, hogy még a katolikus egyházi és főúri körök sem ismerték el magukénak 
a művet. A Szigeti Veszedelem nagyon érdekes jelenség a magyar irodalomban, mert több 
stílusirányzat keveréke. 

Ezután Klaniczay Tibor analógiaként a sárvári Nádasdy-kastély freskóját említette, 
melyen Nádasdy Ferenc hősi tetteit orÖKÍtette meg a festő. Ebben a műben a renaissance 
elemek a manierizmus stílusjegyeivel és a barokkéval keverednek és ezekből az elemekből 
csakúgy egy új stílus kezd kialakulni, mint irodalmi síkon a Szigeti Veszedelemben. Klaniczay 
szerint ez a stílus lehetett volna a magyar klasszicizmus. 

Komlovszki Tibor azzal kezdte felszólalását, he^y a barokk fogalmának tisztázása 
során a Szovjet Enciklopédia „barokk" címszava alatti ismertetést bírálta. Sajnálatosnak 
ta r to t ta azt a tényt , hogy ebben nem említik az enciklopédia szerzői az irodalmi barokk 
kérdését, és a barokkról csupán mint képzőművészeti stílusról beszélnek. Nem tekinti az 
enciklopédia a barokkot egy egész korszak uralkodó stílusának s a barokk virágzásának 
alapját kizárólag a nemesi osztály uralmában lát ja . Ezért a nemesség csak azokban az orszá-
gokban lehetett egvúftal a barokk stílus képviselője is — a képzőművészetben —, amely 
országokban uralkodó osztály volt. 

Komlovszki kijelentette, hogy ezt a tételt erősen vi ta thatónak érzi. Kétségtelen, 
hogy a barokknak a nemességhez és az abszolútizmushoz való kapcsolata jelentős tényező, 
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de legalább annyira jelentős az ellenreformációhoz való kapcsolódása is. I t t Komlovszki 
szerint inkább Bán Imre nézete látszik helyesnek. 

Komlovszki szerint jelentős az a tény, hogy a polgárságnak kevés köze volt nálunk 
a barokkhoz, különösen nálunk, és különösen a XVII. században, amikor i sazér t sem lehetne 
a barokk egyetemes korszak-meghatározó, mert irodalmunk legfontosabb alkotásai : a XVII . 
századi költészetünk •— kéziratos énekeink — fő fejlődési iránya, Zrínyi munkássága és az 
erdélyi próza jelentős része egyáltalán nem nevezhető barokknak. 

Természetesen azt Komlovszki is elismeri, hogy a XVII—XVIII . századi irodalmunk-
nak nem éppen a klasszikusai közé sorolható műveiben, a költészetben és a prózában egyaránt 
számos, a barokk ízlésnek hódoló művet találhatunk. így elsősorban az ellenreformációs 
szemléletű íróknál és kisebb mértékben főúri lírikusainknál. Komlovszki Tibor még Gyöngyösi 
munkásságának is egy részét ide sorolta. Ügy gondolta, hogy az irodalmi-barokk fogalma 
nem csupán stílus-kérdés, nem egyszerűen bizonyos meghatározott stílus-elemek vagy 
motívumok együttese, nem is manierizmus, mert határozot tabb tartalmi elemek is tartoz-
nak hozzá. 

Ezután W. Weisbach és Wölfflin barokk-elméletével vitázott Komlovszki Tibor : 
azzal az elmélettel, hogy a renaissance virágzása és e virágzás elmúlása nem egy úgynevezett 
későrenaissance időszakban fejeződött be, hanem a legnagyobb virágzásból közvetlenül vezetett 
á t a barokk művészethez. A magyar irodalomban azonban nein lehet érvényes ez a meg-
állapítás, jóllehet hatot t nálunk is és elősegítette a renaissance-korszakkal szinte egyenértékű-
nek vélt magyar barokk kategóriájanak megszületését. Pedig a magyar irodalmi barokk 
kialakulásának feltétele más volt. Nálunk kevésbé volt olyan fontos szerepe és ösztönző 
ereje a barokk stílus igényének, mint külföldön, nálunk a renaissance-korszak virágzása és a 
barokk jelentkezése között nem lehet olyan közeli összefüggés. És ez befolyásolja a magyar 
irodalmi barokk értékelésének szempontjait is. 

A barokk értékelésében található végletei ellentétekről beszélve Komlovszki Tibor a 
következőkben a barokk-kutatás marxista kísérletére is utalt . E szerint a barokk nemcsak a 
hanyatló feudalizmusnak, hanem a hanyatló feudalizmusnak és a keletkező abszolutizmusnak 
stílusa a képzőművészetekben. S az irodalomban, ha nem is azonos, de hasonló szerepének 
kellett lenni az olaszoknál, spanyoloknál vagy az osztrákoknál. Nálunk azonban a nemzeti 
abszolutizmusnak csak a vágya volt meg ; a nemzeti abszolutizmusért vívott sikertelen 
küzdelem jellemezte az egész XVII. századunkat. Ezért, bár az irodalmi barokkot egyébként 
is csak másodlagosnak érzi a képzőművészeti barokk mögött, nálunk méginkább az lehetet t . 

Elfogadja Bán Imre tézisbeli névsorát az egyértelműen barokk-követőkre vonatkozóan, 
de ő még a főúri lírikusokkal is kiegészíteni a sort. Ehhez kapcsolva hívta fel a figyelmet 
arra a tényre is, hogy nálunk a barokk nagyobb részében nemcsak antirealista, arisztokra-
tikus jellegű, ellenreformációs stílusirányzat volt, hanem egyben a nemzeti törekvések ellen-
lábasa is — bizonyos értelemben — az irodalomban. 

A továbbiakban Komlovszki Tibor Curtius könyvével foglalkozva megállapítotia, 
hogy a manierizmusnak a barokk helyetti használata, melyet a nyugatnémet professzor 
azzal indokolt, hogy ennek kevés történeti íze van, Komlovszki szerint már azért sem lenne 
helyeselhető, mert így a barokk fogalmát egy olyan tág kategóriával pótolnánk, amibe minden 
olyan irodalmi jelenséget bátran belesorolhatnánk, amely valamilyen formában magán hordoz 
bizonyos tú lha j to t t klasszicista stílusjegyeket. Lemondanánk ekkor ugyan a barokk bonyo-
lult és tisztázatlan fogalmáról, de a helyébe állított manierizmus is magába tudná fogadni 
mindezt, amit régebben barokknak ta r to t tak . Összegezve a fentebb mondot takat Komlovszki 
kifejtette, hogy nálunk a XVII. , de főleg a XVIII . században meglevő egyik stílusirányzatnak 
lát ja, de olyannak, amely nem tölthetet t be korszak-szerepet. Míg külföldön — egyes országok-
ban — ahol a nemzeti fejlődés alakulása jobban kedvezett a barokknak, uralkodó stílus is 
lehetett egy ideig a képzőművészetben és az irodalomban egyaránt, addig nálunk a XVII . 
századi történelmünk alakulása és irodalmunk erős reformációs színezete, ill. örökség nem 
tet te lehetővé ezt. 

A XVII. századi és a XVIII . századeleji próza kérdésében Komlovszki Tibor azt a 
nézetet vallotta, hogy Szepsi Csombor Márton, Szenei Molnár Albert, Apáczai Cseri János , 
Zrínyi Miklós és Tótfalusi Kis Miklós, továbbá az emlékírók prózáját nem jellemezhette 
a barokk stílusirányzat. Kétségesnek látja, számos szerkezeti megoldása ellenére is, Bethlen 
Miklós barokkos jellegét, hiszen nála a XVI. századi magyar reformáció hagyománya, ennek 
stílus-hatása nagyon is erős. 

A magyar irodalmi barokk kezdeteinek vizsgálatát nagyon megnehezíti egyébként 
az a körülmény, hogy nincs még megközelítően sem feldolgozva a magyar humanista irodalom 
stílusa. Ez a tisztázatlanság teszi rendkívül nehézzé az olyan határjelenségek elbírálását, 
mint pl. Rimay prózastílusa. Ennek a stílusnak keresett körülményessége, tudatos és hirdetet t 
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arisztokratikus jellege, valamint kétségtelen nemesi szemléletmódja Komlovszki Tibor szerint 
éreztet már barokkos ízeket is, de jelentős része még jól magyarázható a manierizmussal is. 

A felszabadulás utáni magyar barokk-kutatás kri t ikáját adva Komlovszki Tibor Turóczi-
Trosl 1er József Realizmus és Irodalomtörténet című munkájára hivatkozott , amelyet kitűnően 
lehet használni a szellemtörténeti barokk-kutatások bírálatához. 

A feladatok elemzésénél annak a véleményének adott kifejezést Komlovszki, hogy 
a magyar irodalmi barokk stílusirányzat értékeinek a meghatározása mellett a barokk stílus-
elemek újonnan megindítandó vizsgálata lenne a legfontosabb feladat, mellyel párhuzamosan 
haladhatna az 1945 előtti kutatások módszertani kri t ikája is. 

Ezeket azért érezte fontosnak Komlovszki Tibor, mert egyrészt a magyar irodalmi 
barokk szakirodalma hátrahagyott egy jelentős részében áttekinthetetlen stilisztikai vizsgá-
lódási anyagot, de hátra hagyott néhány kitűnő stíluselemzést is (Horváth János Gyöngyösi-
elemzése vagy Turóczi-Trostler József Keresztény Herkulese) — másrészt pedig azért is, 
mert igen fontos kategóriák még megközelítően sincsenek tisztázva. A. stílusirányzat és a 
stílus értelemben is használt ízlés fogalmának legalább érezhetőbb elhatárolására feltétlenül 
szükség lenne éppen az irodalmi barokk vizsgálatánál. 

Ezért Komlovszki az első feladatnak mégis a meglevő szakirodalom mélyreható bírála-
tá t a jánlaná. 

Angyal Endre hozzászólása nyitot ta meg a vi tát . Már bevezetőjéhen hangsúlyozta, 
hogy szinte egyetlen pontban sem ért egyet a tézisek készítőinek véleményével. Elsősorban 
azért nem, mert ő a barokkot a kor meghatározó elemének t a r t j a . Az 1600 és 1750 közötti 
kor képzőművészetében, irodalmában, zenéjében, sőt filozófiájában is van — véleménye 
szerint — párhuzam, s minthogy a látszólag legkülönbözőbb jelenségeket is megpróbálhatjuk 
egységben látni, meg kell kísérelnünk a szintézis megalkotását ebben a kérdsében is. A „kor-
szellem" fogalmát sem kell elvetni, hanem a „fejéről a talpára kell állí tani" : azaz megmutatni 
annak társadalmi és történelmi gyökereit. Angyal Endre itt Hans Tintelnot megállapítását 
érezte igaznak és a marxisták által is elfogadhatónak, aki a Klaniczay által már említett 
tanulmánygyűjteményében azt állítja : „Wir sehen die Probleme des Barockbegreifens sind 
nach 1918 vieldeutig geworden, und die Gewinnung unserer Barockbegriffe ist in den Status 
nicht nur der begrifflichen Differenzierung und der zunehmenden Materialrevision sondern 
auch der Problemausweitung geraten." (Die Kunstformen . . . 69. old.) 

Annak a véleményének adott ezután kifejezést Angyal Endre, hogy a túlságosan 
szűk keretek megszabása veszélyesebb, mint a bő keretek megvonása. Minthogy ő a tézis-
készítőknél „szűkkeblűséget" tapasztalt , ezért maga próbálja képviselni a szélesebb körű 
szemlélet jogosultságát. 

Ezután Wylie Sypher amerikai anglista téziseire hivatkozott , aki Four Stages of Renais-
sance Style (Dout .eday, 1955.) című könyvében a renaissance-szot egyetlen nagy történelmi 
korszaknak veszi, kb. 1400 és 1700 között . Szerinte a „tulajdonképpeni renaissance", a „mani-
erizmus", a „ba rokk" és a „klasszicizmus" (saját kifejezésével : late-baroque) csak variánsai az 
irodalmi, művészeti renaissance-folyamatnak. Angyal Endre ezután hivatkozott — Klaniczay-
val ellentétben — arra, hogy volt holland, orosz és francia barokk is, s hogy ezeknek az orszá-
goknak XVII—XVIII . századi művészeti és irodalmi fejlődését nem lehet csupán „klassziciz-
musnak" minősíteni, hiszen Vondelt, a XVII . századi Hollandia legnagyobb költőjét a krit iku-
sok általában barokk írónak ta r t j ák s a holland tájképfestészetet is a barokkhoz szokták 
sorolni (Ruysdeal). Nagy Péter kora kétségtelenül az „orosz barokk" az irodalomban is 
(Feofán Prokopovics) ; — s ugyancsak vi ta thatat lanul barokknak ítéli Angyal XIV. Lajos 
udvari kul túrá jának jellegét. 

Angyal Endre a továbbiakban rámuta to t t arra a nehézségre, amely a XVII. századi 
realista törekvések keresésében rejlik. Figyelmeztetett arra a veszélyre, hogy az „örök barokk", 
„örök romant ika" stb. helytelen fogalmak helyében így megszülethetik az „örök realizmus" 
ugyancsak helytelen fogalma. Ez annál kevésbé helyes, mivel a barokkon belül is megtalálható 
az elég nagyfokú realista törekvés (pl. Caravaggio vagy Jordaens műveiben), a manierizmust 
pedig egyáltalán nem ta r t j a — éppen Hatzfeld kutatásaira hivatkozva (The Baroque from 
the Viewpoint of the Literary Historian. — The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 
1955. évf., 156—164. о.) — teljesen önálló stílusnak, hanem részben átmenetnek a renais-
sance és a barokk között, részben pedig olyan stílusnak, mely a barokk-kor esztétikailag 
kevésbé értékes alkotásait jellemzi. A XVIII. századi „rokokó" is valamiféle visszakanyarodás 
lehetett a manierizmushoz. 

Angyal Endre szerint Rimay a barokkhoz tartozik és Rimay verseiből vett idézetekkel 
bizonygatta, hogy a barokk stílus azon vonásai, melyeket a tézis-készítők jellemzőeknek 
talál tak e kor alkotásaira, sorra fellelhetők Rimaynál. Nem csupán Rimay verseiben vélte 
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felfedezni Angyal a barokk stílusjegyeket, hanem prózájában is, ahol már egyenesen „páz-
mány i " hangvételt figyelt meg. 

A manierizmus kérdésének tárgyalásakor Angyal k imuta t ta , hogy annak jelei már 
a Stauromachiábm jelentkeznek, s különösen erősen Tinódi csata-leírásaiban, melyeket 
hasznos lenne összevetni a manierista csatakép-festészet alkotásaival. 

Nem értet t egyet Angyal Endre azokkal a nézetekkel sem, amelyek szerint a Szigeti 
Veszedelem nem barokk alkotás. Szerinte feltétlenül az. Néhány — a 6. és 15. énekből vett —• 
idézettel bizonyította, hogy Zrínyi szemlélete itt teljesen azonos a XVII . századi barokk 
festményekével : Zrínyi ezekben a sorokban mindenütt a barokk angyal-ábrázolások at t r i -
bútumaival élt. De Angyal szerint számos más példát is lehetne felsorolni a Szigeti Veszedelem-
ből annak barokk „natural izmusa", illetve „festőisége" bizonyítására. Komlovszki Tiborral 
ellentétben Angyal Endre az eposz szerkezetében is lát barokk vonásokat, mer t szerinte 
a „fúziónak" .és a „perspektivikus ábrázolásnak" azokat a jegyeit, amelyeket Hatzfeld a 
barokk epikára — így Tassora és Cervantesre is — annyira jellemzőnek ta r t (A Clarification 
of the Baroque Problem in the Romance Literatures. — Comparative Literature', 1949. évf. 
123—132. о.), a Szigeti Veszedelemben is ki lehetne mutatni . Ha pedig a barokkot mint 
a nagy ellentéteket egységbe foglaló stílust jellemezzük, akkor egyéniségével, művével Zrínyi 
is barokk ember. 

Angyal Endre Klaniczaynak a sárvári Nádasdy-vár XVII. századi csataképeivel 
kapcsolatos megállapításában csak saját állításainak megerősítését látva kifejtette, hogy 
Zrínyi, Nádasdy és Frangepán Ferenc egy sajátos dunavölgyi-délkelet-európai fejlődés kép-
viselői voltak, a nemzeti abszolutizmus képviselői, de éppen ezért jellegzetesen barokk egyéni-
ségek. Ez a barokk szerinte is gazdagodik bizonyos délszláv—magyar színekkel, bizonyos 
„végvári" atmoszférával : ez adja szerinte az olasz vagy á német barokktól elütő jellegét. 

A következőkben Angyal Endre kifejtet te azon nézetét, hogy a barokk és az ellen-
reformáció közé nem lehet egyenlőségjelet tenni, mert az ellenreformáció a barokknak csak 
mintegy a „ jobbszárnya" volt. Volt azonban a barokknak „közepe" is : az udvari-nemesi 
kultúra ; „balszárnya" pedig az 1600 körüli igen erős panteizmus. A magyar barokkot csak 
annyiban lehet összekapcsolni a katolicizmussal, hogy a katolikus magyarság közelebbről, 
mintegy „első kézből" kapha t ta a román formavilágot, a barokkot kialakító olasz—spanyol 
kul túrát . De a protestánsok is egy-kettőre átvet ték (pl. Rimay, a mecénás Thököly Ist-
ván stb.). 

A tézisek ötödik pont jában sem tud egyetérteni a szerzőkkel Angyal Endre. Szerinte 
ugyanis, amennyiben Zrínyit és Gyöngyösit is barokk költőnek vesszük — s ő ezt az állás-
pontot képviseli —, a barokk egyik nagy korszaka volt a magyar irodalomnak. Sőt : a szerb 
vagy a lengyel és a cseh irodalmi barokk alkotásait tekintve (Twardowski, Lubomirski, 
Komensky) ezt a megállapítását kelet-európai távlatokra is kiterjesztette. Külön kívánt 
foglalkozni Komlovszki Tibornak azon megállapításával, hogy a barokk állítólag „nemzetiet-
len" volt. I t t Garas Klára könyvére hivatkozva bizonyította, hogy Rákóczi .és Bercsényi 
már a XVII. század végén milyen buzgó mecénásai voltak a barokk művészetnek, s meg-
kockáztat ta azt a feltevést is, hogy ha Rákóczinak sikerült volna a magyar nemzeti abszo-
lutizmus kialakítása, ennek stílusa is a barokk lett volna. 

Bán Imre óvatosságát túlzottnak t a r t j a a barokk és a retorika kérdésében, mert sze^ 
rinte a két fogalom nem választható el : a nyelv a barokk dekorativitást csak a retorikával 
t u d j a ugyanis kifejezni. 

Hozzászólása befejezéseként Angyal Endre helyeselte a nemzetközi barokk-kutatások 
számbavételét, de ebben a kérdésben.a teljesség igényére utalt . Ezért felhívta a figyelmet 
a korán megindult lengyel barokk-kutatás eredményeire (Edward Porembowicz Morsztyn 
monográfiájára), továbbá a horvát Dragutin Prohaska és az amerikai — Hitler elől Amerikába 
emigrált német — barokk kutatók eredményeire. 

Karácsonyi Béla bevezetőül leszögezte, hogy a magyar barokkot csak úgy nem szereti, 
mint a külföldit, mert a barokkot nem ta r t j a eredeti művészeti i ránynak, hanem csak eklek-
tikus irányzatnak. Azonban ezen ellenszenve sem gátolhatta meg abban, hogy most a barokk 
védelmére keljen. Úgy érzi ugyanis, hogy az értekezlet hozzászólói és a tézisek maguk is 
egyaránt a vulgarizálás hibájába esvén, nagyon leegyszerűsítették a magyar barokk kérdését. 
Így sietve kijelenti, hogy véleménye szerint igenis volt irodalmunknak egy egész korszaka, 
amelyet ma — jobb kifejezés híján — barokknak nevezünk és melynek tágabb lehetőséget kell 
a fentebbieknél biztosítani. Nem helyes ugyanis szerinte az az álláspont, hogy ha a barokk 
szoros kapcsolatban állt az ellenreformációval, akkor minden valamirevaló írót „ki kell 
mosdatni" a barokkság vádjából. Nem lehet Karácsonyi szerint Zrínyit és Gyöngyösit kiemelni 
a magyar barokkból. 
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A magyarországi ellenreformáció eddigi értékelése senkit se tévesszen meg : ugyanis a 
magyar protestantizmus a XVII. században már nem töltött be korántsem olyan egyértelmű 
haladó szerepet, mint a XVI. században. A protestantizmus ekkor már ugyanúgy elfogadta 
a „cuius regio, eius religio" elvét, mint a katolikus egyház. 

Karácsonyi Béla ezután arra figyelmeztetett, hogy a magyar rendek nemzeti voltának 
problémája sem egyértelmű. Igaz, hogy a rendek nagy része ellene volt a bécsi abszolutizmus-
nak, de ez még nem jelentette a magyar nemzeti abszolútizmus igenlését! Mátyás halála óta 
a köznemesség is elfordult a centralizációtól. Ezért — szerinte — Zrínyi elképzelése a nemzeti 
királyságról feltétlenül utópia volt! 

Nem ért egyet Karácsonyi Béla abban sem Klaniczayval, hogy a magyar barokkot 
nálunk a renaissance után következő reakciónak t a r t j a . A renaissance után mindenütt 
— nyugaton is — a barokk következett, tehát ez jelenti a fejlődés következő szakaszát. 
Karácsonyi Béla szerint e kérdés megvilágításához szükséges volna az idegen és a nemzeti 
abszolútizmus viszonyának teljes feltárása. Kétségtelen, hogy az elnyomó abszolútizmussal 
szemben egy idegenellenes nemzeti törekvés indult meg, de míg az idegen abszolútizmus 
egy kidolgozott nemzetellenes programra támaszkodott , addig a magyar nemzeti törekvések 
programja — a megoldandó nagy feladatok ellenére — kiforratlan és gyakorlatilag erőtlen 
volt. Ez magyarázza a barokk hőskultuszát és az igen gazdag érzelmi motiválást, vagy a 
teológiai moralizálását. Karácsonyi szerint kétségtelen, hogy a barokk legkiemelkedőbb alakja 
a fentiek szerint és szellemében Zrínyi Miklós ; sajnos történetileg ő is visszanéz; Mátyás 
felé, és nem előre. 

Karácsonyi Béla végezetül összegezte kételyeit. Szerinte kérdéses az, hogy a barokk 
és az ellenreformáció közé lehet-e egyenlőségi jelet "tenni ; nem ért egyet azzal, hogy a XVII. 
század magyar protestantizmusát egyértelműleg haladónak lehet felfogni ; és helyteleníti 
azt a tendenciát, mely a nagy alakokat (Zrínyi és Gyöngyösi) ki akar ja iktatni a barokkból. 

Jenéi Ferenc kifejtette, hogy a barokk jezsuita környezetben indult meg. Prága, 
Znióváralja és Nagyszombat voltak fontosabb állomásai. A kancellária volt elindítóhelye: 
itt dolgozott ekkoriban Istvánffy, Nyéki Vörös Mátyás és Pázmány Péter is. A két utóbbi 
már korábban, Znióváralján kapcsolatban állt Szántai Istvánnal és azzal a Dobokai István-
nal, aki — a Balassi-fordítás előszavában — először lesz megfogalmazójává az Athleta Christi 
eszményének. Amikor a továbbiakban Nagyszombat lesz a magyar barokk következő állo-
mása, Pázmány Péter és Esterházy Miklós együtt , egy időben élnek ot t . Éppen Esterházy 
Miklós az, aki az első magyarországi barokk templomot — a nagyszombatit — felépítteti. 

Jenei Ferenc szerint nem beszélhetünk a barokkról úgy, mintha az egy kor kimerítő 
stíluskategóriája volna. Erre például a győri Szent Ignác-templom belső kiképzését hozza 
fe l : az oldalkápolnákban a XVII . századi barokk mintegy lépésben fejlődött ki, formálta 
az életet. Ennek az életnek a hordozói a XVII. század polgárai voltak, nem főurai. A barokkot 
Jenei Ferenc nem a főúri ízlés kifejezőjének ta r t j a , mert pl. a XVII. század barokk írói a 
maguk tevékenységét a polgárság életében élték le. A főúri mecénások ugyan segítették őket, 
de a templomok, kolostorok építésekor a polgárok közé helyezték tevékenységüket. A köny-
vek olvasói is a polgárságból kerültek ki. — Ezzel kapcsolatosan említette meg Jenei Ferenc, 
hogy sajnálatosan hiányoznak eddigi kutatásainkból a polgári hagyatékok — sok esetben 
fennmaradt — könyvlajstromainak vizsgálatai. 

A továbbiakban Nyéki Vörös Mátyás művészetét elemezte Jenei s figyelmeztetett 
arra, hogy Nyéki Vörösben fel kell végre fedeznünk a barokk írót. A lélek és a test beszélgetésé-
ben monumentális barokk művet alkotott : nem csupán egy alakját adta a gazdagnak, hanem 
megteremtette benne az ördögi hőst, Rudolf császár gyűlölt a lakjá t , akit Bocskai környezeté-
ben, Prágában jár tában, bizonyára ismert. 

A győri barokkról szólva megjegyezte, hogy itt a barokkal együtt születik újjá a misz-
ticizmus is. Felújí tot ták a ferences zárdát, s ennek priorja az a Kopcsányi Márton lett, aki 
szoros kapcsolatban állt Nyéki Vörössel. 

Nem értett azonban egyet Jenei Ferenc azokkal, akik nem méltányolják érdemeinek 
megfelelően a barokk magyarságát. Bár Pázmány királyválasztási beszéde, melyben szembe-
fordult a Mátyás-eszménnyel, történelmi tény, nem lehet ezzel kimeríteni a barokk hazafias-
ságának fogalmát. Ez egyoldalú és igazságtalan lenne már csak azért is, mert pl. Nyéki Vörös 
Mátyás mindenkor előtérbe helyezte Mátyás király a lakjá t . 

Figyelemre méltó az a határozatsor is, melyet a győri .székeskáptalan ebben az időben 
hozott : a kanonokok közé csak magyar származású vehető fel, és a bírói tisztet is csak 
magyar polgárra lehet ruházni. De bizonyítóerejű az a császári leirat is, mely arról intézkedik, 
hogy a győri céheket vizsgálat alá kell venni, mert a Wesselényi-féle összeesküvés során 
diszkreditálódtak. 
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A továbbiakban feltétlenül szükségesnek véli Jenei Ferenc azt is, hogy a vizsgálódások 
során foglalkozzunk a XVII. századi barokk utóéletével is. Pázmány még a XVIII . századi 
prózára is rányomta bélyegét. Ekkor jelentek meg gyors egymásutánban új kiadásban Páz-
mány művei. De ponyvái kiadás sorsára jut Nyéki Vörös Mátyás is, éppúgy, mint Balassi : 
a nép olvasni kezdi őket. Persze a nép itt és ekkor még a városi polgársággal egyenlő. 

Oltványi Ambrus hiányolta, hogy a tézisek a barokk fogalmát, e fogalom tar ta lmát 
nem világították meg kellőképpen. A barokk, mint irodalmi áramlat még nincs kellőképpen 
definiálva pusztán azáltal, hogy elhelyezzük a történelmi fejlődés menetében és elutasít juk 
jogosulatlan kitágítását. Mindezen túl szükséges lenne a barokkot, mint esztétikai kategóriát, 
mint művészi ábrázoló-módszert is szemügyre venni s megvizsgálni viszonyát ahhoz a való-
sághoz, melyből kinőtt . Komlovszki Tibor szerint a barokk antirealista irányzat. Am az 
antirealizmusnak, akárcsak a realizmusnak, igen sokféle megjelenési formája vàn. A kérdés 
éppen az, hogy a barokk az antirealizmusnak miféle változatát képviseli, s ha eltorzítja a 
valóságot, milyen módon, milyen irányban torzít ja el. Csak ha ezekei a kérdéseket t isztáztuk, 
akkor lehet majd a barokkot egyértelműen elhatárolni pl. a manierizmustól, és csak akkor 
jelölhetjük ki a barokk valódi helyét irodalmunkban. 

Oltványi Ambrus határozott állásfoglalást sürget a magyar barokk időbeli határai t 
illetően. Ismeretes — mondta —-, hogy Szekfű Gyula a XVIII. , Mályusz Elemér pedig a 
XVII . századot tekintette kultúránk sajátosan barokk korszakának. A tézisek ezzel szemben 
azt a helyes felfogást képviselik, hogy irodalmunk egyetlen korszakát sem minősíthetjük 
egészében barokk jellegűnek. Mégis el kellene dönteni, hogy a barokk mint stílusirány nálunk 
a XVII . vagy a XVIII . századra jellemzőbb-e. Az a tény, hogy a barokk, amely Európa leg-
több országában a XVII. századhoz rögzíthető, nálunk a XVIII . század folyamán is tovább 
élt és az irodalom mennyiségileg jelentős rétegét hatot ta á t , valószínűleg a magyar társadalmi 
fejlődés megrekedésével, a haladó törekvések 1711 utáni időleges elakadásával függ össze. 

A következő hozzászóló Baráti Dezső volt. Szerinte sok szempont szól amellett, hogy 
szkeptikusan nézzük az olyan fogalmak irodalomtörténeti alkalmazásának lehetőségeit, 
mint a renaissance, barokk, rokokó stb., de mellőzésük elszakítana bennünket az európa 
kultúrtörténet kialakult hagyományaitól, épp ezért, bár a fogalmak mögött levő jelenség eset-
leg szabatosabb terminológiával is kifejezhető lenne, a marxista—»leninista irodalomtörténet-
írásnak sem lehet mellőzni pl. a barokk fogalmát. Ha viszont ezt elfogadjuk, teljes mérték-
ben indokolatlan elsőrendű és másodrendű kategóriákról beszélni. Az előttünk levő tézisek 
szerzői a renaissance-ot pl. egy egész korszakot átfogó, általános tendenciának tekintik, a 
barokkot pedig egy korszak többé-kevésbé periferikus stílusirányzatának. Könnyű volna 
megmutatni , hogy az általában renaissance-nak nevezett korszakon belül is sok minden van, 
ami csak a fogalom végtelen kiszélesítésével nevezhető renaissance-nak, viszont a barokk sem 
látszik annyira periferikus jelenségnek, amint ezt a tézisek szerzői hiszik. Felfogásunkban 
mintha még kísértene az a hagyomány, hogy a barokk mindössze valami eltévelyedés, másod-
lagos jelenség s ezt a Szovjet Enciklopédia barokk címszavával is alátámaszt ják. Úgy gondo-
lom, hogy a Szovjet Enciklopédia megfelelő címszava sok vonatkozásban elavult már, minden-
esetre vannak olyan szovjet kuta tók , akik hajlamosak a barokkot az Enciklopédiánál jóval 
pozitívabban értekelni, így pl. Alpatov, a ki tűnő műtörténész, aki a barokkot nem a 'renais-
sance eltorzulásának, hanem természetes továbbfejlődésének és gazdagodásának tekinti. 
— Mindez arra figyelmeztet, hogy a barokkal kapcsolatban a marxista—leninista tudomány-
nak is van további kutatnivalója, s nem elégedhetünk meg a rég elavult barokk definíció 
marxista átfestésével. 

A következőkben a barokk társadalmi gyökereiről szólt Baróti Dezső. A kérdés fontos-
ságát újabban a nyugati polgári kutatók is kezdik érezni, itt Baróti Tapier, Bénichoú, Fran-
castel és mások újabban megjelent tanulmányaira utal t . Már maga az ú jabb nyugati barokk-
kuta tás is figyelmeztet arra, hogy tar thata t lan az a régebbi álláspont, melyet pl. Weisbach 
képvisel s mely a barokkot egyszerűen az ellenreformáció irodalmával, művészetével azono-
sítja s a barokkra jellemző sajátos feszültséget, dinamikát, sajátos „dialekt ikát" az aszketikus 
vallásosság és a renaissance életöröm sajátos harcának tekinti. 

Végső fokon úgy látszik, hogy ezt a sajátos dinamikát a feudális nemesi anarchia 
és a központosító királyi hatalom harcának, természetesen bonyolult áttételeken keresztül 
megjelenő, tükröződésériek foghatjuk fel : a feudális nemesi gőg, a nemesség önmagáról alko-
tott heroikus illúziói, egy sokszor még vad, félig barbár világ harcol itt a központosító abszo-
lút udvar olyan törekvéseivel, mely meg akar ja fegyelmezni a nemesség hagyományos visel-
kedési formáit. A francia irodalomban mindez az ún. preklasszicizmusban, Corneille pályájának 
első szakaszában, a heroikus regényben jelenik meg, a jezsuita iskoladrámák mellett ez látszik 
leginkább barokknak a francia irodalomban. Magát a tulajdonképpeni francia klasszicizmust 
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pl. a Racine-t nem ta r t ja Baróti Dezső barokknak, bár jól ismeri azokat a felfogásokat is, 
melyek a francia klasszicizmus jórészét hajlamosak a barokkal azonosítani. 

Általában, úgy látszik, hogy a barokk nemzeti jellegét mindenütt a feudális nemesség 
és a központosító, abszolutisztikus törekvések harcának állása határozza meg, ezen belül a 
barokk tendenciák ott a legerősebbek, ott válnak leginkább uralkodóvá, ahol a királyi hata-
lom még nem olyan erős, mint Franciaországban, ott ahol a központosító szándékokat még 
nagymértékben akadályozza a feudális arisztokrácia meglevő hatalma. Nem véletlen tehát , 
hogy a barokk sokkal inkább jellemző az egykori Habsburg-birodalom irodalmára és művé-
szetére, mint pl. a francia vagy az angol fejlődésre. E különbségek természetesen tartalmi 
és formai szempontból egyaránt könnyen megmutathatok. 

Hogyan állunk vajon a magyar barokk társadalmi gyökerével? 
E probléma fejtegetésekor Baróti Dezső elsősorban azt világította m e g : a kérdés 

nagyfokú leegyszerűsítésének tar t ja azt, hogy egyesek a magyar barokkot pusztán az ellen-
reformáció irodalmának és művészetének vélik. Maga a barokk kérdés egyébként a magyar-
országi ellenreformáció helyes történeti értékelésével is összefügg. A kor barokk irodalma 
nem látszik olyan magától értetődően a Habsburg-gyarmatosítás ideológiájának, ahogy ezt 
a régi magyar irodalomtörténet újabb kutatóinak többsége hiszi, s talán Pázmány sem közön-
séges , ,Habsburg-ügynök". Ha egyszer valaki újra közelebbről megnézi ezt a gazdag világot, 
bizonyára észre fogja venni, hogy Pázmány életművében ott vannak a kor magyar politikájá-
nak nem egyszer mélyen átérzett tragikus könfliktusai, csak éppen le kell fejteni róla azt a 
vallásos köntöst, ami Pázmány gazdag világának megértését, legalábbis egy sematikus 
szemlélet számára oly nehézzé teszi. A főpapi és jezsuita vonások mellett Pázmányban sok 
sa já tos magyar vonás, sok magyar nemesi vonás is van, bár vallásos köntösbe áttéve. Bonyo-
lult és ellentmondásos módon, az ő sajátos magyar barokkján is átcsillan a bécsi abszolutiszti-
kus törekvések és magyar rendi ellenállás viszonya. 

Ezután Baróti Dezső kijelentette : hajlamos arra is, hogy Zrínyiben szintén barokk 
írót lásson, sőt a magyar barokk legnagyobb alakját . Egy bizonyos : Zrínyi aligha tekinthető 
egy, a francia klasszicizmushoz hasonló, tizenhetedik századi magyar klasszicizmus kép-
viselőjének vagy akárcsak megálmodójának. Egy ilyen klasszicizmus társadalmi előfeltételei 
nálunk ekkor még hiányoztak. Azzal a hovatovább általánossá váló felfogással sem ért egyet 
Baróti, hogy Zrínyi a nemzeti abszolútizmus magyar ideológusa, ő még szükségképp nem 
mehetet t tovább a magyar rendiség valamelyes megfegyelmezésének szándékán, ekkor már 
halódó hősi erényeinek ébresztésén. Ugyanekkor látja a „két pogány közt" vergődő magyar 
nép tragikus történeti helyzetét, sőt valamiképp ennek művészi kivetítése adja meg művei-
nek tragikus pátoszát, melyben ott van a magyar feudális anarchia züllött viszonyai felett 
érzett kétségbeesés is. Mindezzel nem akar ja azt mondani, hogy Zrínyi világából teljesen 
hiányzik az abszolútizmussal kapcsolatos problémák felvetése, megsejtése, ez a probléma 
azonban végtelenül bonyolult és aligha szorítható bele a nyugati fejlődés szkémáiba. Mind-
est persze részletesebben kellene elemeznünk, főképp azt keresve, hogy milyen művészi 
eszközök jellemzik Zrínyi barokkját , ezt a kétségtelenül mértéktartó barokkot, amelynek 
realisztikus vonásait a végvári élet irodalmi hagyományai is befolyásolják. 

Külön kérdés Gyöngyösi és a századvégi főúri költészet barokkjának kérdése. Erről 
egyelőre annyit , hogy mindezt szintén alaposabban kell elemeznünk, mint ahogy eddig te t tük . 
Ú jabb Gyöngyösi képünk egyoldalú. 

Szó esett a polgári realizmusról is a XVII . század irodalmában, pl. Szenczinél és néhány 
erdélyi írónál. A polgári realizmus ebben a korszakban Molière, a kialakulóban levő regény 
néhány megnyilatkozása, általában az egyre növekvő világias tendenciák. Túlzásnak t a r t j a 
Baróti a kor magyar irodalmával kapcsolatban polgári realista törekvésekről beszélni, ilyesmi 
létrehozásához a magyar polgárság még fejletlen, bár a kor irodalmában kétségtelenül talá-
lunk realisztikus jegyeket. 

Bóta László felszólalásában bár teljesen egyetértett a tézisek készítőinek azzal a néze-
tével, hogy a barokk az emberi művelődésnek nem egy olyan nagy, kormeghatározó jelen-
sége, mint pl. a renaissance, de ugyanakkor kételyeit fejezte ki aziránt, hogy a barokk pusztán 
csak művészeti stíluskategória, korának egy ugyanolyan stílusirányzata lenne, mint pl. a 
klasszicizmus, vagy a polgári realizmus. Szerinte a barokk több ennél. A klasszicizmussal, 
polgári realizmussal szemben a barokkban valamiféle, ta r ta lmában is eléggé körvonalazható 
érzés-komplexum, életérzés fejeződik ki, amelynek gyökerei, mint ismeretes, a tr identinum 
ellenreformációs, restaurációs szellemébői táplálkoznak. Úgy lát ja, hogy bár a barokkban 
is, mint minden stílusformának, ízlésjelensegnek megvan a maga társadalmi és osztály-
alapja —• amely jelen esetben a Habsburg-ház és a katolicizmus védelmében előretörő egy-
házi és világi arisztokráciában határozható meg — mégis ez az ízlés, ez a magatar tásban, 

61 



eszményekben kifejezésre jutó lelki forma idővel divattá válik, konvencionális jelleget ölt, 
elterjed a művészetek, irodalom révén megfogalmazást nyer ott is, ahol társadalmi indítékai 
kevésbé vagy egyáltalán nincsenek megadva. S ha emellett figyelembe vesszük, hogy a barokk 
minden más stílusirányzatnál inkább magán viseli a vallásos ihletettség jegyeit, hogy a 
katolikus egyház ellenreformációs működésének nyomában terjed el, úgy egyetemesebb jellege 
stílusirányzatokkal szemben kézenfekvő, s jelenléte területileg és történelmileg is kevésbé 
meghatározható, mint pl. a klasszicizmusé, polgári realizmusé. 

A Szigeti Veszedelmet, szemben a tézisek készítőivel, Bóta is barokk alkotásnak t a r t j a . 
Az eposz barokk-jellege és sokat emlegetett realizmusa nézete szerint nem egymást kizáró 
kategóriák. A Szigeti Veszedelem szemléletmódját, stí lusformáját tekintve nem realista mű , 
de nagy barokk-alkotás, amely mint minden klasszikus értéke irodalmunknak, ez is azáltal 
vált éppen naggyá, mert írója egyénien és bőven tudot t élni a realista ábrázolás lehetőségeivel. 

A következő felszólaló, B. Egey Klára foglalkozott Szekfü Gyula barokkelméletével. 
Szekfü a magyar barokk virágkorát á XVIII . század első felében lát ja. Arra, hogy ez erős 
túlzás, már Mályusz Elemér nagyjából helyesen rámuta to t t . Mályusszal szemben — aki 
a XVIII . század uralkodó jegyének a rokokót ta r t ja — a felszólaló hangsúlyozni kívánja azt , 
hogy a barokknak a XVIII. században is komoly talaja van nálunk. Nem vetet te el Szekfü-
nek azt a felfogását, hogy a magyar barokk egyik sajátos vonása a rendi, nemesi jelleg. 
A további feladatot ezzel a kérdéssel kapcsolatban abban lát ja, hogy meg kell vizsgálni, nem 
tartalmaz-e ez a rendi jelleg olyan vonásokat, amelyek a Habsburg abszolutisztikus törek-
vésekkel szemben nemzeti célokat szolgálnak. A felszólaló a kérdést a XVIII . századi iskola-
játékokon keresztül közelítette meg. A barokk iskolajátékokban, mondotta, többek között , 
eleinte, ha nemzeti témához nyúltak, a szent királyaink életét dolgozták fel és a hangsúly 
a „szent"-en volt. A XVIII . század elejétől a világias alakok, hősök kerülnek előtérbe (pl. 
Endre, Béla, Imre, András, Salamon, Géza, Mátyás, Kemény Simon, Zrínyi, Dobó stb.). 
A heroizmus, mely a darabokban előkerül, a magyar nemesség öntudatát fokozza, olyan 
erkölcsi tulajdonságokat mélyít el, melyek szerves részei voltak a mindenkori nemesi ellen-
állásnak, s ha tud juk , hogy a magyar nemességre ekkor még történeti szerep vár, ez nem 
egészen közömbös. Érdekes, hogy a darabok igen gyakran forognak a királyi hatalom kérdése 
körül és ezekben néha a hatalom szemléletében is vannak olyan vonások, melyek az uralkodó 
kötelességeit a Habsburg abszolútizmus teoretikusaitól eltérően, bizonyos mértékig a magyar 
alkotmány jegyében magyarázzák. 

Figyelemre méltó vonásnak ta r to t ta a felszólaló azt is, hogy a XVIII . század első felé-
ben a szerelmi problematika kezd szerepet kapni az iskola-drámáinkban, s így női szerepek 
is előfordulnak. A továbbiakban az iskolajátékok balettjeiről emlékezett meg a felszólaló, 
melyet Jean Rousset francia barokk-specialistával egyetértően, mint sajátos barokk műfa j t 
emel ki, s melynek szerinte szerepe volt az iskolajátékok elvilágiasodásában is. 

Gyenis Vilmos a felszabadulás utáni irodalomtörténetírásunk hibájául rótta fel azt a 
tényt , hogy sokáig megkerülte a barokk problémáját, sok esetben pedig egyszerűen kihagyta 
a tárgyalását. A mostani feladat szerinte az is lenne, hogy előre nézve megállapítsák : mennyi-
ben hatot t a barokk a későbbi korok irodalmára, a költészeten kívül a prózára is. 

A továbbiakban Bethlen Miklós alakjával foglalkozva kijelentette, hogy nem lehet 
Bethlent egyértelműen barokk stílusú művésznek nevezni, mint ahogyan más stílusirányt 
sem tet t magáévá teljesen : rá éppen a sokféle hatás és a magyar hagyományokhoz való 
kapcsolódás jellemző. Ki kell emelni a puritanizmus szerepét Bethlen alkotásaiban. De figyel-
met érdemel az a tény is, hogy az erdélyi próza mentes a barokktól. 

Az iskoladrámák kérdésében ő is feltétlenül előremutató szerepet tulajdonít a barokk-
nak — ebben B. Egey Klára véleményéhez csatlakozik. De kiemelendőnek véli még a kor 
színjátszásából a vígjátékokat is, az ún. közjátékokat . Ezek nagyrészt egész felépítésükben 
és mondanivalójukban népi alkotások, és csak kevés barokkos vonás található bennük. 
Az „Erdély siralmas állapotiáról" szóló például sokkal közelebb áll a kor magyarországi prob-
lémáihoz, mint a jezsuita repertoárból táplálkozó drámák sora. 

A reformáció XVII. századbeli szerepét illetően nagyjából egyetért Gyenis Karácsonyi 
Bélával, de szükségesnek lát ja e kérdés eldöntésénél a puritanizmus szerepének gondos tisztázását. 

A hozzászólások befejeztével Bán Imre és Klaniczay Tibor válaszolt az észrevételekre. 
Bán Imre válaszának bevezetőjében kívánta leszögezni, hogy a tézisek rövidsége 

egyáltalán nem jelentette azt, mintha a tézisek szerkesztői a barokkot szimplifikálni akar ták 
volna. Ezt maga sem tette. Szerinte a barokk nem az a „szörnyű kat lan" , aminek — Karácsonyi 
Béla szerint — a tézisekből kitűnik. Nem érezte jogosnak azt a vádat , hogy a tézisek készítői 
balróf bírálták volna a magyar barokkot, s általában a barokk kérdéseit. 
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Ezután Bán Imre örömének adott kifejezést, hogy a téziseit t ámadó vagy kiegészítő 
ellenérvek mégis csak megmutat ták : az ellenreformáció összefügg a barokkal. Kijelentette, 
hogy nem látja szükségesnek tézisei visszavonását. Természetesen az is világos, hogy a 
magyar ellenreformáció értékelése egyre fejlődik. Maga is úgy véli —, hogy helytelen lenne 
egyértelmű elítélése. Pázmány szerinte is nagy író, akinek számos művét rendkívüli élvezettel, 
gyönyörűséggel lehet olvasni. 

Rimayt azonban nem hajlandó barokknak elismerni, minthogy szerinte egyes barokk 
vonások nem jelentik még feltétlenül a tiszta barokk meglétét, s minthogy a manierizmus 
szerinte igenis meglevő stíluskategória, Rimayt ide kell sorolnunk. Hibáztat ta azt a módszert, 
melyet Angyal Endre követet t , amikor pusztán kiragadott stílusjegyek alapján ítélkezett 
Rimay ügyeben a tartalmi jegyek teljes figyelembevétele nélkül. 

Bán Imre ezután kifejtette, hogy bár örömmel kell méltányolnunk irodalomtörténé-
szeinknek a nyugati barokk kuta tás legújabb eredményeiben való jártasságát —, mégsem 
tud ja elnyomni azt a meggyőződését, hogy kutatóink túlságosan a nyugati eredmények 
igézetében élnek, amikor a magyar barokkról nyilatkoznak. Magyar talajon kell maradnunk 
és feltétlenül Horváth János nyomán kell elindulnunk a kuta tásban. 

Szerinte az ellenreformáció és a protestantizmus viszonyának vizsgálata nem álprob-
léma. Valóban igen erősen haladó motívumokat lehet felfedezni, még. a XVII. század pro-
testantizmusában is (puritánok, Apáczai Csere!) ; viszont az ellenreformáció irodalmi jelentő-
ségét sem lehet teljes egészében tagadni. 

Ezután Angyal Endrével vitázva annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy 
a barokkot és a retoricizmust teljesen külön kell választani egymástól. Ezt Curtius alaposan 
bebizonyította. Kétségtelen, hogy a barokkban van retorika, s nem is lebecsülhető mérték-
ben, azonban hangsúlyozni kívánja, hogy ami formai jegyek alapján retorika, az — a tartalmi 
jegyek egyezése nélkül — magában még nem barokk. Azt azonban készségesen elismeri, 
hogy a barokk felhasználta a retorika minden eszközét. Baróti Dezső hozzászólásának egé-
szével egyetért, de kijelenti, hogy Gyöngyösit továbbra sem ta r t ja annyira tipikusan barokk 
jelenségnek, mint Baróti Dezső. Távol áll persze tőle az a szándék, hogy lebecsülje Gyöngyösit 
és egyszerűen ,,lakáj"-nak minősítse. 

Ami a barokk hatását illeti, Bán Imre azt vallja, hogy a barokk nem prózánk egészére, 
hanem jórészt csak az ellenreformációs prózára hatot t . 

Klaniczay Tibor válaszában hangsúlyozta, hogy a vita arról győzte meg : nem szük-
séges tételein lényeges változtatást eszközölnie, csupán árnyalatokban kell módosítania azokat. 

Az első fontos feladat a barokk fogalmi tisztázása lenne, mert kétségtelen tény, hogy 
e területen — mint Oltványi Ambrus erre rá is világított — tisztázatlanok a problémák. 
Nem mentség, de feltétlenül enyhítő körülmény, hogy még a terminológia körül is zűrzavar 
van. I t t döntő változást hozhat majd az, ha a kuta tók azonos nyelvhasználatra ju tnak, 
csakúgy, mint a realizmus kérdésében. Ehhez segítenek közelebb a viták minket, ez a vita 
is. Fontos feladat, hogy a barokk jegyeit összegezze és így egy félreérthetetlen formai rend-
szerezést lehetne létrehozni. De már itt óv attól, hogy egyik-másik vonást felnagyítsuk. 
Ez feltétlenül szellemtörténeti vonás lenne. Figyelmeztet arra is, hogy nem szabad nagyon 
megbolygatnunk a régi kategóriákat ; a régi stíluskategóriák egészükben megfelelők és elfogad-
hatók lesznek számunkra is, csak a maguk történeti kialakulásukban kell vizsgálnunk azokat. 
Természetesen számolnunk kell azzal, hogy vannak egymásrahatások, árnyalások egyes 
kategóriákon belül is. 

Szembeszállt ezután Klaniczay Tibor azzal a nézettel, hogy a barokk korszellem volt. 
Nem kell okvetlenül uralkodó szellemet keresnünk egy-egy korszakban. Ez csak akkor volt 
többé-kevésbé lehetséges, amikor a- történeti-társadalmi fejlődés körülbelül azonos fázisban 
volt. De éppen a XVII. századra ez nem érvényes. Végtelenül bonyolult volt a he lyze t : 
Róma és Hollandia, Franciaország és a Habsburg-birodalom eltérő társadalmi helyzete meg-
akadályozta azt, hogy egységes jellemet keressünk bennük. Erőszak lenne a barokk fogalom 
alá kényszeríteni minden jelenséget. 

Ezután a Zrínyi-kérdésre válaszolt Klaniczay Tibor. Nem tekinti Zrínyit klasszicista 
írónak, de érez benne olyan tendenciákat, melyek nem a barokk, hanem inkább a klasszicitás 
felé muta tnak . Ezt pedig azért hangsúlyozta, mert szerinte ezek a vonások nemcsak a Szigeti 
Veszedelemben lelhetők fel, hanem többi munkáiban is. S az a tény, hogy Zrínyi nagy szere-
tettel foglalkozott a francia abszolútista teoretikusokkal és politikusokkal (Richelieu), azt 
bizonyítja, hogy Zrínyi igenis a magyar abszolútizmus harcosa volt. Karácsonyi Bélával 
szemben fenntar to t ta azt a korábbi nézetét, hogy Zrínyinek Mátyás királyról írott munká ja 
korántsem volt utópia. Igaz, hogy Zrínyi sok mindent korán vett észre, de ez csak az ő szemé-
lyes tragédiája v o l t ; a történelmi változások irányát helyesen ismerte fel. 
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A retorika kérdésében nem ért Klaniczay Tibor teljesen egyet Bán Imrével. Szerinte 
a barokknak igen lényeges eleme a retorika. Kétségtelen, hogy a retorika szerepet k a p már 
a renaissance-ban is, de a barokk szónokiasságával szemben sokkal poet ikusabb művészet . 

Azokra a vádakra , mely szerint egy vulgáris i rányzat szószólói let tek volna a tézisek 
készítői, amiért nem értékelték elég nagyra a magyar barokk irodalmat azt válaszolja, hogy 
a barokk másu t t sem hozott létre a művészetek minden ágában nagy a lkotásokat . Ez persze 
áll más stí lusokra is : a romant ika pl. az építészetben alig a lkoto t t jelentőset. A barokk 
viszont éppen ebben volt nagy. A barokk irodalom azonban a megelőző korok irodalmához 
képest kétségtelenül visszaesést jelentett . Az olasz barokkból is csak akkor lehet nagyot 
csinálni, ha Tassot barokk írónak vesszük. 

Minthogy hazánkban a barokk a képzőművészetekben érhető leginkább te t t en , Magyar-
országon ot t érdemes kezdeni a ba rokk-ku ta tásoka t . Garas Klára könyvére ismét nyomatéko-
san felhívta Klaniczay Tibor a f igyelmet. Ebből jó tanulságként vonha tó le az a tény , hogy 
pl. a magyar barokk hazai építéseinél alig vannak hazai mesterek. Vannak ugyan kiváló 
magyar származású művészek, de ezek kénytelenek kivándorolni külföldre, mer t hazai meg-
élhetésük nem biztosított . A Jenei Ferenc által említet t polgári barokk valóban megvolt 
hazánkban , de az nem a XVII . századra esik, hanem a XVII I . századra. 

Végezetül összegezte Klaniczay Tibor azt , hogy miért nem lát nagy magyar barokk 
irodalmat : azért ,mert amikor a XVI I . században van nagy i rodalmunk, az még nem barokk 
irodalom, mikor pedig a XVII I . század első felében a barokk uralkodó stílus lesz nálunk az 
i rodalomban, nincsenek nagy alkotások. 

Baróti Dezső zár ta be a v i tá t . Zárószavában összegezte a vita tanulságai t és meg-
ál lapí tot ta , hogy a három Tudományegye tem és a Magyar Irodalomtörténet i Társaság közös 
kezdeményezése helyesnek bizonyult és követendő u ta t jelölt meg irodalomtörténet i ku t a tó -
m u n k á n k b a n . A vi ták ér tékét csak emelte az a tény , hogy a v i tán jelen volt a sárospataki 
II. Rákóczi Ferenc gimnázium tanár i kara és a diákok népes tábora is. Ezzel i rodalomtörté-
nészeink m u n k á j u k k a l a szélesebb tömegek elé léptek ki. 

(Összeállította : Végli Ferenc) 

NAGY MIKLÓS 

VÁLASZ ILLÉS ENDRÉNEK 

Őszintén szólva meghökkente t t Illés Endre szenvedélyes és keserű párhuzama a Móricz 
Zsigmond novella s a kri t ikusok eljárása közöt t . Az I rodalomtör ténet olvasói e lbí rá lhat ják 
kr i t ikám egésze „könnyed kardsuh in tás volt-e", „igazi ellenőrzés és k u t a t ó munka he lye t t " . 
Ami azonban ezt a részletkérdést illeti, készséggel elismerem Illés Endre igazát . Jóka i eredetileg 
valóban március 15-re t e t t e az elbeszélés kezdőpont já t , csak később vá l toz ta t ta ezt meg 
április 4-re, m a j d március 18-ra. A kérdés csak az, hogy az áprilisi dá tum beiktatása a cenzor 
megtévesztésére tö r tén t , min t Illés gondolja, vagy más okból. Mert ha kényszer nélkül jö t t 
létre, akkor az akadémiai szabályzat ér telmében t iszteletben kell t a r t a n u n k . Megvan a 
lehetősége annak , hogy Jóka i önként írt április 4-ét azér t , hogy a fogoly elkeseredettségét 
és szökési vágyá t még ér the tőbbé tegye. Hisz céloz arra , hogy a hős már egyedüli rab az 
épületben, társai „még a márciusi ü n n e p n a p o k b a n " megszabadul tak, most már m a j d egy 
hónap ja nem hallja fogolytársait „láncaikkal zörögni, énekelni" . Ez a későbbi időpont jobban 
indokolja a város és főúri tá rsaság feszült hangula tá t is : április elején forró volt a légkör, 
hisz az uralkodó még nem szentesí tet te a márciűsi törvényeket . Is tván nádor lelkes ünneplése 
is jobban illik április elejére, mint március közepére : április elején valóban nagy lelkesedés 
övezte e kétszínű politikust, mer t sikerült a közvéleménnyel elhitetnie, hogy ő az a lko tmá-
nyosság szószólója az udva rban a kamari l lával szemben. Lehetséges, hogy érvelésem nem 
helytálló, de a k iadónak akkor is céloznia kellett volna a jegyzetben arra ; van olyan szöveg-
vál tozat is — sőt kézi ra tban csak ez ma rad t fenn —, amely előt tünk ismeretlen okból április 
4-ét ír. Ezzel azu tán magyaráza to t nyert volna az olvasó a r ra a kis következetlenségre is, 
amely szükségképpen bent m a r a d t a Szépirodalmi Kiadó szövegében a ké t időpont kevere-
dése következtében. 

Illés Endre válasza t a r t a l m á t tek in tve örvendetes számomra : azt bizonyít ja , hogy 
kiadóink vezetői egyre növekvő gonddal foglalkoznak klasszikusaink publikálásának filológiai 
részletkérdéseivel is. 
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BISZTRAY GYULA 

f,KÖZELLENSÉG" VAGY „KÖZ ELLENSÉG"? 

— Megjegyzés Gáldi László egy jegyzetére, egy elvi kérdés tisztázása céljából — 

Az „ I roda lomtör t éne t " 1956. évi 2. számának 184. lapján Gáldi László „A magyar 
vers a szabadságharc k o r á b a n " című t anu lmányához egy sa já tságos jegyzetet fűz. Dolgozatá-
ban felhasználja Sárosi Gyula „Arany t rombi t á j á " -nak és Kisebb köl teményeinek ál ta lam 
sa j tó alá rendezett szövegeit, s a Lengyel légió dala című vers első s t ró fá já t idézve, e sorral 
kapcsolatosan : „Menjünk a közellensegre", (melyet Gáldi így közöl : „Men jünk a köz ellen-
ségre"), 47. sz. lábjegyzetében ezt m o n d j a : 

„Bisz t ray k iadásában (a jegyzet szerint : az 1. n y o m t a t o t t szöveg nyomán , vö. J ö v ő 
1848. dec. 22.) : közellenségre, de a r i tmus sokkal jobb, ha feltételezzük, hogy Sárosi a köz 
szót jelzőnek fogta fel és nem összetétel első t ag jának . A nagyszótári gyűj tésben 1848-ig 
csakis a köz ellenség vál tozatot t anús í tó a d a t o k a t t a l á l t unk . " 

Ennek a jegyzetnek — ha nyelvérzékem nem csal! — az a hangsúlya , hogy Sárosi 
eredetileg al ighanem különírva használ ta e kifejezést, s a „közellenség" csak „Bisz t ray k iadásá-
b a n " szerepel egybeírva . . . 

Ezt jeltételezvén, Gáldi László nem késik „sokkal jobb r i tmussa l" kicsinosítani Sárosi 
versét. A tények azontTan erre egyáltalán nem jogosít ják föl, miért is kénytelen vagyok 
jegyzetét a következő, szabatosabb formára átírni : 

„A kifejezés egybeírva fordul elő első megjelenési helyén : a J ö v ő 1848. dec. 22-i szá-
mában ; így közölte Abafi Lajos (Sárosi Gyula munkái , I. k . 193. 1., 1881) és Bisztray Gyula 
is (Sárosi Gyula kisebb költeményei, 188. 1., 1954). A szerkesztésemben készülő Nagyszótár 
cédulái szerint e kifejezés egybeírására Sárosy Gyula idézett verse szolgál tat ja az első a d a t o t . " 

Igen sajnálatos , hogy sa já t ada tom ellenőrzését és-Gáldi László jegyzetének helyes-
bítését nekem kellett elvégeznem. S föl kell ve tnem a kérdést : szabad-e a tudományos munka 
terén — pontosan megjelölt adatok s tények ellenében — „jeltételezésekre" alapítani nézeteket? 

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 
1956. évi 4. számának tartalma 

Kiss Ferenc: József Attila ritmikàja I. 
W. Petrolay Margit: Mikszáth Kálmán elfelejtett ifjúsági írásai II. 
Bisztray Gyula: Babits fogarasi évei II. 
Dénes Szilárd : Móricz Zsigmond kisújszállási diákemlékei Írói alkotásaiban 
B. Ungár Yvette : Halász Gáborról 

K i s e b b k ö z l e m é n y e k 
Rónay György : Bogumulizmus Magyarországon a XI. század elején Gellért püspök „Deliberatio"-

jának tükrében 
Kanyar József: Berzsenyi és a Somogy Megyei Olvasótársaság 

V i t a 
Baróti Dezső : A felvilágosodás korának magyar irodalma újabb irodalomtörténetírásunk tükrében II. 
Nacsády József: Adalék a „Kozmopolita költészet" vitájához 
Pásztor József : Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső és az irigység 

A d a t t á r 
Módis László : Adalék Szenczi Molnár Albert életéhez 
Csapodi Csaba : Kiadatlan Zrínyi-levelek az Eszterházy-levéltárból 
Kolta Ferenc : Garay János három szerelmes verse 
Ficzay Dénes: Benedek Elek levelei Halmágyi Samuhoz 
Ur György : Juhász Gyula diákkori rajzos verse 

S z e m l e 
Györy János : A János vitéz francia foglalatban 
Busa Margit : Kazinczy Ferenc : Pályám emlékezete 
Gyenis Vilmos : Laczkó Géza : Rákóczi 
Péter László : Kozocsa Sándor : A magyar irodalom bibliográfiája 1954 
Nagy Miklós: A váli Vajda János-Múzeum 

A z I r o d a l o m t ö r t é n e t i I n t é z e t H í r e i 
Szauder József : Beszámoló az MTA Irodalomtörténeti Intézete magyar osztályának munkaérte-

kezleteiről 

Az IRODALOMTÖRTÉNETI K Ö Z L E M É N Y E K : kapható az Akadémiai Kiadónál (Budapest V. 
Alkotmány utca 21.) és az Akadémiai Könyvesboltban (Budapest V. Váci utca 22.) 
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ADATOK ÉS ADALÉKOK 

LENGYEL GÉZA 

ADY A BUDAPESTI NAPLÓNÁL 

A Budapest i Napló tör ténete a Pesti Naplónál kezdődik. Régi, komoly és tekinté lyes 
lap volt ez utóbbi . Mindjár t a forradalom u tán , 1850-ben indult meg s 1855-ben K e m e n y 
Zsigmond, a regényíró és forradalomellenes publicista lett a szerkesztője. A Pesti Napló-
ban jelent meg 1865. április 16-án Deák Ferenc nevezetes „Húsvé t i c ikke". Ennek egyenes 
következménye volt az 1861-ben megszakadt tárgyalások újrakezdése a császár és a m a g y a r 
politikusok közöt t s végül a ha tvanhe tes kiegyezés. 

A nagytekinté lyű Kemény Zsigmond 1872-ig állt a lap élén. U t á n a egymást vá l to t t ák 
fel a szerkesztők ; olykor a lap politikai i ránya is megvál tozot t . 

Az 1896-os millenniumi év forgalmas, zajos, üzletes idejében egy Weissenbacher nevű 
meggazdagodot t vállalkozó a lap tu la jdonosa . Megbízot t ja , a vállalat vezetője „ B a u m a n n 
k a p i t á n y " , volt ka tona t i sz t , aki igyekszik ka tonás rendet t a r t an i a „h iva ta lnokok" , vagyis 
a fegyelmcztelen munka tá r sak közöt t . Megszámlálja a ceruzákat , takarékoskodik a kézi ra t -
papírral , ny i lván ta r t j a , ki jö t t be későn a szerkesztőségbe. 

A lap főszerkesztője most Vészi József, felelős szerkesztője Braun Sándor, aki később 
megte remte t te a magyar bulvár lap t ípusát (A Nap) . A munka tá r sak nagy része szerepet 
já tszot t a kor irodalmi életében. A „régi" Pesti Napló egyetlen élő t a n ú j a Lyka Károly , 
a k i tűnő művészet tör ténész. Megkérdeztem — ő sem emlékszik már a r ra , mi volt közvetlen 
oka annak a konf l ik tusnak, amely az irodalmi életben alighanem párat lanul álló szecesszió-
hoz vezetet t : az összes munka tá r sak k ivonul tak a szerkesztőségből s végül megindí to t ták 
a Budapest i Naplót . 

A Pesti Napló 1896. július 30-i számán már nem szerepel Vészi és Braun Sándor neve. 
A h í r rova tnak megfelelő „Különfé lék" élén olvasható az „Olvasóinkhoz" című közlemény, 
amely e lmondja , hogy a „ . . . régi szerkesztőség helyébe egy ú j gárda lépett , amely az eddigi 
társszerkesztővel, Hevesi Józseffel, mint a lap ezentúli felelős szerkesztőjével együt t , híven 
a P . N. nagy tradícióihoz" fogja a Pesti Naplót t ovább vinni. 

Ez az „ ú j g á r d a " egyelőre alig állott másból, min t magából a felelős szerkesztőből. 
Lojálisán közölte ugyanez a szám a baráta ival együt t távozó főszerkesztő nyi la t -

koza tá t is : „A Pesti Napló tisztelt olvasóközönségéhez! Az a keserű kötelesség hárul reánk , 
a Pesti Napló szerkesztőire és dolgozótársaira, hogy búcsút vegyünk a közönségtől, amellyel 
hosszú idő óta napról-napra élénk szellemi és erkölcsi érintkezésben vol tunk. A mai napon 
tisztelt bará ta im, Braun Soma felelős szerkesztő és a lap összes dolgozótársai velem együt t 
k ivonulnak a Pesti Napló kötelékéből ." 

A befejező köszönő monda t u tán az aláírás : „Vészi József a Pesti Napló eddigi szer-
kesztősége nevében" . 

A millennium évében, augusztus 20-án, Szent I s tván nap ján jelent meg a Budapest i 
Napló első száma ; (az utolsó 1918-ban, amikor a lap már tíz éve nem volt Vésziék kezében). 
Az ezeréves ünnepségek sorozatának éve volt ez, derűs jelen és zavar ta lannak látszó jövő, 
rendí thetet len opt imizmus. Ez az opt imizmus segített létrehozni a Budapest i Naplót is, 
tőke nélkül, érdekcsoportok vagy pár tok t ámoga tása nélkül. Talán a szabadkőművesek-
től számí tha to t t valami segítségre ; körükben Vészi, úgy tudom, már akkor szerepet 
já tszot t . 

„Mi t izennyolcan" a d j a ki a jelszót a Budapest i Napló augusztus 23-i számának cikke. 
A tizennyolc aláíró elhagyta régi műhelyét és új , független napilapot a lap í to t t . Azután köve t -
kezik a felhívás előfizetésre s ez a t izennyolc név : Vészi József, a Budapest i Napló főszerkesz-
tője , Braun Sándor , a Budapest i Napló felelős szerkesztője, Clair Vilmos, Erős Gyula, Fá i 
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Béla, Gergely István, Holló Márton, Horváth Elemér, Janovics Pal, dr. Kovács Jenő, Lyka 
Károly, Márkus József, Merkl Adolf, Papp Dániel, dr. Soltész Adolf, Sváb Tihamér, Tury 
Zoltán. 

A nevek közül már sok csak azok előtt ismerős, akik a magyar újságírás történetével 
foglalkoznak. Ez nem jelenti azt, mintha ne lenne közöttük — ha elfeledték is — időálló 
tehetség. Ilyen például Papp Dániel, ki tűnő novellaíró, aki jóízű cikkeit „Dániel pap" alá-
írással jegyezte. Gergely István költőnek is tehetséges. Merkl Adolf egy-két év múlva a pesti 
egyetem liberális if júságának vezére. Thury Zoltán stb. S a mai nemzedék is nagyrabecsüli 
Lyka Károlyt , a magyar művészet történetének oly kiváló krónikását. 

Az első számban „Hitval lás" címen jelent meg „(v.)" (Vészi József) vezércikke. A hit-
vallás a liberalizmusnak szól, s a vezércikkek „(v.)" jegye több mint egy évtizeden át kíséri 
a Budapesti Napló pályafutását . A tizennyolcak kivonulásának történetét Papp Dániel 
írja meg „Magunk közöt t" címen s bizony nem titkolja, hogy el voltak szomorodva, mikor 
ot thagyták a régi íróasztalokat s megálltak, mintegy hajléktalanul a Teréz körút (ma Lenin 
körút) 21. számú ház előtt. 

Eredeti magyar regény kezdődött mindjár t az új lap első számában „ J ó szerencsét" 
— vagyis a bányász-jelszó — címe alat t . Szerzője Kupa Árpád, elfelejtett író, „őstehetség", 
ma már az irodalmi lexikonok sem tudnak róla. Foglalkozására nézve, asztalosmester volt. 

Azok a munkatársak is, akiknek nem jutot t hely a magyar irodalomtörténetben, 
mind igen jó újságírók. Ezek kiválasztásában Vészi általában jószeműnek bizonyult, kezdet-
ben épp úgy, mint a Budapesti Napló pályafutásának vége felé, amikor (1905—1907) Kabos 
Edével, Ady Endrével, Biró Lajossal, majd Kosztolányi Dezsővel, Hegedüs-Bite Gyulával, 
Csáth Gézával s ezek más kortársaival dolgoztunk együtt . 

Hogyan került Ady a Budapesti Napló szerkesztőségébe? A kaput , mint mondot tam, 
a Somló Bódog ügyéről szóló cikk nyitotta ki. Kiss Dezső elbeszélése szerint Vészi később, 
mint a Pester Lloyd főszerkesztője, előtte úgy emlékezett meg erről az első kapcsolatról, 
hogy : kapot t egy cikket kockás papírra írva, minden oldalon négy-öt sor s erre azt mondta : 

— Ez nem lehet közönséges ember! 
Feltehető, hogy Vészi ezt mondot ta , de inkább csak a cikk elolvasása után. Ez a cikk 

elég volt arra, hogy Ady tárcákat írjon, verseket küldjön s később párizsi leveleket, de még 
nem jelentett íróasztalt a Budapesti Napló szerkesztőségében. 

Révész Béla „Ady Endre összes levelei Lédához és a nagy regény teljes tör ténete" 
című könyvében (301. stb. lap) részleteket közöl Vészi Margit naplójából, abból az időből, 
mikor Vészi két lányával, Margittal (később Molnár Ferencné) és Jolánnal (Biró Lajosné) 
1904 nyár végén Párizsban volt s itt a lányok személyesen is megismerkedtek a költővel. 

— „Egész ,-árizsi tartózkodásunk alat t — írja Vészi Margit — Ady azon könyörgött , 
vigyük keresztül apánknál , hogy hazajöhessen a „Budapesti Napló"-hoz. Vágyódik haza, 
nem bírja tovább Párizst. Én majdnem megvetettem ezért, hiszen nekem a Párizsban élés 
volt a legfőbb vágyam." 

Ugyanekkor Léda naplójában is szerepelnek Vésziék. (Ugyanott , 302. stb. lap) : „Vészi 
József Párizsban járt a két lányával. Vészi rábeszélte Adyt , hogy jöjjön a lapjához Buda-
pestre. Többször együtt voltunk, nagyon bántot t engem, nem akar tam, hogy Ady Pestre 
menjen ." 

A két változat ellentmondásának nagyon egyszerű és meggyőző magyarázatát ad ja 
Biró Lajosné 1955. január 21-i hozzám írt levelében : „Amit Révész Béla írt Margit naplójá-
ról, az igaz. De igaz az is, amit Révész Léda naplójából idéz. Ady valóban megkért minket , 
hassunk oda papánál, hogy hívja őt haza a Budapesti Naplóhoz. De viszont, aki Lédát ismerte 
és főképpen Adyt , az tudja , hogy ha nem akar t vihart felidézni, kénytelen volt Léda előtt úgy 
beállítani ezt a hazahívást, mintha akarata ellenére és mindenesetre gusztusa ellenére lenne." 

Párizsban Lédával is találkozott a Vészi-család. Biró Lajosné így írja le a találkozást ; 
„Mi rövid párizsi tartózkodásunk alat t Adyval úgyszólván egész nap együtt vol tunk. 

De Lédát csak egyszer láttuk ; férjével többször is találkoztunk. Lédával való találkozásunk 
balsiker volt. Ha jól emlékszem az Hôtel des Invalides udvarán tör tént . (Nem ott , hanem a 
Panthéon előtt.) Mi már ott voltunk Adyval és a freskókat nézegettük, mikor megláttunk egy 
nőt, egy nála f iatalabb másik nő kíséretében belépni az árkádok alá. Mi Olaszországból és 
Svájcból jöt tünk, elég sok külföldi nőt lát tunk és hozzászoktunk ahhoz a Párizsban általános 
— nálunk még nem általános — módhoz, ahogyan az asszonyok akkor kifestették magukat . 
De ez a nő — Léda — egészen más volt. Feltűnően és ijesztően nézett ki. Fekete haja a la t t 
arca fehérre volt festve ; világos nagy szemei alat t mély kék aláfestés. Szája sötétlila volt és a 
rúzs messze túl volt húzva a szájnál. Ránk ijesztően hatot t . Berta, a nővére, aki vele volt, 
sokkal diszkrétebben volt kifestve. Mint később hallottam, Léda ítélete rólunk viszont ez volt : 
két kis szürke veréb. — Vagy egy negyedórát voltunk együtt és soha többé nem találkoztunk." 
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Ady tehát ,,. . . könyörgött , hogy haza jöhessen a Budapesti Naplóhoz" s ha Léda 
szerint Vészi beszélte is rá, hogy jöjjön a lapjához, nem kétséges, hogy vágyódott haza. 
Ez augusztus végén volt. Mikor vágya teljesült, 1905. újév után, legszívesebben azonnal 
visszafordult volna Párizshoz és a szeretett asszonyhoz. Budapestről írt első levelei ezt a 
határozatlan, kétségektől gyötört, szélsőséges kedélyállapotú Adyt — egyszóval Ady Andrét — 
jellemzik. 

A Budapesti Napló-nál barátsággal, szeretettel fogadták. Mégis társ talannak, elhagya-
tot tnak érzi magát . Neuraszténiája az új környezetben teljesen hatalmába keríti. Hiányzik 
nagyváradi barát ja , Biró Lajos. Ügy számított, hogy vele egy időben már ő is Budapesten 
lesz. A legnagyobb baj kétségen kívül az, hogy Léda Párizsból nem ír, vagy nem ír eleget, 
vagy nem úgy, ahogyan Ady szeretné. Egymás után küldi tehát Nagyváradra Brüll Bertá-
nak (Léda nővére) idegességtől tomboló keserű s beteges állapotát már külsejükkel, szokatlan 
írásmódjukkal is eláruló leveleit. 

Nyilvánvalóan az 1905. év legelejéről való az itt következő, Nagyváradra írt eddig 
kiadatlan levél, amelyben úgy látszik először közli Brüll Bertáékkal, hogy Párizsból Buda-
pestre érkezett : 

,,Édes Bertuskám, 

ne légy meglepve s ne ítélj el. Bizony én Budapestről írom ezt a levelet. Meg kellett 
lenni s jobb így. Keresek összeköttetéseket s talán már nemsokára úgy lehetek szegény 
édes Adél 'mellett , hogy nem bántanak piszkos kenyérgondok. A Budapesti Naplónál 
vagyok. Sírtam, zokogtam, mikor vonatra ültem, undor, düh és keserűség lepett el, 
mikor megérkeztem ebbe a pocsék, lehetetlen városba. Ha nem Jt-nne most annyi 
dolog e csúnya választási időben, már lennteremnék nálatok. Úgy vágyom erre. 
Talán három hét múlva ot t leszek. Mert rettenetes itt s enyhülne a keserűségem, ha 
legalább titeket láthatnálak. Nem kívántam nektek a régi úzus szerint B. U.E.K. 
De édes mamádnak s neked is — tudod te — senki sem óhajt szívéből többet mint 
én, jót, kellemest, bolgodságosat. Add át ezt valami formában s nem különben Margit-
nak. Ha írsz, a Naplóhoz írj és — írj . . . Igaz baráti szívvel gondolok mindig rád s 
üdvözöllek szeretettel 

Ady" 
i 

(Az Országos Széchényi Könyvtár kézirattára.) 
Kelet nincs a levélen, de a választások említése elegefc mond : 1905. január . Az itt 

következő levelet azonban a postabélyegző szerint 1905. február 5-én adta fel. A Budapesti 
Napló (akkor Honvéd utca 10. szám) levélpapírján írta. Sebtében odavetett szavak, görbe 
sorok — mondanivalójával és külsejével egyaránt kétségbeesett idegességről számol be . 

„Édes Bertuskám, 

nem tudom én itt megszokni, nem tudok én itt élni, nem tudom én mi lesz itt velem. 
Adéltól nem jött egy sor sem még. Talán örült is hogy eljöttem. Dodó írt egy levelet. 
Akkor is künnjá r t valahol Adél. Nagyon szerencsétlennek érzem magam. Nekem ellen-
ségem az élet. Csak már leszaladhatnék hozzátok. Biró még nem jött meg. Talán 
elsejére jön ha jön. Még mindig az Adriában lakom ; eddig Biróra vár tam, hogy vele 
vegyek ki lakást. Dolgozom s kesergek — néha a megőrülésig. Nem lehet ezeket papírra 
írni! Isten veled, írj, vidámíts egy kicsit. 

Ölel igaz barátsággal, Mamádnak s Margitnak kézcsókot küld 

A d y " 

Talán csak néhány nappal később következik ez a szintén idegességtől reszkető kézzel 
odafirkantott levél : 

„Kedves Bertuskám, 

nagyon beteg vagyok. Tíz nap óta egy éjjel sem aludtam két óránál többet. A teljes 
idegrendszer-omlás út ján vagyok. Már az al tató por sem használ. Párizsból Dodó-
tól kaptam végre egy levelet. Haza talán vasárnap utazom, Sem lakásom, sem kedvem, 
sem tervem. Nem tudom, mi lesz. 
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(Folytatom, de másnap. Beteg voltam.) J ö t t Adéltól egy levél. Olyan erőltetett, üres. 
Csak épen, hogy írjon. Leszámolok mindennel. Most reggel utazom haza, az anyámmal 
beszélek, kimegyek Szentpétervárra. De nem untatlak a magam ügyeivel. Lehet, hogy 
beszámíthatatlan v a g y o k . . . Még mindig szállodában lakom. Robotolok végleg 
megfeszített idegekkel. Mindenki mar, bánt . Nem akarok itt maradni. Majd leszala-
dok hozzátok egy nap. Talán búcsúzni. Csókolja a kezeidet, mamádét , Margitét. Igaz 
barátod Ady. 
Éjjel y» 2 óra." 

(Révész i. m. 170.) 

Újra felbukkant tehát a szentpétervári út terve. Ez már szerepelt egyszer a nagy-
váradi korszakban, a Léda-szerelem előtt, amikor Ady Bíróval összeült s együtt építgették 
a legfantasztikusabb légvárakat : Japánba utazni, Szentpétervárra utazni . . . 

„Felelőtlen" tervezgetés. Csakhamar — úgy hi t tük, hogy nyomtalanul — eltörölte 
a Lédával való megismerkedés után csakugyan megvalósított párizsi út. S mert utána volt 
már ennek az első párizsi útnak s mert saját tapasztalatából oly jól tudha t ta , mily nehéz 
az ábrándokat valóra váltani ; mily keserves az élet, a megélhetés idegenben : — éppen ezért 
meglehetősen érthetetlen, hogy újra felbukkan „Szentpétervár". Nincs reá magyarázat . 
Csak önmagunknak tesszük fel tehát a kérdést : vajon hogyan képzelte el ezt az utazást, 
életének miféle alapot tudot t volna építeni leglángolóbb fantáziája segítségével is a cári 
Oroszország fővárosában? 

Közben valamivel nyugodtabb hangú levelet írt, január 15-én Párizsba, Lédáékhoz : 

„Édes Nagyságos Asszonyom és Dodóm, 

már várok tőletek valami hírt. Élek. Kezdek beletörődni a dolgokba, amennyire illik 
s kezdek dolgozni. Lakásom még mindig nincs. A Budapesti Hírlaphoz is ma megyek 
csak s ma már föl is adom a pénzt, Dodóm. Olyan érthetetlen még mindig, hogy nem 
veletek vagyok. Biró még mindig nincs a lapnál. Most újra halasztást kért február 
elsejéig. Azt hiszem, nem is fog jönni, f r tám Bubinak is, mihelyt megérkeztem és 
haza is ír tam. Várom nagyon-nagyon a leveleteket. Most megyek el Sándorhoz is. 
Érthető, hogy eddig lélekzeni sem volt időm s erőm. Nagyságos Asszonyom kezeit 
csókolja, ölel édes Dodóm A d y " 

(Országos Széchényi Könyvtár) . 

A következő hónapban (február 23.) talán sürgető levélre felelve, külön írt Diósy 
Ödönnek. A levélből azt tűnik ki, hogy Párizsból nyomasztó gondokat is cipelt magával. 

„Édes Dodóm — írja —- . . . Ne haragudj rám. Éjjel nappal bánt a hanyag-
ságom. Nemcsak azt a száz frankot akarnám küldeni, de törleszteni is szeretnék nálad. 
Eddig nem lehetett. Március elején újra kapok. Bíztatnak, nagyobb előleget és első-
sorban te miat tad és terád gondolva kérem ezt. Azután a másik hibám is helyrehozom. 
. . . Egy-két hét múlva talán kezdik szedni a verskötetemet, később egy novellás 
kötetet is próbálok kiadni. Kedvetlenül vágok bele mindenbe. Ez a piros-fehér-zöld 
özönvíz még azt a kevés kul túrát is megemészti, ami volt ebben az országban. Szomorú 

' itt élni, hol a Nessi Pálok a hatalmon s Pósa Lajosok az írók." 

(Országos Széchényi Könyvtár) . 

Hamarosan Biró Lajos is megérkezett Budapestre. (A nagyváradi „Szabadság" csak 
jóval később, június 21 -i számában közölte nagy sajnálkozással, hogy Biró Lajos, az eddigi 
felelős szerkesztő,- megvált a laptól és utóda Lengyel Géza, aki eddig a lap segédszerkesz-
tője volt.) 

Ady ot thagyta az Adria szállodát, Biró Lajossal együtt vett lakást, albérleti „hónapos" 
szobát, a "Vilmos császár út (most Bajcsy-Zsilinszky út) 74. számú ház földszintjén, Stern 
fűszeresnél. 

Hamarosan megismerkedtek Vészi családjával. Mind a ketten — Ady sokkal gyakrab-
ban — jártak Kabos Edéékhez is. Kislány volt Kabos Ilonka, a későbbi nagyhírű zongora-
művésznő, aki a Horthy-korszak idején Londonba költözött. Kabos tehetséges regény- és 
novellaíró, fegyelmezett publicista és újságíró. Nem könnyen melegedett fel valamiért vagy 
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valakiért , de Adyt a legrövidebb idő alatt kegyeibe fogadta, teljes hódolattal volt zsenije 
i ránt . Talán ez tévesztette meg azokat, kik később Kabosban Ady egyik „felfedezőjét" lát ták. 
Kabos azonban még nem is volt a Budapesti Naplónál az Adyra döntő Somló-affér idején. 
A lap felelős szerkesztője 1903 végén még nem Kabos, hanem Braun Sándor. Vészi mellett 
ő is segített kapacitálni Adyt , hogy ne menjen Párizsba, hanem maradjon a lapnál. 

Kabos, ez az inkább száraznak, mirjt hevülékenynek mondható férfiú fenntar tás nélkül 
állott Ady mellé. Összekapcsolta őket az is, hogy Kabos szintén éjszakázni szerető ember 
volt s már a Három Holló-idők előtt gyakran naponként vele töltötte az éjszakai órákat az 
Andrássy út környékének kávéházaiban. A későbbi években, ha nem voltak együtt, szinte 
rajongó hangú leveleket írt Adynak. 

Kabos Ede jóval idősebb volt a mi nemzedékünknél (1864-ben született, 1923-ban, 
az emigrációban halt meg). A Budapesti Naplóba napról napra igen jó összefoglaló és amellett 
színes politikai tudósításokat írt, elsősorban a képviselőházi ülésekről, a parlamenti eseménye-
ket beleépítve az akkor oly viharos politikai eseményeknek napi krónikájába. Irt vezér-
cikkeket ; novellákat ekkor már ritkán. 

A belső szerkesztőségi munka délután öt óra t á jban kezdődött s vacsoraszünettel, 
amelyet néha színházban kellett eltölteni, éjfél utánig is elhúzódott. Valahányszor képviselő-
házi ülés volt, délelőtt is be kellett menni az országházba. Bár a képviselőházi tudósítás 
technikája az volt, hogy megvártuk a Magyarország délután megjelenő számát s a ^beszédek 
kivonatának egy részét onnan vágtuk és ragasztottuk át , de az ülésen mégis jelen kellett 
lenni, azért, hogy többé-kevésbé mérlegelni tud juk azt, mi volt az egyes felszólalások jelen-
tősége s ennek megfelelően mennyi hely illeti meg a „részletesben". 

Ha fontos miniszteri nyilatkozatok hangzottak el, vagy ha a lap főszerkesztője beszélt, 
aki (1905-ben) szintén országgyűlési képviselő volt, akkor a délelőtt folyamán meg kellett 
rendelni és az ülés után megvárni a „kéket" , vagyis azt a szószerinti gépírásos indigó-átütést, 
amelyet a gyorsírók diktáltak le már az ülés közben az országgyűlési napló számára. Az ilyen 
•országos vagy a lap szempontjából fontos beszédek aztán teljes szöveggel jelentek meg. 

A lap technikai összeállítása, betördelésének megállapítása s a késő éjjeli inspekció 
a segédszerkesztőre, H>ős Gyulára volt bízva. Régi fa j ta , nagyon megbízható s csak az újság-
nak élő zsurnaliszta, örökösen náthás, rendkívül szórakozott. Bejött este a szerkesztőségbe 
és minden bevezetés nélkül folytat ta , amiről talán hangosan gondolkodott : 

— . . . erre én azt mondtam Apponyinak . . . 
Sem eleje, sem vége nem volt azután a történetnek. Erős Gyula egyébként arról volt 

nevezetes, hogy б vetette fel először a Vörösmarty-szobor gondolatát, ő indította el a moz-
galmat. 

Az Ady-időkben — de már nem tudnám megmondani, hogy 1905—1908 közül melyik 
években — dolgozott a Naplónál : Rózsa Miklós, temperamentumos, elmés újságíró, képző-
művészeti kritikus, több, a modern magyar festőművészetről szóló könyv szerzője : Szini 
Gyula, talán egy évig. Rövid ideig belső munkatárs volt Osvát Ernő is. A gyors és felületes 
szerkesztőségi munkát nem tudta megszokni ő, aki flaubert-i gonddal és lassúsággal igyekezett 
csiszolni mondatai t . Pfeifer Sándor, régi szocialista párt tag, előbb korrektor volt, azután 
szorgalmas és sok mindenről jól tájékozott újságíró ; Szabó „ tanár ú r " ; a fiatal Kun Béla 
és bizonyára még mások is, akikre már nem tudok visszaemlékezni. — Kosztolányi és Hegedűs 
emlékezetem szerint 1906 nyarán került a laphoz. 

Ady, Kabos; Biró, magam s a szerkesztőség más tagjai is rendszerint Vészivel feketéz-
tünk a szerkesztőségi órák előtt a Szabadság téri Szabadság-kávéházban. Akiknek délelőtt 
a képviselőházban volt dolgunk, azok többnyire együtt is ebédeltünk az Alkotmány utca 
és a Vilmos-császár út sarkán volt Förster-vendéglőben. A Szabadságbeli törzsasztalhoz 
gyakran csatlakoztak kívülállók. Két népszerű főpincér, „Géza" és „Béla" különös figyelem-
mel ügyelt rá, hogy ki-ki megkapja kávéját és cigaret táját , vagy regália-média szivarját . 
Évek múlva, mikor a szerkesztőség rég elkerült a Honvéd utcából s Adyék is a szerkesztő-
ségből, változó tagokkal még mindig látogatott volt — egészen az első világháború végéig — 
a Szabadság törzsasztala. Többnyire Biró Lajos volt az asztalfőn. Nagy időközben megjelent 
Molnár Ferenc, Szántó Imre zongoraművész és Andor testvére, Jakobi Viktor, Kálmán 
Imre, mind a ket tő hírneves zeneszerző és sokan mások. Évekig rendszeresen eljött Keszler 
József, különböző lapoknak nagytekintélyű színikritikusa, a Színiakadémia tanára . Rend-
kívül művelt ember volt, tökéletes francia, aki a legszebb hangsúllyal előadott francia szó-
játékokról szokott áttérni a zsargon-adomákra. Emellett magyar, sőt osztrák-magyar 
nacionalista. 

Az első világháború kitörése után mint kiképzett póttartalékos mindjár t a mozgósítás 
első napjaiban bevonultam s az orosz frontra kerültem. J ó hosszú hónapok múlva, 1915 
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tavaszán jelentem meg újra a Szabadság-kávéházban. Nagy örömmel fogadtak s Keszler 
bácsi azt kérdezte tőlem : 

— No, mi újság odafönn? Milyennek lát ják a helyzetet? 
— Hát , feleltem jámborul az „odafönn" megszokott őszinteséggel — a bakák már 

szívesen oadadnák Galíciát, csak vége lenne a háborúnak. 
Nem sej tet tem, hogy ezzel a kijelentéssel halálosan megsértem a lojáli« s mint mondot-

tam, hazafias Keszler bácsit. El jár t ugyan az asztalhoz, de nem vet t többé tudomást rólam, 
aki kész lenne Galíciát feláldozni. 

Ady és Biró a budapesti Vészi-házon kívül csakhamar bejáratos lett Vésziék duna-
varsányi nyaraló-házába is. Két nagylány volt akkor Vésziéknél, Margit és Jolán s két ser-
dülő lány, Lenke és Edit . Külön fejezetben számolok be a varsányi nyári napokról, itt csak 
azt említem meg, hogy mind a ketten hamarosan összebarátkoztak a család minden 
tagjával . 

Biró Lajosné közlése szerint egyik év — szerinte 1905. — május elsején az egész szer-
kesztőség kirándult Varsányra Kabos vezetésével : Ady, Biró, Kosztolányi, Hegedüs-Bite stb. 
Én már nem emlékszem erre a kirándulásra, de azt hísze'm, inkább 1907-ben lehetett, mert 
1905-ben Kosztolányi még nem volt a Budapesti Naplónál, hiszen csak 1906. június 24-én 
írta Babitsnak Bajára : „Ady Endre helyére, ki Párizsba ment, a Budapesti Naplóhoz szer-
ződtem". 1907. május elsején viszont Ady nem lehetett Varsányon : ekkor Párizsban volt. 

Nem egészen másfél évet töltött Ady első ízben a Budapesti Naplónál, 1905. január-
tól 1906. májusig. Ez az időszak a háború előtti, századeleji Magyarország politikai életének 
legviharosabb kora. Az egyik viharsarok kétségen kívül a Budapesti Napló szerkesztősége. 

A főszerkesztő, Vészi József, maga is mint költő kezdte — negyvenhét éves — most 
hosszú évek óta csak publicista, mint ilyen nagytehetségű, nagy munkabírású, szenvedélyes, 
ötletes. Mint ember impresszivnálható, jószemű a lap munkatársai megválogatásában, de 
távolról sem ilyen szerencsés a lap kiadóhivatali emberei tekintetében. Nagyműveltségű, 
a világirodalom jeles szerzőit német, francia, angol, olasz nyelven eredetiben olvassa. Világ-
irodalmi mértékkel mérte s találta nagynak Adyt s bitzosított neki helyet és teret. Mint Bölöni 
György mondja , ezzel az egy cselekedetével kiérdemelte az utókor háláját . Nem .kétséges : 
Ady már költő volt, költő lett volna Vészi nélkül is, helyet ta lálhatot t volna máshol is. 
De figyelembe véve a kort, annak sajtó- és irodalmi viszonyait, mondhat juk , hogy olyat 
aligha, ahol hasonló szeretettel és megbecsüléssel fogadták volna mindjár t kezdetben s emberi 
gyöngéi iránt annyi elnézéssel —, amiből időnkint nagy adagot kellett igénybevennie. 

Ez a megbecsülés annál méltánylandóbb, mert Vészi a publicisztikai részt, tehát 
lényegileg a vezércikket s a politikai rovatokat t a r to t ta az újság magvának, igazi értékének. 
Valóban a lap népszerűségét ellenzéki korában, Széli Kálmán miniszterelnöksége (1899) 
előtt s az után (1903) Vészi magvas, ízes, fordulatos, éleshangú vezércikkeinek köszönhette. 
Mindazonáltal megbecsülte munkatársai t 8 igyekezett irodalmilag is értékes újságírókkal 
dolgozni. 

A Budapesti Napló típusa, szerkezete egyáltalában nem felel meg annak a képnek, 
amelyet a kapitalista világ nagy napilapjairól a lkothatunk. Mint egyébként a legtöbb más 
magyar napilapé, hírszolgálata felettébb fogyatékos. A külföldi híranyag — másodkézből — 
a távirati ügynökségektől származik, a Magyar Távirati Iroda közvetítésével. Rendszeres 
külpolitikai tá jékoztatás hiányzik, még a magyar vidék eseményeiről is alig vannak saját 
értesülései. A „Pester Lloyd" estilapja és a bécsi „Neue Freie Presse" nélkülözhetetlen segéd-
eszköze a mindennapi szerkesztőségi munkának. Tárcarovatában azonban akárhányszor 
ki tűnő novellák és tanulmányok jelentek meg, színház, zene, irodalom, művészet nagy figye-
lemben részesült. Molnár Ferenc krokijain a Budapesti Napló olvasói_kacagtak először; 
Lyka Károly ezeken a hasábokon harcolt a modern magyar művészetért. 

Mindennél fontosabb azonban a vezércikk. A megindulás után, Bánffy Dezső miniszter-
elnök politikájával szemben nap-nap után egymást követik a kezdetüknél „(v.)" betűvel 
jelzett vezércikkek. Néha felváltja Kabos Ede, néha más munkatárs , a későbbi időben Biró 
Lajos, olykor Ady Endre, de ha mozgalmas idők következtek, alig volt nap, amikor a „(v.)" 
vezércikk elmaradt volna. 

A lap vasárnapi számaiban 1905 elejétől kezdve rendszerint Biró Lajos novellája 
jelent meg a tárcarovatban, előtte Ady Endre verse. Az „Űj versek" jelentékeny része ennek 
az 1905. évnek terméke s a Budapesti Napló-ban látott először napvilágot. I t t jelent meg 
az 1905 karácsonyi számban ennek az első igazi Ady-kötetnek prgramadó verse : „Góg és 
Magóg fia vagyok én . . ." Ha idézzük némely sorát s próbáljuk megeleveníteni keletkezésé-
nek korát, a közönséget, írókat s főként költőket, kik — többnyire idősebb — kortársai voltak, 
robbantónak és döbbenetesnek kell vélni hatását . Vargha Gyula, Kozma Andor, Bárd Miklós, 
Kiss József, Szabolcska Mihály, Palágyi Lajos s az azóta nyomtalanul elmerültek, ha olvas-
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ták — s nem kétséges, hogy olvasták —, hogyan fogadhatták azt, aki így te t te fel a nagy 
kérdést : 

Szabad-e Dévénynél betörnöm 
Űj időknek új dalaival? 

S felel rá hamisítatlan Ady-gőggel : akár ha forró ólmot öntenek fülembe, akár ha 
rám tipornak durván gazul ; 

Mégis csak száll új szárnyakon a dal 
S ha elátkozza százszor Pusztaszer, 
Mégis győztes, mégis új és magyar. 

Felidézve a félszázad előtti Magyarországot, újságjait , íróit és kö l tő i t ; úgy vélem, 
úgy emlékszem, hogy a sokat és joggal emlegetett „királyi gőg", a magában való biztonság, 
rendületlen hit, zsenijének és küldetésének ez a harsány megvallása volt az, amire kortársai 
temperamentumuk szerint elhallgatással, visszautasítással, felháborodással reagáltak. 

Az új költőnek a nem egészen másfél esztendő alat t , melyet első ízben a Budapesti 
Naplónál töl töt t , a lap megszerezte a kissé csalóka publicitást. Az újság ugyan elég elterjedt 
és elég népszerű is volt, különösen addig, míg offenzívában hadakozott és nem vált Fejérváryék 
alat t a kormány védőjévé: — mindazonáltal ez a publicitás nem jelentett sokkal többet , 
mint azt, hogy Ady nevét ismerte minden írástudó, minden professzionista — ezen a körön 
kivül a közönségnek csak egy kis rétege. A nagy tömeg nem a versek miat t olvasott újságot , 
azokat rendszerint átlapozta. 

Ady költői érvényesülését eléggé talán nem méltatot t módon segítette az, hogy szer-
kesztői, Vészi, Biró Lajos, Kabos Ede mind a költő s a költészet tisztelői s Ady zsenijéről 
mélyen meggyőződöttek. Nem kérdezték a kiadóhivatalt — mint általában szokásos volt — , 
vajon a közönségnek kellenek-e versek és különösképpen Ady-versék, hanem biztosították 
az új költő számára a lap legelőkelőbbnek ta r to t t helyét. 

Ady versei ma már közkinccsé váltak, a nagy magyar tömegek kincsévé. Prózai mun-
káinak folyamatban levő teljes kiadásaiból ugyancsak nagy tömegek számára nyilvánvaló 
lesz, hogy milyen kiváló, szorgalmas, nap-nap után megújuló újságírói munkát végzett a 
szóbanlevő időben a Budapesti Napló szerkesztőségében, a „műhelyben". 

Élénken reagált a legkülönbözőbb, a föld legtávolabbi helyein végbement furcsa és 
különös eseményekre. Olykor bámulatos megértéssel az 1905-ös orosz forradalom jelenségeire 
és jelentőségére. Természetesen a magyar politika eseményeire is. 

A cikkíró, az újságíró Ady azonban nem választható el a költőtől. „Ady minden porci-
ká jában költő volt és a társadalom, a politika, a történelem minden esemenyére és jelen-
ségére lírikusként reagált. De éppen ezért, a ,,szakember"-korlátoltság nélkül és anélkül, 
hogy a társadalmi élet felületének részletkérdéseihez tapad t volna, nemcsak ösztönösen 
érezte, hanem világosan látta és tud ta , hogy a magyar társadalmi harcoknak mik az igazi 
mozgató erői. Tudta , hogy az a forradalom, melynek viharmadarává szegődött : polgári 
forradalom. „Demokrata , tudatos, erős, magyar polgári Magyarország lehetséges itt vagy 
semmi" — írja a Budapesti Napló-ban 1908-ban" — (Révai József : Ady, Budapest, Szikra 
1952., 6. lap.) 

Ady e lírikusán felfogandó prózájának talán legdúsabb gyűjteménye a Budapesti 
Napló 1905—1906. évi kötete. Szorgalmasan, napról napra írt a legkülönbözőbb események-
ről, távoliakról s belföldiekről. Irt párizsi emlékeket és politikai cikkeket. írt Wesselényiről 
s arról, hogy találkozik Kossuth Ferenc és Apponyi a reakcióban : — Rakovszkynál, a kleri-
kális néppárt vezérénél. Témája tekintetében meglehetősen elszigetelten áll az a cikk, amely-
ben a Huszadik Század köréhez tartozó Rácz Gyula könyvéről számol be. Vélnénk, ez a 
könyv igen messze esik Ady világától. Címe : „Gazdasági önállóság nemzeti és világgazdasági 
függetlenségünk megalkotója". Később „Jegyzetek a napról" címen foglalja össze rövid 
glosszáit. Űjra meg újra rátér az orosz forradalom eseményeire. 

Csak valamennyire is teljes beszámolót adni — messze túl terjedne ennek a munkának 
határain. Hogy egyebet ne mondjak, az első naptól kezdve színházi referens is volt, rend-
szeresen ő írt a Nemzeti Színház és a Vígszínház bemutató előadásairól. Színi kritikái — még 
külön is szó lesz róluk — sokszor pompásan jellemzik a darabot , a szerzőt, a színészeket és 
a színházat ; sokszor szeszélyesek és nagyon is líraiak : szubjektívek — enyhén szólva. 

Politikai cikkeiben alig van ingadozás. Adyt , a reakció és a klerikalizmus ellenségét 
még a Budapesti Hírlapnak Párizsból névtelenül küldött apró tudósításaiban (1904) is fel-
lelhetni. A Budapesti Naplónál természetesen szinte korlátlan szabadságot élvezett a reakció 
minden jelenségével szemben. „ . . . A szabadgondolkodó polgári radikalizmusban találkozott 
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a magyar szabadkőműves „progresszióval", Somló Bódogtól Jászai Oszkárig. Ady a magyar 
burzsoáprogresszió fegyverbarát ja lett és maradt élete végéig." (Révai József : „ A d y " Buda-
pest, Szikra 1952., 8. lap). . . . „Ady híven ki tar tot t a polgári radikalizmus mellett. És egy 
pillanatra sem állít juk, hogy ez a ki tartás kényszeredett lett volna, amit Ady csak kellet-
lenül vállalt. Beszédei és versei a Galilei-kör márciusi ünnepségein, versei ele írt ajánlásai 
Jászai Oszkárnak, Ignotusnak, Szende Pálnak, a magyar szociáldemokrácia vezéreinek, 
Hatvanyhoz írt levelei a „magyar progresszióról" — mindez őszinte és igaz volt és azt mu ta t t a , 
hogy Ady vállalta a fegyverbarátságot". (Uo. 19. 1.). 

Ady szorgalmasan írt novellákat is. Novellatárcái megjelentek már 1903 őszén a Buda-
pesti Hírlapban és a Budapesti Naplóban, folytat ta ezeket 1904-ben Párizsban s most a 
Napló szerkesztőségében igen sűrűn. Gyakran előfordult, hogy egy héten két tárcája is látott 
napvilágot. Az egyik saját neve alat t , a másik „Leilei András" írói névén. A tárcák írása 
— mint a verseké —szerkesztőségi kötelezettségei közé tar tozott ; a Lellei-tárcákért azonban, 
mintha csak külső munkatárs lett volna, külön s a kézirat leadása után azonnal kapot t 20 
korona honoráriumot. 

Bölöni György szerint „fanyalogva készült el" a novellákkal, „ . . . kényszermunkának 
é r e z t e . . . " (Az igazi Ady, 29. 1.). 

A Budapesti Napló 1905. március 30-i számában jelent meg „Leilei András" novellája 
„Tíz forint vőlegénye" furcsa címen. (Sok a furcsa Ady-cikk- és novellacím : „Tóth Gaston 
rúg" . „A tízmilliós Kleopatra", „Levél egy Ilonához" stb.) Ebben a novellában Ady pontosan, 
könyörtelen realizmussal írja le a „kényszermunka" menetét . A történet hőse az író, ő a 
vőlegény s a tíz forint, amelyet megírandó tárcájáér t fog kapni, az áhítozott menyasszony. 
Miatta azonban tíz forintos tárcákban el kell fecsérelnie legjobb témáit . 

„Szomorú volt kissé Tíz Forint vőlegénye. Dohos a kávéház, hol az író az asztalt 
megtalálta. És mert szeretett magában hangosan beszélni Tíz Forint vőlegénye, így prédikált 
a papirosához 

— Ha én ma tárcát nem írok, onnan is ki fogok kopni, ahol ezt a tárcát ma délbe 
várják . . . De hidd el papiros, nincs mit adjak neked. Ma nincs. Hol szedjem én a meséket? . . . " 

Hajnalodik, reggel nyolc felé jár, jönnek pihent, boldog emberkék.a kávéházba. Tíz, 
forint lovagjának nem szántott a tolla . . . mégis oda kell adni, tárcába szorítani Zenóbiát 
régi regénytémáját . 

„ . . . nincs semmi mese út, csupán a Zenóbia-mese ú t ja . Ezen kell t l i n d u l n i . . . Sies-
sünk, siessünk. Szaladgált tollával a papiroslapokon Tíz Forint vőlegénye. Csak azt érezte, 
hogy ágyba kell rohanni mindjár t s aludni avval a bizonyossággal, hogy megvan már a Tíz 
Forint. És hogy sohasem fogja most már idézni lelkében Zenóbiát, az igazit. Mert csömörölni 
fog most már magától mindig, hogy Zenóbiát is oda kellett dobni a többi után, megcsúfolva, 
megtagadva, hazugságba mártva, hi tványán . . ." 

Később visszatért Zenóbia. A nagy regénytémából rövid novellácska lett, a Budapesti 
Napló 1906. június 14-i számában. 

A maga neve alatt megjelent novellákat sem lehet mind a prózaírás remekei közé 
sorolni s verseivel együtt említeni. Csaknem mindegyikben megmutatkozik a tehetség s egyes 
lírai részek egyenesen versbe kívánkoznak, de nem teszik Adyt jeles novellaíróvá. Jellemző 
erre nézve Révész Béla ítélete. Révész Ady föltétlen hódolói közé tar tozot t . Több könyvet 
írt Adyról, Lédáról s a maga, ma már egészen furán ható szóvirágaival ünnepelte a költőt 
minden erényével és minden hibájával együtt . Csak a novelláival te t t kivételt. (Maga is novella-
író volt.) Ezekről „Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről" című könyvének 39. lapján 
így ír : „ . . . Ady a novelláit, amelyek az , , így is tör ténhet ik" könyvében vannak összefoglalva, 
kizáróan pénzügyi okokból írta m e g . . . az elvetélt ötletek fölsugárzanak ezekből a novel-
lisztikus írásokbol is . . . pedig : kegyelő, mindent számontartó jólelkek! — Dühös ingerült-
ség, cinikus móka (s nem az a lebegő, súgdoso valami : ihlet) vezette Ady ceruzáját, amikor 
ezeket a történeteket leírogatta. Majdnem valamennyi a Három Holló ti tokzatos fülkéjében 
készült, amikor Adyt szorította a gond . . . ha tárcát ír, másnak új koronákat k a p h a t . . . 
Űtálta ezt a m u n k á j á t . . . Hetykesége is az útálkozás volt, hogy a pénzért ilyesmit kell művel-
nie, mert ha csak verset ír, éhenhal." 

Látni való, hogy Révész egy kalapba dobálja az Ady- és a Lellei-tárcákat, ami nem 
egészen indokolt. Az Ady-tárcák több gonddal készültek. Ismeretes, hogy van közöttük 
kiváló is, mint például mélyen és megrendítően átélt motívumokból felépült : „Mihályi 
Rozália csókja". Amit Révész mond, az általánosságban csak a Lellei-tárcákra, a „Tíz forint 
vőlegénye"-módon készültekre jellemző. 

Hatvany Lajos Ady prózáját („Ady a kortársak köz t" 66. 1.) villanásokra berendezett, 
majd meg fellegekbe borult, „Bródy-as" prózának mondja . Más helyen (Huszadik Század 
1908. I. 238.) ugyancsak ő az, aki Ady zsenijének jellegzetességét lá t ja abban, hogy írt rossz 

73 



verseket is. „Rossz verset írni igazi költő privilégiuma." S mintegy elfogadva Ady ítéletét, 
egy fokkal Petőfi alá helyezi Arany Jánost , mert szinte minden verse remekbe készült. 

Ady állásfoglalása Arannyal szemben ismeretes. Nem egy, hanem sok fokkal Petőfi 
alá teszi, el sem ismeri költőnek : „versfaragó falusi nótárius". Ignotus „Olvasás közben" 
című kötetéről ír a Budapesti Napló 1906. január 25-i tárcájában s ebben Arany Jánosról. 
„És ha ezerszer kiátkoznak, én még sem tar tom másnak Aranyt , mint a kádenciázó magyar 
falusi nótárius fejlett t ípusának. És mégis gyönyörködöm Ignotus Aranyértésében és köszönöm 
neki, hogy már a magam ítéletében kételkedem. Biztosan ő lát jobban, mert őt csak egy finom 
ború gátolja a látásban. A kételkedésnek és a nagy törvények megérzésének borúja. Engem, 
a kicsit, a békétlent düh is gyakorta gátol. És még mennyi minden." 

Ha már most elfogadjuk — s el kell fogadni —, hogy Ady mint prózaíró is lírikus, 
akkor tudomásul kell venni, hogy írt rossz verseket s kétes prózát is. Zsenijének értéke, jelen-
tősége ezáltal semmivel sem lesz kisebb. 

Ady első pesti éveiben fokozatosan honosodik meg a Budapesti Naplónál az a szokás, 
hogy verseit rendszerint a vasárnapi tárcarovat élén hozzák. így jelent meg az „Új versek" 
nagyobb része ; így jött több Léda-vers, például 1905. március 7-én a „Léda ha jó j a" : 

Hurráh, jön az Öröm hajója, 
És hozza Lédát már felém. 

„Találkozás az erdőn" (1905. február 19.), „Vén faun üzenete" (március 12.), „ Ú j vizeken" 
(március 25.), „ Jö j j Léda" (július 29.) és így tovább. 

Eleinte azonban a vasárnap még nem volt kizárólagos birodalma. Jö t tek teljesen 
elfelejtett költőcskék művei vasárnap. De olykor Juhász Gyula, Kosztolányi, Dutka Ákos, 
Hegedüs-Bíte Gyula. Adynak egy szép Baudelaire-fordítása (Pusztulás) jelent meg az 1905. 
március 17-i számban — a „Különfélék" rovat élén. S ugyanit t , május 19-én „eredet i" 
Ady-vers : „Hazugság nélkül" — a „Még egyszer" nagyváradi verskötetéből. Ki tudná , 
miért. 

A jelentéktelen költők vasárnapi szereplését Ady eltűrte, de már például Kiss József 
ellen szót emelt. Az öreg költő egyik vasárnapi verse miatt nagy botrányt rendezett. Nem 
tudom már biztosan, melyik volt ez a vers. Azt hiszem, a „Knyáz Potemkin", az 1906. január 
21-i számban. 

A következő, 1906. év elején egészen második párizsi útjáig, csak akkor engedte át 
másnak ezt a helyet, ha ő volt a vasárnapi tárca írója. 

Az egész 1905. év mozgalmas és színes volt a Budapesti Naplónál. Első hónapjaiban 
tulajdonképpen még Tisza-zászló alat t nagy lendülettel csatázott a lap januári választások-
ból győzelmesen kikerült koalíció ellen. Megmaradva a demokrácia vonalán, az év második 
felében az általános választójog és a szociális reformok mellett szállt síkra, élesen szembe-
fordulva Tisza Istvánnal, ki ekkor muta t t a meg magát egészen mint a választójogi és a 
társadalmi reform esküdt ellensége. 

A Budapesti Napló és Vészi Fejérváry kísérlete mellé áll, s mondhatni , vele bukik 
nemcsak a sajtófőnök, hanem a lap is. 

A következő fejezetek részletesebb —• bár természetesen csak vázlatos — képet adnak 
a régi Magyarország legújabb történetének erről az izgalmas korszakáról. A Budapesti Napló 
„da rabon t" újság, a koalíció ú jabb győzelmével együtt (1906. április) egyszerre elveszti 
népszerűségét. Kísérletezik a harcosan progresszív „Szabadgondolat" napi mellékletének 
kiadásával — eredmény nélkül. 

Ady kedveszegetten dolgozik. Nincs még másfél éve, hogy Vészinek „könyörög" 
Párizsban, vigye haza a Naplóhoz. 1905 újév után megérkezik Pestre s kétségbeesett levelek-
ben tá r ja ki vágyódását Párizs felé. 

S az év folyamán állandó idegessége, valódi vagy képzelt betegsége által befolyásolt 
hangulata miat t legmegbízhatóbb jóakaróiban és barátaiban is kételkedik. A szerkesztőség-
ben ezt alig venni észre, de leveleiben gátlás nélkül nyilatkozik. 'Igaz, hogy leveleit nem 
szabad szószerint venni. Hiszen Lédának írt. levelei csaknem kivétel nélkül halálos beteg-
ségének leírásával kezdődnek.) 

így 1905. augusztus 30-án azt írja Lédának Nagyváradra, hogy „ . . . tegnap egy 
keserű jelenetet já tszot tam el a szerkesztőségben s kijelentettem, hogy távozom innen még 
elsején. Sok okból, melyről még beszélni fogok". (Révész, 419. lap). Persze nem távozot t . 
A tavasszal „Még Biró Lajos társasága nyúj t valami kárpót lás t" (Diósy Ödönhöz, február 
23., Orsz. Széchényi Környvtár . ) a nyáron „Búsan élünk, mert Biró olyan, mint egy siralom-
házi l é n y " ; (Lédához, július 12., Orsz. Széchényi Könyvtár) s ősszel: „Bíróval vissza-
vonhatat lanul e lhűl tünk" (Lédához, november 5., Orsz, Széchényi Könyvtár) . 
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Ekkor, az év végén már egyre gyakrabban beszé! ú jabb párizsi útjáról ; 1906 elejétől, 
a „darabont -kormány" bukásától kezdve energikusan készül Lédát viszontlátni. Energiájára 
nagy szükség volt. A Fejérváryék bukása után rossz anyagi viszonyok között vegetáló Buda-
pesti Napló számára a párizsi levelező eltartása tisztán fényűzés. Űjra sokat kellett könyörögni, 
ígérgetni, hogy a költő kedvéért — "s csakis azért — a lap meghozza ezt az áldozatot. Úgy 
emlékszem, az volt a feltétel, hogy az (1906) év végén hazajön. Ebből aztán 1907 eleje lett, 
majd nagyon sok s igen komoly sürgetésre nyár eleje, június vége. 

Ady második párizsi ú t ja idején került a Budapesti Naplóhoz Kosztolányi Dezső. 
Versei, novellái és fordításai — gyakran a „Különféle" rovat élén — 1906 első hónap-

jaiban elég sűrűn jelentek meg. Június 11-én látom „A gyáva király" című cikkét „K. D." 
aláírással. Ez az Alfonz spanyol király ellen elkövetett bombamerényletről szól. A követ-, 
kező napokban egymást követik ilyen kis cikkei, hol „K . D.", hol „Lehota i" aláírással 
Megerősíthetem tehát emlékezésemet azzal, hogy minden valószínűség szerint június 
elsején, vagy talán a hónap következő első napjaiben lett belső munkatársa a Budapesti 
Naplónak. 

Belépésének közvetlen előzményeit nem ismerem, nem emlékszem rá. Kosztolányi 
Dezsőné „Kosztolányi" életrajzában (103. lap) közli a Budapesti Napló 1901. október 26-i 
számában, hátul a „Különfélék" rovatban megjelent „Egy sír" című versecskéjét. Itt szok-
ták közölni azokat a verseket, amelyeket még nem tar tot tak, méltónak arra a meg-
tiszteltetésre, hogy a tárcarovatba kerüljenek. Az is előfordult azonban, hogy Erős 
Gyula, a segédszerkesztő, vidéki lapból vágott át verset laptöltelék gyanánt a „Különfélék" 
számára. 

A huszonegy éves Kosztolányi nem volt a Budapesti Napló legfiatalabb munkatársa. 
Vele talán egyszerre, mindenesetre körülbelül azonos időben lépett be Hegedűs Gyula, még 
egy-két évvel f iatalabb. Friss arcszínű, szőke hajú, rokonszenvesen szép fiú volt. Kosztolányi 
arcán, különösen ha olykor hízásnak indult, volt valami tésztaszerű ; Hegedűs abban az 
időben karcsú, kellemes jelenség. Ha valaki csak évtizedek múlva, befolyásos, vagyonos, 
nagyjövedelmű kiadó-szerkesztő korában lát ta újra, megváltozott, betegesen duzzadt arcán 
hiába kereste a hajdani szépség és fiatalság nyomait . 

Novellái és tárca-éli versei jçlentek meg, csakúgy mint Kosztolányi versei és novellái. 
Egy-két kötete is megjelent, de hamarosan elhagyta a Budapesti Naplót és az irodalmat, 
fővárosi dolgokkal foglalkozott s rövidesen a legnagyobb jövedelmű újságírók és szerkesztők 
közé tar tozott . A Budapesti Naplónál Hegedüs-Bite Gyula aláírással jelentek meg írásai ; 
tiszteletteljes megkülönböztetés volt ez a Vígszínház érdemes művészével szemben, aki akkor 
állt népszerűségének te tőpont ján. 

Kosztolányi és Hegedűs nagyon jó barátságban volt ; összekapcsolta őket a kor, 
az együttes indulás, vers, novella. Harmadik tagja volt a baráti körnek Csaáth Géza, családi 
nevén Brenner József, akkor orvosnövendék, később feleségével együtt tragikus véget ért 
orvos, Kosztolányi unokatestvére s mint ő, szabadkai fiú, Kosztolányinál valamivel fiatalabb. 
Nem volt tagja a szerkesztőségnek, de gyakran írt igen eredeti tárcanovellákat s a zenekritikát 
rendszeresen ellátta. így hát nagyon gyakran járt be, azt hiszem 1906 nyarától az akkor már 
Eötvös utcai szerkesztőségbe, sokszor fiatal zenekedvelő barátaival. Ilyenkor azután több-
nyire együtt távoztak el Kosztolányival és Hegedűssel. Ugyanekkor kezdődött Kosztolányi 
meleg barátsága a nála két-három évvel fiatalabb Karinthyval . Ha jól emlékszem, ő is gyakran 
megjelent a Budapesti Napló szerkesztőségében. 

Ady versei már hosszabb idő óta rendszeresen megjelentek a Budapesti Naplóban ; 
Kosztolányinak, a leendő poétának s szorgalmas olvasónak módjában volt véleményt alkotni 
róluk. Meg is tet te , meg is írta leplezetlenül Babits Mihályhoz intézett baráti leveleiben. 
Évtizedekig senki nem tudot t ezekről a levelekről, erről a véleményről. 

Az irodalmi világ úgy tud ta , hogy Ady Kosztolányi szemében is a kor legnagyobb 
magyar költője. Földessy Gyula „Ady értékelése" című könyvében (13. lap) pontosan beszá-
mol róla, hogy Kosztolányi Ady életében kétszer írt róla, halála utána pedig nyolc ízben 
mindannyiszor az elragadtatás s a legnagyobb megbecsülés hangján. Kosztolányi másik, 
igen régi, titkolt fiatalkori véleménye „A Toll" című folyóirat 1929. július 14-i számában 
bukkant fel. „Az írástudatlanok árulása" című cikkben. 

E különvélemény régi gyökereire világot vet Kosztolányi és Babits Mihály fiatalkori 
levelezésének Kosztolányi Dezsőné könyvében (157. lap) közölt része. 

A fiatal Adyról e levelekben lesújtó véleményt mond a nyolc évvel f iatalabb huszonegy 
éves Kosztolányi. — „A modern irodalom trónusába — írja többek közt — egy kiállhatatlan , 
és ügyetlen poseurt ültettek : Ady Endrét s nem mások, kedves barátom, mint azon szintén 
modern szellemű fiatalemberek, kik arra aspirálnak, hogy rossz, modoros és affektál tan 
zűrzavaros verseiket a B. N. tárcarovatában közöljék. 
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„Sok hasonlót írhatnék az émelyítő Adyról" — közli azután s ír is és még egyszer 
kiadja mérgét, elküldvén Babitsnak „Az Ady új — hülye — kötetét (az Űj Verseket), olvassa 
el s rögtön írja meg róla a véleményét". A magam véleménye az, hogy neki „viszket a 
t e n y e r e " . . . 

Ez a levél Szabadkán 1906. február 19-én kelt. 
Megírásakor aligha sejtette, hogy néhány hónap múlva be fog lépni a Napló szerkesztő-

ségébe, szűkebb kartársa lesz Adynak ; ki ebben az időben már nyilván Párizsban volt. 
Valami kevéssel helyreigazítandó tehát Földessy idézett művének az a megjegyzése, hogy 
„Adyval . . . az időtáj t már régóta együtt dolgozott a Budapesti Napló szerkesztőségé-
ben". Kosztolányi munkássága ott ugyanis jóval február után kezdődött. Ady 1906. június 
20-án már — második ú t ján — Párizsban volt, honnan csak 1907. júniusban tért vissza 
Budapestre. 

Kosztolányi június 24-én munkája 'megkezdése után azt írja Bajára Babitsnak, hogy 
„Én, édesem, Pesten r agad tam" (Kosztolányi Dezsőné : Kosztolányi Dezső 158. lap). A szer-
kesztőségben semmiesetre sem melegedhettek össze — ami természetesen mit sem változtat 
a dolgon s Földessy igazán. Valószínű azonban, hogy már személyesen ismerték egymást , 
amikor az Új versek megjelentek. 

Ugyanezt a levelet így folytat ja : „Ady Endre helyére, ki Párizsba ment, a Budapesti 
Naplóhoz szerződtem belmunkatársnak. Szépirodalmi cikkeket, verseket, tárcacikkeket írok 
bele s a versrovat vezetője vagyok . . . " 

Fiatalos túlzás, ár tat lan dicsekvés. Ér thető (Ady is a Budapesti Napló „főmunka-
t á r sának" mondja magát párizsi névjegyein). Ha egyáltalában nem is „Ady Endre" helyére, de 
a lap szerkesztőségébe került fiatalon, minden újságírói vagy írói múlt nélkül ; Ady Endrének, 
Biró Lajosnak — s magamnak is — évekig kellett előbb vidéken mindeneskedni, míg ezt 
a rangot elérhették. Ady helyét pedig sok okból nem kellett „betölteni". Az egyik ok az, 
hogy a lap vezető tr iumvirátusa, Vészi József, a lap tulajdonosa és szellemi vezére, Kabos 
Ede főszerkesztő s Biró Lajos felelős szerkesztő — s ez hervadhatat lan, irodalomtörténeti 
(történeti) érdemük — tökéletesen tisztában volt Ady költői jelentőségével, küldetésével, 
nagyságával. Kosztolányinak, Hegedűsnek s akár más fiataloknak is — mindnyájuk számára 
jó ajánlólevél volt a fiatalság — adhat tak íróasztalt — no nézzük meg mit tudsz —, de hogy 
velük Adyt pótolják, az álmukban sem jutot t eszükbe. A másik ok, amiért senkit sem kellett 
Ady helyére ültetni, az, hogy Ady párizsi tartózkodása alat t épp oly rendszeresen küld te 
vasárnapi verseit, tárcáit , a napi eseményekről szóló cikkeit, mintha csak a szerkesztőségben 
ült volna. Szorgalma, termékenysége ismeretes. Párizsban még jobban vigyázott rá, mint 
i t thon, hogy folyamatosan életjelt adjon, szerepeljen a lapban, el ne felejtsék. 

Ami a „versrovat vezetését" illeti, ez sem várt Kosztolányira. Kabos, Biró — s maga 
Vészi még a legnagyobb politikai izgalmak közben is — alaposan megnézte, hogy milyen 
verset adjon a tárcarovat élére, akár hétköznapról, akár vasárnapról volt szó. „Kosztolányi 
Dezsőné azt írja róla, hogy a Budapesti Napló „belső munkatársa , vasárnapi vers- és tárca-
írója". A Budapesti Napló vasárnapi tárcaírója Biró Lajos volt, verset többnyire Ady küldött 
abban az időben Párizsból. Előfordult, hogy Ady novelláját adták vasárnap, például az 
„Eszter csókokat kü ld" címűt ; ugyanekkor a tárcavers -t- „Chrysis" — szrezője Hegedüs-
Bite Gyula. Július 22-én Dutka Ákos „Krisztus é jszakája" című versét közlik elöl, u tána 
Miklós J u t k a tá rcá já t . 29-én Ady három Léda-verse jelent meg és a Papp Mariska tárcája . 
Kosztolányi verseit novelláit adták pénteken, kedden, ahogyan éppen jött ; s vasárnap is. 

Kétségtelen azonban, hogy Kosztolányi igen jól indult. Vészi Àdyban a lángelmét 
látta meg igen korán ; Kosztolányiban, mikor még keveset tudot t róla, a fiatalon megszerzett 
műveltséget, a máris sokoldalú nyelvtudást becsülte. 

Ady — említettem már — Párizsból is szorgalmasan dolgozik. Néha nap-nap után 
jönnek a híreket megelőző kisebb-nagyobb cikkei. „A Szajna mellől", vagy „Magyar figurák 
Pár izsban" címen foglal össze három-négy kisebb glosszát, vagy egy témáról szóló cikket 
küld. Tökéletes pontossággal érkeznek meg vasárnapi tárcái és versei. 

A Budapesti Napló megelégedett a Magyar Távirati Iroda híranyagával s külön tudó-
sítót még Bécsben sem ta r to t t — szegénysége gátolta ebben —, pedig abban az időben Bécs 
rendkívül fontos hírforrás volt a magyar politika számára s a Budapesti Napló par excellence 
politikai lap. Ady párizsi pozíciója az ő személyéhez volt kötve. A szó igazi értelmében vett 
„ tudósí tás t" nem vártak tőle ; egész működése alatt aligha küldött más táviratot , mint 
pénzkérőt. Párizsban — mint Budapesten — kivette az események közül azt, ami jelentő-
ségénél vagy furcsaságánál fogva figyelmét megragadta, sokszor élesen megvilágító, elég 
gyakran fáradt s erőszakolt megjegyzést, glosszát fűzött hozzá s készen volt a „Szajna mellől" 
egy strófája. Egészen szubjektív megjegyzések, sajátságos, lüktető formába öntve. Szereti 
az exotikumot. Például nem is egyszer ír „Pnom-Pöh kis táncosnőiről". Az olvasók száz 
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százalékának természetesen sejtelmük sem volt erről a helynévről s ma is csak az indokínai 
háború miat t sejtünk valamit róla. (1906. júl. 6.) Magyarázattal Ady nem szolgált. Nem 
szeret magyarázni. Mint a világ legismertebb dolgáról úgy beszél például a „Dolet szobránál 
szokásos ünnepről" (augusztus 9.), pedig a Budapesti Napló olvasóinak — a lap július elseje 
óta állandó napi mellékletként hozza a „Szabad Gondolat" cikkeit, — hasznos lett volna a 
lexikonnál bővebben megmagyarázni, hogy Étienne Dolet francia nyomdász és humanista 
éppen a szabad gondolatért került többször börtönbe s végül 1544-ben máglyára. 

Cikket ír a Magyar Boshido-ról. Boshido? Ki hallott valaha erről? Ady szerint ez 
a „ japán gavallér kódex" (B. N. 1905. jan. 13.). Puszta véletlen j u t t a t t a kezembe 
a Budapesti Hirlap (ennek Ady párizsi tartózkodása alatt is szorgalmas olvasója volt) 1904. 
szeptember 11-i s z á m á t ; ebben Bognár Mátyás ír Busido-ról „A japán harcoló rend 
kódexéről". 

Ady e második párizsi ú t ja idejében kezdte meg Kosztolányi szerkesztőségi munká já t . 
Nem lévén együtt egy szerkesztőségben s állandó napi érintkezésben Adyval, Kosztolányinak 
nem eshetett nehezére elhallgatni Babitshoz intézett levelében oly markánsan kifejezett 
nézeteit. Lehet, hogy elmondotta egészen szűk baráti körben. Mi, a szerkesztőségnek „idősebb" 
tagjai — 25—26 éven alul —, nem tudtunk róla semmit. Egyikünk sem sejthette, hogy „már 
gyűlik a seb, amely ettől a kérdéstől most (1929-ben) „fel fakad" (Kosztolányi Dezsőné : 
Kosztolányi Dezső 279. lap). 

Míg Ady második párizsi útjáról 1907 nyár elején haza nem jöt t , addig személyesen 
legfeljebb igen kevésszer találkozhattak, 1906 tavaszán, mielőtt Ady erre a második párizsi 
ú t já ra elutazott volt. 

Marad, mint csendben elviselt, de fá jdalmas és nyilvánvalóan Kosztolányi haláláig 
sajgó seb : Ady kri t ikája a Budapesti Napló 1907. június 1-i számában, Kosztolányi első, 
„Négy fal közöt t" című verskötetéről. Ady nem takarékoskodik a dicséretekkel fiatal költő-
társaival szemben. E „dicséretek" azonban valóban alkalmasak arra, hogy soha be nem 
gyógyuló sebeket üssenek. — „ 6 irodalmi óír" mondja s valóban csak a gyöngébbek kedvéért 
kik közé Kosztc'ánvi nem tartozott , teszi hozzá : „Bevallom, hogy az én számból nem éppen 
dicséret ez ma . . . " Azután : „A szerelme is halálos álom s fogadok bármi pénzbe, hogy hús-
vér asszony nincs egyetlen szerelmes verse mögött sem. Ha olcsó emberrel volna dolgunk, 
majdnem ráfoghatnánk, hogy az eggyel több ciklus kedvéért írt szerelmes verseket." 

Azután az összehasonlítás „néhai főtiszteletű és méltóságos" Szász Károly költészeté-
vel és így tovább, olyannyira, hogy maga Ady szerint ezért Kosztolányi „késsel volna köteles 
mindenki másnak válaszolni". 

Mindenki másnak? miért éppen csak Adynak nem? Mert korban, költői rangsorban 
— szeszélyes értékelés — talán előbb van? Ady jól ítélte meg a helyzetet. Tagadásában rejlő 
állításának megfelelően Kosztolányi Adynak is késsel válaszolt, — de több mint két évtizedes 
késéssel. • 

Kétségtelen, hogy Ady Kosztolányit ekkor versenytársának érezte. Önbizalma, a maga 
zsenijébe vetett hite nem ingott meg. De — tudha t t a — a közönség szeszélyes. Akkor még 
forralhatta Ady vérét, ha rágondolt, hogy talán Kosztolányi verseinek megjelenését fogják 
ünnep gyanánt várni. S ezt nehezebb lenne elviselni, mint azt, hogy „egy némely versét az 
iskolában is taní t ják . A Kisfaludy-Társaságban van egy fenntar to t t h e l y e . . . " 

Változatos, válogatott megnyilvánulásai a kicsinylésnek, sőt semmibevevésnek. Ki ért-
he t te volna meg jobban s ki érezhette volna fá jóbban, mint Kosztolányi, aki Ady szerint is 
„ . . . rendkívül gyönge, finom, vibráló, hallucináló lélek"? 

Meg is értette s egy Adyhoz intézett — nyilvánosságra hozott — levélben úgy reagált rá, 
ahogyan Ady várhat ta : sértődötten, keserűen. 

Nem tudom megállapítani pontosan, mikor ment el Kosztolányi a Budapesti Naplótól. 
Mikor átköltöztünk az Eötvös utcába és Ady visszaérkezett második párizsi útjáról, még 
o t t volt s a legfiatalabb nemzedék tagjaival együtt jó kedéllyel vett részt sok vidám tréfában. 
Bizonyára a Çàlyi-idôkben (1907 november) sietett el. A Budapesti Napló teret és nevet 
adot t neki s ő nem is volt hálátlan. Mikor évekkel később a lap v.olt munkatársai Vészi Józsefet 
jubileuma alkalmával ünnepeltük, Kosztolányi igazi melegséggel, szinte megindultan s ki tűnő 
jellemzéssel írt róla (megjelent „Kor tá r sak" című kötetében is). Néhány mondatával zárom 
a Budapesti Naplóról szóló fejezetet : 

— „Egy bűvös véralkat sistergett i t ten, feleselt önmagával és a világgal, ellágyult 
és felfortyant carlylei fesztelenséggel finom és vaskos szóképeket halmozott egymásra, rózsát 
és záptojást hajigált . . . Ügy rémlett , t in tá ja meggyullad a tollán s kéziratpapírja ellobog 
írás közben." 

„ . . . a környezete bátorí tot t . Költők, regényírók és novellisták dolgoztak it t , Ady 
Endre, Szép Ernő, Kabos Ede, Biró Lajos, Lengyel Géza, Hegedűs Gyula. Egyik asztalnál 
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Csáth Géza Wagner t és Puccinit fü tyürész te , a másiknál tudósok v i ta tkoz tak Herber t Spenzer-
ről és Nietzscheről. Fö lö t tünk nagy apai szigorral t rónol t a szerkesztő. De hogy k i jö t t közénk, 
azzal a rokonszenves szeleburdiságával, mely csupa cél tudat és biztonság, azt ve t tük észre, 
hogy nem sokat különbözik tő lünk. Dan té t idézte olaszul, Shakespeare-t angolul s hagy t a , 
hogy kiki mulasson a maga r igolyájával . 

„Ő nem .szakember ' hanem k ö l t ő . . . az az irodalmi nemzedék, mely oldalánál nőt t 
fel, el-nem múló hálával tar tozik n e k i . . . " 

SINOR DÉNES 

GÓG ÉS MAGÓG FIA 

Az „ Ű j versek" megjelenése ú j korszak kezdetét jelenti a magyar költészet tö r téne tében . 
Fél évszázad távla tából ta lán még Adynál is t i sz tábban lá t juk , hogy ezek a versek va lóban 
„ ú j időknek új dalai". A köte t bekezdő sorai : 

„Góg és Magóg fia vagyok én, 
Hiába döngetek kapu t , f a l a t " 

minden művel t magyar előtt ismeretesek és immár évtizedek óta szerepel a vers középiskolai 
t ankönyvekben . 

Ilyen körülmények közöt t eléggé meglepő, hogy az eddigi k u t a t á s nem adot t e soroknak 
kielégítő magyaráza to t . Az egyszerűség kedvéér t i t t csak Földessy Gyula k i tűnő könyvéből 1 

idézem a szokványos magyaráza to t , amely lényegében összefoglalja mindazt , ami t ezekről 
a soro ról mondo t t ak : „Góg és Magóg mondai nevek, a bibliában is többször van szó róluk 
(Mózes I, Ezekiel és J ános jelenései) : Istentől elhagyott pogány népek fejedelmei. A n o n y m u s 
szerint J á f e t fiáról, Magógról nevezték el a magyar népe t . " Földessy minden szava helytálló, 
csak a magyaráza t nem magyaráz meg semmit , nem vet fényt arra , hogy miért szerepeltet te 
Ady e két nevet új verseinek e lőhangjában, miér t vallotta magá t Góg és Magóg f i ának? 
Elvégre is költők nem szoktak a mitológiából találomra k ikapo t t nevekkei dogálózni. Nyi lván-
valóan Zrínyi azért énekli Sziget os t romát „Mársnak hangosabb versével", mert Mars hadis ten, 
és a sor értelmére nem vetne világot olyan magyaráza t , hogy : „Mars : római is ten". 

Ady sorainak tényleges magyaráza ta kézenfekvő, ö n k é n t adódik a Góg és Magóg 
legendakörből. 

A Góg és Magógról szóló irodalom igen gazdag, még vázlatos ismertetése is tú lnőne 
e cikk keretein. Felesleges is lenne i t ten. Egyedül A. R. Anderson könyvé t szeretném meg-
említeni, amely a kérdés megbízható és modern összefoglalását adja . 2 

Góg és Magóg mondá j a elsősorban a közel-keleti ku l tú rakörben te r jed t el és alakulása 
főleg szír, örmény, a rab , héber és görög forrásokból követhe tő . A monda igen korán kapcso-
la tba került a Nagy Sándor-regényekkel és a nagy világhódító a téma főszereplőjévé vál t . 
A Nagy Sándor személyével kibővül t Góg és Magóg mondakör lényege a következő : 

Hódító ú t j á n Nagy Sándor eljut a világ északi végére, ahol ál talánosan el ter jedt mi t ikus-
földrajzi elképzelések szerint á thágha ta t l an , magas hegyek emelkednek. E hegyek mögöt t 
élnek Góg és Magóg, a t isztát lan népek, amelyek betöréseikkel ál landóan veszélyeztetik 
a civilizált világ rendjé t . Nagy Sándor a hegység hágóit ha ta lmas érckapukkal lezárja, m á s 
variánsok szerint, érckapuval ellátott óriási fa la t épít , hogy így megóvja a világot a t isz-
t á t l an népek támadásai tó l . Ezek ál landóan igyekeznek bör tönükből ki törni , de „lilába dönget-
nek k a p u t , f a l a t " , kísérletük nem jár sikerrel. Csak a vi 'ág végén tudnak majd.előtörni , halált 
és pusztulást hozva a műve j t világra. Eljövetelük az eschatologikus elképzelések ál landó 
tartozéka., * 

A t émának természetesen számos vál tozata van. Érdekes azt is megemlíteni, hogy 
a századok során, Góg és Magóg népeit m a j d n e m valamennyi északi nomád néppel azonosítot-
t ák : szkí ták, hunok, tü rkök , magyarok, t a t á rok s tb . mind, mint a civilizált világ vesztére 
törő „ t i s z t á t l an" népek szerepelnek a korabeli forrásokban. Nyuga t -Európa hor izont ján va ló 
fe lbukkanásukkor a magyaroka t is Góg és Magóg népének tek in te t ték és ez a nyugat i véle-

1 Ady minden titkai. Budapest 1949, 25. 1. 
2 Alexander's Gate, Gog and Magog and the snclosed Nations Cambridge (Mass.) 1932. 
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mény tükröződik Anonymusnál és más magyar k rón ikákban . Az északi hegységet, amely 
mögül Qóg és Magóg előtörnek, vagy a másik vá l toza tban , a Nagy Sándor épí te t te fa la t is 
hol ide, hol oda helyezték. Még a modern k u t a t á s sem sokkal kr i t ikusabb ebben a kérdésben, 
mint a középkori krónikások. A Kaukázus , az Urál, a Himalaya, a kínai nagy fal, mind mind 
talál t fogadat lan prókátor t , aki az egyik vagy másik a mögé aka r t a zárni Góg és Magóg 
népét . Persze ezek a megoldások annyi értékkel b í rnak, min tha a velencei Doge-palotában 
vagy a lübecki városházában akarnók felismerni Jancsi és Jul iska mézeskalács k u n y h ó j á t . 

Minket, jelenleg, a kérdés nem is érdekel. Ady sorainak helyes megértéséhez elég 
anny i t t u d n u n k , hogy Góg és Magóg népei hiába próbál tak ki törn : abból a börtönből, amelybe 
őket az úgynevezet t „ m ű v e l t " világ zár ta . Más helyen a lka lmam volt érzékeltetni3 azokat 
az indokokat , amelyek a „civil izált" és „ b a r b á r " , azaz „ t i s z t á t l an" népek ellentétes fogalmai-
nak kialakulására vezet tek, persze elsősorban az előbbiek, a birtokon-belüliek érdekeinek 
védelmében. 

Amikor Ady Góg és Magóg népeivel azonosí t ja magá t , akkor tuda tosan az északi 
barbárok , specif ikusabban, az ős-magyarok leszármazot t jának tekint i magá t , akinek „fülébe 
még ősmagyar dal r ivall" és aki ú j honfoglalásra készül Dévénynél betörni. A ki tasz í to t t , 
t i sz tá t lanná bélyegzett Góg és Magóg népeinek kiszabadulása pedig a jelenlegi világrend 
végét, egy ú j világ ha jna lá t jelenti Ady sorai csak a Góg és Magóg mondakör ismeretével, 
k a p n a k teljes ér telmet , csak ennek világánál bontakozik ki teljes szépségében a költői kép. 

Persze érdekes volna megállapítani , hol ismerkedett meg Ady ezzel a mondakörre l . 
T u d j u k , hogy a Biblia és elsősorban az Ószövetség prófétai könyvei meg J á n o s jelenései 
nem egy köl teményének szolgáltak alapul . Elég lesz itt az „Esaiás könyvének m a r g ó j á r a " 
című ciklusára gondolnunk. De ha az ószövetségi könyvek olvasása közben Ady ta lá lkozot t 
is Góg és Magóg neveivel, a „ k a p u és f a l " mo t ívumát o t t meg nem lelhette. Erre csak egyéb 
olvasmányai között b u k k a n h a t o t t . Ady életének nálam t apasz ta l t abb ismerői ta lán m a j d 
kiderít ik az „ Ú j versek" e lőhangjának közvetlen forrásá t . 

PEÉRY REZSŐ 

A „BEATUS ILLE" SOPRONI MAGYAR FORDÍTÁSA 

A Soproni Magyar Társaság érdemkönyvének második kötetében (Erdem-Könyv , 
melyben az i f jú társaktól készítet t érdemes'b munkák fogla l ta tnak ; Sopronyban 1816 eszt. 
В. I. 3. levéltári jelzésű köte t ) b u k k a n t a m rá Horat ius Epodon liber Carmen II. ódá jának 
egy magyar fordí tására , mely úgy vélem eredeti és ismeretlen a magyar Horatius-iroda-
lomban. 

A fordí tás a soproni líceum d iák jának önképzőköri m u n k á j a , a dukai születésű Takács 
Jánosé . „A Soproni Magyar Társok neveit f e lmuta tó k ö n y v " (A. I. 1. levéltári jelzésű köte t ) 
tanulsága szerint Takács János t 1819. március 27-én vet ték fel a Magyar Társaság kötelékébe. 
Az „ Időre - t á r sak" sorából a következő iskolai évben, 1819. szeptember 25-én léptet ték á t 
a „Munkás - t á r sak" sorába. Minden bizonnyal ez volt soproni s túd iumának utolsó esztendeje. 
Takács J ános nevét Szinnyei írói lexikona nem említi. Csupán annyi t t u d u n k róla, hogy a 
Vas megyei Dukán születet t , akár névrokona, a köl tőnő : Dukai Takács J u d i t , akiről viszont 
ismeretes, hogy szüleinek egyetlen gyermeke volt . Nagy Iván családi monográf iá ja a dukai 
Takácsoknak J á n o s nevű sarjáról nem emlékezik meg. Valószínű tehá t , hogy Takács J á n o s 
nem nemes szülők gyermekeként került fel a soproni l íceumba. A Horat ius-fordi táson kívül 
két versét írta be az é rdemkönyvbe („Egy Ifjúnak görjedt öröme, midőn látja Honnya egét 
derülni" ; ,,A Farsang"). Érdekes mindenesetre, hogy „A F a r s a n g " című tréfás, soproni 
vonatkozású d iákódája néhány sornyi breugheli hangula tú , k i tűnően sikerült zsánerképet 
rajzol, a nagy hóban szánkón rőzséző paraszt téli munká já ró l és kunyhójá ró l . 

E sorok lírai realizmusa és a „Bea tus ille" nyilván eredeti, mer t diákos magyar szövegé-
nek nagyszerű népnyelvi leleménye, képeinek hangula ta , ereje, plaszticitása megérdemli, 
hogy felfigyeljünk a diákköltő kiemelkedő tel jesí tményére és sa jná l juk , hogy Takács J á n o s 
hűt len lett az íráshoz. 

Takács J á n o s Horat ius-fordí tása, úgy érzem, mindenképpen számot t a r t h a t a Horat ius-
filológusok és irodalomtörténészeink érdeklődésére. 

3 The Barbarians. Proceedings of the British Academy, 1956. 
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szöveget eredeti helyesírásban közlöm : 

A' paraszti élet ditsérete. Hor. szerint 

Boldog óh! boldog ki szüleirül rá 
Szált kövér földét miveli, s tulajdon 
Barmain szánt : ö usorát sem ad sem 

Vész soha ö el. 

Ötet a ' hadra 's viadalra ha j tó 
Kürtök ordittó szava nem hevitti ; 
Vére nem fagy meg, ha ki duzzad a ' nagy 

Éjszaki tenger. 

Nem kell oh! nem kell soha néki várni 
A' hatalmasnak palotája mellett, 
Hogy mikor lesz már valahára vége 

Régi ügyének. 

Vagy lúgosát a ' sudaras fa mellé 
Nyúj t j a , — meg nyesvén terebélyes ágát ; 
Vagy ki mettzvén jobb tsemetéket ólt a ' 

Rosz fa helyébe. 

> Avagy a ' böggö gulya, vagy kopászó 
Csorda mellé megy ki miképp' legelnek, 
Vagy miképp' délleltetik őket a ' bö 

Torkú gulyások. 

Avagy a ' mézet teszi már ki tisztult 
Hordójába, — vagy nyiri a veszendő 
Gyáva szép kondor juhait, s megin ki 

Ha j t j a legelni. 

Majd ha a ' szépen koszorúzott ösz is 
J ó gyümöltsökkel teli telt kosárral 
El jön, oh! melly vig örömök közt éli 

Drága világát : 

A' mikor körtvélyt szedeget le, oltott 
Fáiról 's bársony szinü már meg éredt 
Szölöt is, — néked Priapus ' hogy örzéd 

Áldozik azzal. 

Bé következvén pedig a ' komor tél, 
Most kutyái t vad-kan utám huszitja, 
Nagy vadász hálóba be fogja, mellyet 

Meg vete néki. 

Majd allat tomba ki-feszitti fával 
Ritka tőrét a ' ragadozva élö 
Hur-madárra ; majd bele ejti ezt a ' 

Szép danolót is. 



Majd nyulat less, vagy darut a ' kopár föld 
Mély barázdájába, ha ezt pedig meg 
Ejti , vigan megy haza, hogy ma nem hij 

jába vadászott. 

Oh! ki nem töltené idejét örömei 
Oh! midőn nem jut soha ö eszébe 
A' gond ; — a ' mit szül neki a ' szerelme. — 

Boldog az illyen. 

Hát szemérmes szűz felesége, a ' ki 
Háza tá já t , és fiait felessen 
őrzi , — vén fával tüzet élleszt a ' mig 

ö haza érhet. 

'S bé rekesztvén a ' teli tölgyü barmot ; 
Fej, vagy a ' hordót üti tsapra ; és hoz 
Fel bort, — a ' Gazdái, hogy itassa a ' jó 

Kész vatsoránál. 

Nem kell énnékem ha be tölti is mind 
Hallal a ' tengert, zavaros szemével 
A' komor tél, — hasamat ne töltse 

Strutz husa nékem. 

Jobban kedvellem 's szeretem ha édes 
Zöld olaj fáról le szedett gyümöltsöt, 
És ha friss mályvát ehetem, 's mezőn szed't 

J ó izü sóskát ; 

Végy le mettzet t jó ürü hust, az örzö 
Istenekk tiszteletére mellyet 
Áldozott, avagy pedig a ' gödölye 

Hust észem én meg. 

Melly ditsö és szép dolog illyen élet 
Nem közt : a ' tölgyes juhakat ha lát ja 
Háza tájához haza menni lassan 

A' legelörül. 

Nézni melly szép a ' mikor a ' ki fá radt 
Ökrök a ' jármát nyakaikba ta r tván 
Bőgve hozzák u j j eke-lóra fel te t t 

Terheket is már. 

Boldog Oh! Bóldogl bizonyára hát az 
Kit tsak a ' rétek, ligetek, mezők ; — és 
A' vidám Természet örömre ha j tha t . — 

Boldog az illyen.-

Takács János 819 eszt. 23 dec: 
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BÄSCH L0RÄNT 

ADALÉK NAGY LAJOS BAUMGARTEN-DÍJÁHOZ 

Nagy Lajos , a Nyugat-nemzedék k i tűnő és minden esetre legpur i tánabb prózaírója, 
önéletregényében ,,A menekülő ember"-ben ismételten foglalkozik az ő Baumgar ten-d í jáva l is. 
Hogy ez a díj , mely a meg nem a lkuvó írói maga ta r t á s t volt h iva tva ju ta lmazni , nem utolsó-
sorban őt kellett illesse, joggal gondolhat ta . Akik a Baumgar ten -a lap í tvány tanácsadó tes tü-
letében Nagy Lajos művé t ismerték, mint Osvát és Schöpflin, ugyanígy vélekedtek, amikor 
már az első alkalommal jelölték a dí j ra . És Schöpflin azu tán is, amíg csak el nem nyer te . 
Majd u tóbb Elek Ar túr , Osvát kri t ikai ítéleteinek hű követője , soha el nem mulasz to t ta 
volna őt f igyelmünkbe a jánlani . Mindezekről azonban Nagy Lajos, úgy látszik, nem szerzett 
t udomás t , mert könyvében (242. o.) azt í r ja , hogy Ambrus Zoltán, a testület elnöke volt az 
egyetlen, aki az ő dí jazását k íván ta . Ebben ugyanúgy tévede t t , mint Babi ts szándékainak 
és maga ta r t á sának megítélésében. Babi ts őt kezdettől fogva, mint a dí jra esélyes jelöltet 
t a r t o t t a számon. És magam is, mint aki írásait régtől fogva, személyes ismeretségünk okán 
is f igyelemmej kísértem. Ismeretségünk arra az időre, 1908-ra nyúlot t vissza, amikor együt t 
vol tunk pa tvar is ták apám ügyvédi i rodá jában . Róla „A lázadó ember"-ben fel tűnően elismerő 
szavakkal emlékezik meg. Ebből az időből emlékezetemben m a r a d t a k még ízesen elmon-
dot t tör ténetei , melyekkel később elbeszélései közöt t ta lá lkoztam. Tőle hal lot tam először 
egy Svedléren t ü d ő b a j á t gyógyítgató, akkor még ismeretlen költőnek nevét — Tóth Árpádé t . 
Nagy Lajos így első t ámoga to t t j a ink közé t a r tozo t t . De jószándékunkat eleinte csak segély-
nyúj tássa l t u d t u k k imuta tn i . Nála idősebb jeles prózaíróknak, mint Színinek, a nagybeteg 
K r u d y n a k , Révész Bélának díjazása sürgetőbbnek látszott . A f ia ta labb prózaíróknak szánt 
díjaL pedig az első három évben, épp Ambrus javas la tára , Tersánszky élvezte. így Nagy 
Lajosra csak 1932-ben került a sor. Ezt követően még kétszer részesült a d í jban : 1935-ben 
az „1919 m á j u s " című novel lájának elismeréséül, ami t Babi ts remekműnek t a r t o t t . (Egy 
„Könyvrő l -könyvre" cikkben így írt róla : Nagy Lajos a művészet teljes fölényével és 
elfogulatlanságával nyúl a kényes tárgyhoz . . . Miliőrajza és figurái egyformán meggyőzőek, 
tökéletes mérséklettel , realitással és elevenséggel, gazdag megfigyelésekből „fölépí tve" . 
A novella k i tűnő a maga nemében s oly képességeket árul el, melyek egy elsőrangú korrajzoló 
regényíróhoz volnáhak mél tóak. Nyuga t 1933. I. 128. o.) Majd 1938-ban a „ K i s k u n h a l o m " 
megjelenése u tán . De nem volt esztendő, hogy ne segí te t tünk volna ra j t a ahogy t u d t u n k , 
akin igazán nem segített senki más. 

Az első díj elnyerésének tör téne té t Nagy Lajos fent idézett művében (270. о.) a követ -
kezőképp mond ja el : 

Volt egy Ambrus Zoltánnal közös nőismerőse, kit nem nevez ugyan meg, de a körül-
írásból felismerhető: Ez vállalta, hogy „megszerzi részére a d í j a t " . Tanácsára felkereste 
Ambrus t , ki megígérte t ámoga tásá t . Ambrustó l t udom, hogy ez így igaz. Jelölte is 1931. 
november 24-i ülésünkön, melynek jegyzőkönyvét őrzöm. Babits a testület jelöléseit fel 
szokta jegyezni a maga számára , de azokra soha észrevételt nem te t t . Nagy Lajos jelölése, 
látni fogjuk, eredeti te rvünkkel is egyezett . Az ő elbeszélése szerint azonban a jelölés a decem-
ber 15-i ülésen (az nap ülésünk nem volt, csak a következő napon, 16-án, melynek jegyző"-
könyvé t szintén őrzöm) úgy já tszódot t le, hogy amikor Ambrus azt k íván ta , hogy ad j anak 
dí ja t Nagy La josnak , „ez Babitsot meglepte, kínosan vonaglot t az arca és azt ismételgette 
nem lehet, most nem a d h a t u n k ! A testület tagjai némán ha l lga t t ak . " Ambrus mél ta t l ankodot t 
hogy mint elnöknek nincs szava. Tava ly Palágyi Lajost a j án lo t t a eredménytelenül (Palágyit 
is ugyanabban az évben jelölte dí j ra , mint Nagy Lajos t ; az előző évbe csak Segélyt kér t 
részére, amit a szokottnál magasabb összegben ki is ad tunk) . „Er re levonta a konzekvenciá t , 
lemondot t az elnökségről és a tagságról is, felállt, fe lvet te a t é l ikabá t j á t , fogta a ka l ap já t 
és elhagyta a testületet , Babits igen ideges volt , hogy ő nem aka r t a , hogy Ambrus l emond jon . " 
„Mire az egyik testületi t ag elment Ambrus lakására, hogy a lemondás visszavonására bír ja , 
így ju to t t Nagy Lajos a Baumgar ten-dí jhoz , ami t még azon az éjjelen, 1931. december 15-én" 
meg tudo t t közös nőismerősüktől. 

Ez a tör ténet elejétől végig képzelet te rméke. Nagy Lajos jóhiszeműségében nem 
kéte lkedünk. T u d j u k , hogy ő soha nem írt le olyant , amiben ne hi t t volna. De hogyan h ihe t te 
el ezt a mesét? Nem is Babitsról, aki i ránt érzett indokolatlan ellenszenvét — halála u tán — 
szóbeszédben és életregényében sem t i tkol ta . Ám hogy hihet te el Ambrusról , aki t sokra 
„ér tékel t és szere te t t" , s akinek szigorú erkölcse és diszkrét lénye közismert volt. És aki t a 
tanácsadótes tüle t dolgaiban épp a k ívánságára elhatározot t t i t ok ta r t á s is k ö t ö t t ? 

Reám csupán a valóság felderítése tar tozik. Ha cáfolatlanul maradna Nagy Lajos 
életregényének az a részlete, az t énykén t á tmenne az irodalmi köz tuda tba . Már Gellért Oszkár 
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egyik könyvében is („Levelezéseim ko r t á r sa immal" 19. o.) olvasható, hçgy Nagy Lajos első 
Baumgar ten-d í já t Ambrusnak és asszonyi közbenjárásnak köszönhet te . Évek múl t án különös 
képzete lehet m a j d „A menekülő e m b e r " olvasójának a Baumgar ten-d í j dolgairól és Babitsról, 
a kurátorról . Cáfolatul nemcsak emlékezetemre hivatkozom, ki a kérdeses ülés egyetlen 
még élő résztvevője vol tam, de két döntő írásos dokumen tumra is. 

Az egyik Babi ts sa já tkezű feljegyzése „1932 (első t e rv ) " megjelöléssel, mely tanács-
kozási ülésszakunk megkezdése előtt készült . (Lásd 1. facsimile.) 

Nagy Lajos t ehá t már ekkor szerepelt a következő évi d í jazandók közöt t , Gellérttel 
és Füs t Milánnal együt t , akik ugyanez alkalommal részesültek először a Baumgar ten-dí jból . 

A másik dokumen tum Babits sa já tkezű feljegyzése az 1931. december 16-i ülésen 
előterjesztendő döntésünkről és annak indokairól. Az öt dí jazot t között Nagy Lajos is szere-
pelt eredettől fogva. Babits indokolása nyilván rá is vonatkozik. (Lásd 2. facsimile.) 

A ha tároza t így ment fogana tba , kiegészítve még egy ötödik ju ta lmazot ta l , Kertész 
Manó nyelvész személyében. 

E dokumentumok ismeretében senkinek sem lesz többé kétsége, hogy ami t Nagy 
Lajos könyvében a „ s z a v a h i h e t ő d n e k t a r t o t t harmadik személytől szerzett t udomás a lap ján 
elmond, nem tör ténhe te t t meg. 

Ha e közlés nem ju tha t is el Nagy Lajos mél tán nagy érdeklődést keltő művének olvasói-
hoz, az irodalom tudományos művelői részére,figyelmeztetésül szolgálhat, hogy szépíróink emlé-
kezései — és ez nem kevésbé vonatkozik Gellért Oszkár „ K o r t á r s a i m " c. művére , Kodolányi 
„ L t ó h a n g " - j á r a és hasonlókra — önmagukban az i rodalomtörténet forrásaként nem használha-
tók. Bár műfaj i lag nem tekinthetők annak , mégis csak mint szépirodalmi művek értékelendők. 

BOHUS MAGDA 

MÓRICZ ZSIGMONDDAL KAPCSOLATOS EMLÉKEK TISZACSÉCSÉN 
ÉS TURISTVÁNDIBAN 

Az Életem regénye minden olvasóiának emlékezetében élénken él Móricz szülőfaluja, 
Tiszacsécse és korai gyermekéveinek színtere, Tur is tvándi . Az Életem regénye emlékeivel 
indul tunk el gyű j tőú t r a Tiszacsécsére és Tur i s tvándiba , annak felderítésére, hogy miként 
él Móricz emléke e két kis szatmári fa luban . Már csak egy-két olyan ember él ezeken a helyeken, 
aki t még személyes emlék köt a gyermek Móricz Zsigmondhoz, vagy legalábbis családjához. 
A ha t és fél évtized előtti gyerekkori emlékektől nem sok várha tó , de éppen ezért minden 
ha lvány emlék, elmosódó kép értékes számunkra , ami t e fa lvakban Móricz Zsigmondról 
hallunk. Azt sem érdektelen k iku ta tn i , hogy milyen mende-mondák fűződnek Móricz család-
jához ; az i rodalomtörténet i vonatkozású etnográfiai anyaggyűj tések eddig sem bizonyultak 
haszontalannak sem Petőfivel, sem Csokonaival kapcsola tban. 

Tiszacsécsének ma sincs négyszáznál t ö b b lakója. Ház is ta lán száz van benne összesen 
A Csécséről érkező gyermek Móricz Zsigmond nem hiába csodálkozott I s tvándiban , hogy 
a templomot „összeragasz to t ták" a toronnyal . A csécsei templom fa to rnya — több min t 
száz éves — teljesen külön áll a templomtól . 

Több házban ta lálunk Móricz-könyvet. Van szakér tőszámba menő Móricz-ismerő is, 
az egyik ötven év körüli parasztasszony, Makkai Károlyné. Mikor Móricz gyerekkorának 
kor társai t keressük, a hetvenhétéves Kis Bertalanhoz küldenek. 6 az egyetlen csécsei paraszt , 
aki még ma is fehérroj tos ga tyaszárban jár , mint egykor Móricz ap j a , Móricz Bálint is. Élénk 
képzeletű és beszélőkedvű ember (a fa luban Háry Jánoskén t emlegetik), sokat mesél élet-
tör ténetéből : az első v i lágháborúban hadifogságba esett, és mint fogoly sokfelé hányódo t t , 
később Amerikába kerül t , ahol egy vasgyárban dolgozott . Egy esztendőben született Móricz 
Zsigmonddal, jól emlékszik a Móricz-családra, az írót az 1929-es ünnepélyen lát ta u to l já ra . 
Arról is t ud , hogy Móriczék tönkrementek és el kellett hagyniok a fa lu t . A költözés tör téne-
téhez egy kis mondóká t is fűz : Sokan kísérték ki a faluból a költöző család szekerét. Móricz 
Bálint egyszer megkérdezi a feleségét : 

— Tudod-e , mi t nyikorog a kerék? 
— ? 

— It t se vót , o t t se lesz! 
Ma már nehéz lenne megállapítani , hogy ez a kis mondóka mikor t a p a d t a Móricz-

család tör ténetéhez, és valóban Móricz Bálint keserű bölcsességének szavait őrzi-e. 
Még egy kis anekdota ker ing a fa luban Móriczék költözködésével kapcsola tban . Többen 

mesélik, hogy Is tvándi felé útközben Móricz Bálint egyszer megál l í tot ta a lovait , mondván : 
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— A kemencét én építet tem! 
Leszállt, visszament és összetörte a kemencét, hogy ne használhassa más. 
Ugyanezzel a motívummal találkozunk Móricz egyik 1909-es elbeszélésében a Csitt-

csattban is. A fiatal férj megharagszik a feleségére, hazamegy a szüleihez, már az országúton 
balla az ökreivel. 

„—• Hopp! — rikkarltott az emberke, mert valami ju to t t az eszébe — baj van! 
Mindjárt szólította az ökreit, visszatérítette. Magyarázatképpen meg is mondta nekik. 
— A kemencét én csináltam, ezt letöröm." 
Vajon Móricz novellájának ez a fordulata szivárgott-e le a tiszacsécseiek közé? A Csitt-

csatt a Hét krajcár második, 1909-es kiadásától kezdődően minden Hét krajcát kötetben meg-
található, nem lehetetlen, hogy Móricz legnépszerűbb novelláskötetéből származik a Móricz 
Bálintra vonatkoztatot t történet. Ebben az esetben a népi jellemzőerő és képzelet érdekes 
megnyilatkozását figyelhetjük meg, mert a Csitt-csattbeW történet nagyon is összevág a gyors-
indulatú, hirtelenharagú Móricz Bálint jellemrajzával — legalábbis azzal a jellemképpel, 
amelyet az Életem regényében az apjáról rajzol meg az író. De az sem lehetetlen, hogy valóban 
a csécsei időkből származó mende-mondát dolgozta fel Móricz a Csitt-csattban. 

„Olyan vándorló emberek vol tak" — mondja Móricz családjáról az egyik csécsei 
öregember. Ebben a mondatban a falu ítélete szól és egyben az Életem regénye vallomásának 
az igazolása is : az író apjá t sohasem fogadta be igazán a falu, mert á thágta a falu életének 
íratlan, de makacs törvényeit. 

A csécsei beszélgetés során szóba kerül a falu régi iskolája, ahova Móricz Zsigmond 
még az iskolaköteles kor előtt járt „szoktatóba". A legöregebb csécseiek még jól emlékeznek 
Kassai tanítóra, Móricz felejthetetlen fiatalkori elbeszélésének hősére, a rektor bácsira, az 
asztalosból lett tanítóra. Nagyhangú, csúnyaszájú ember volt, gyakran verte a gyerekeket, 
de valahogy mégis inkább szeretettel emlegetik, mint haraggal. „A fekete fene egye meg az 
édesanyádat!" — ez volt a szavajárása, és ha a megvert gyerek apja vagy anyja elment 
hozzá panaszkodni, kegyetlenül „lemocskolta" őket. Féltek is tőle a gyerekek, a kemencébe 
búj tak előle. Málén térdeitette a rossz gyerket, egy másikat meg mellé állított, hogy üssön 
a fülére, ha megmozdul. Ezeket az emlékeket őrzik a csécseiek a „rektor bácsiról", а század-
végi falusi laikus-pedagógus jellegzetes figurájáról. 

Tiszacsécsén még ma is élnek Móricz-rokonok : az író nagyanyjának, Nyilas Katalinnak 
a rokonai. Nyilas Gusztávéknál már tárgyi emlékeket is találunk. Elsősorban egy fényképet 
muta tnak : Móricz Zsigmond a feleségével, Jankáva l ; aztán a Hét krajcár is előkerül, Móricz 
bejegyzésével : 

„Nyilas Kálmán 
bátyáméknak 

szeretettel 
Móricz Zs. 

1929. VI. 29. 
Csécse." 

Tehát az író ötvenedik születésnapján rendezett csécsei ünnepségen kapták Nyilasék a ján-
dékba a kötetet . 

Móricz állítólag elég sok levelet is írt Nyilaséknak, de ezeket a leveleket nem nagyon 
őrizgették, nem gondolták, hogy valaha fontos értékek lesznek. Egy levél véletlenül mégis 
megmaradt 1910-ből, tehát már a nagy sikerek, az írói révbeérkezés, a Hét krajcár és a Sár-
arany megjelenése utáni időkből. A levél teljesen családi vonatkozású, és szövegéből az is 
kiderül, hogy elég régen nem írt Csécsére Móricz e levél előtt, mert most igen sok családi 
eseményről kell beszámolnia. 

A levél gépírásos, végén Móricz teljes névaláírásával és J anka keresztnév-aláírásával 
Az ismeretlen levél szövegét itt közöljük : 

Budapest 1910. ápr. 25. 
Üllői út 95. III. 79. 

Kedves Julcsa néném 
és kedves Guszti, meg Kálmán bá tyám! 

Mindig készülök Csécsére, télen azt mondom, most nem lehet, majd tavasz-
szal, akkor azt , hogy majd a nyáron, s a nyarak eltelnek azzal a kívánkozással, hogy 
de most a télen már nem marad el a csécsi út. így telik egyik esztendő a másik után 
s én sem nem megyek, sem nem írok. 

Talán még máig sem írtam meg, hogy azok a felvett képek a miket a legutóbbi o t t 
létemkor csináltam, egytől egyig mind elromlottak, egy sem sikerült, mert mialatt onnan 
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Gergelyné, Kovács Zsuzsanna, kispaládi asszony, 
aki 1903-ban énekelt a népköltés-gyűjtő Móricznak 





felhotam Pestre, valami baleset érte őket s egyből sem lett kép. Na gondoltam magam-
ban, majd lemegyek nemsokára, akkor jobbakat csinálok s jobban is vigyázok rájuk. 

De az út maradt , egyre maradt , időközben én egészen megvénültem, mint az 
a mellékelt képen latszik, — tán meg sem ismernek ra j ta , —• belőlem igazán ember 
lett, ? ma már annyi a dolgom, alig van időm élni. 

így aztán nem lett az én csécsi ú t ja imnak egyébb eredménye, csak az hogy 
i t t a kis diófaszék — m >st is azon ülök itt az írógépem előtt, — meg itt van a czifra 
virágos ételes csésze, mind a három az ebédlőszekrény tetején, a miket kap tam. 

De talán nem baj, nem hiszem hogy egy esztendő elteljen, míg én megint elme-
gyek Csécsére, akkor aztán annyi képet csinálok, hogy sok is lesz. 

De írjanak addig is valamit magukról, hogy vannak, mint vannak, milyen az 
egészségük, mi újság az atyafiságban? Meg a faluban, a vidéken. 

Engem bizony minden nagyon érdekel a mi ott történik. A feleségem is nagyon 
szerettetel gondol vissza Csécsére és sokat emlegetjük a mi kedves rokonainkat. Már 
mi két kis f iunkat temettük el, ez a ki a képen van hét hónapos kis lény. Szép neve 
van, Vírú'g-nak hívják. 

Édes apámék egészségesek, eddig Kispesten laktak, de most megint beköltöz-
nek Pestre, elsején. Már azt talán tud ják , hogy Pista is megházasodott, meg Dezső is. 
Dezső kiment Amerikába, papnak és ott él sok pénzt keres. A többi öcsém is nagy 
fiu már mind, a két legkisebb is most megy már sor alá. Mindnek állása van, s ők 
otthon vannak, haza hordják a nagy keresetüket. Ida húgom is tizenhat éves lány 
már, ő is ginmáziumba jár, talán az egyetemre is fog járni és tanárnő lesz belőle. 

Ők is mindnyájan a csókjaikat küldik, és mi is, a legnagyobb szeretettel kívá-
nunk minden jót mindnyájoknak, Liziéknek, Bertáéknak szintén. 

Az egyik képet Julcsa nénémnek küldjük s ő vele közösen Kálmánéknak, a 
másikat Guszti bátyáméknak. 

Még egyszer minden jót és különösen jóegészséget kívánva, maradunk szerető 
rokonaik 

Móricz Zsigmond 
és 

J a n k a 

Móricz diákkorában járt Nyilaséknál. Amit ebben a családban megőrzött róla az 
emlékezés, az is nagyon kevés : azt emlegetik, hogy sétálva tanul , és tanulás közben letaposta 
a füvet , meg hogy nagyon szerette a paprikás csirkét. 

Ha az ember megáll a falu közepén, az egyetlen nagy utcában, a templom mellett 
és az Életem regénye pontos helyrajzi adatai alapján próbál tájékozódni, nyomban feltűnik, 
hogy nem arra a házra helvezték 1952-ben az emlektáblát, amelyről az író, mint szülőházáról 
beszél. Az 1929-es születésnapi ünnepségek is egy másik házban zajlottak le, Móricz anyjá-
nak, Pallagi Erzsébetnek egykori házában. Állítólag ebben a házban őrizték Móricz Zsigmond 
bölcsőjét is az 1929-es ünnepségek idejéig. Annak idején az emléktáblát is erre a házra akar ták 
tenni, de a falubeliek elbeszélése szerint a ház lakói haladékot kértek, mert nagyobbítani 
akar ták a házat.1 

2 

Másfél éve Turistvándiban is emléktábla hirdeti Móricz Zsigmond emlékét : „Ebben 
a házban lakott Móricz Zsigmond 1885—1887-ig. Istvándi volt az én jellemformáló kohóm." 
Tehát hat-nyolc éves korában lakott itt a gyermek Móricz Zsigmond. Mikor a cséplőgép 
felrobbanása után a szülők Prügyre költöztek, Móricz nagyanyjá t Zsigával együtt Pallagi 
Lászlónál helyezték el, Móricz anyja testvérénél, aki Istvándiban uradalmi gépészkovács volt. 
Nagy szegénységük miat t kellett az anyjának elszakadnia gyermekétől, de amint a vállalkozó-
kedvű, életrevaló apa újra kiemelte a családot a nincstelenségből, magukhoz veszik Prügyre 
a legnagyobb fiút. Tehát egy kicsit száműzetésben élt Móricz Turistvándiban. 

A turistvándi általános iskola tanára, Molnár Mátyás és felesége, aki szintén tanító, 
az Életem regénye nyomán már hozzáfogtak a faluban és a környéken fellelhető Móricz-
emlékek kutatásához és összegyűjtéséhez. Több alkalommal előadást ta r to t tak Móriczról a 

1 Móricz Zsigmond csécsei szülőházának kérdése ügyében levelet kaptunk a volt csécsei 
református lelkésztől, Orosz Kálmántól is és még visszatérünk erre egyik következő számunk-
ban. (Szerk.) 
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kultúrteremben, ahová százon felüli közönség jött el esetenként. Nagy szám ez ilyen kis 
faluban. 

Az első észrevételünk Istvándiban, hogy mindenki Móruczot mond Móricz helyett. 
A faluban gyakori név, ma is élnek itt Móruczok, az író is megemlékezik arról, hogy eredetileg 
többféleképpen ejtették és írták a nevüket. Az Életem regénye a „tüzesgép" vásárlásának 
idejére teszi a Móricz-írásmód meggyökerezését. Pedig Móricz Zsigmond nevét még írták 
egyszer Mórucznak, éppen Istvándiban, az iskolai anyakönyvekben. Egyszerű füzet ez a régi 
anyakönyv, az egykori taní tó maga vonalazhatta meg. Az ,,1885-ik év tavaszán iskolába 
a d a t t a k " rovatban a 3. sorszám után olvashatjuk : „Mórucz Zsigmond. Apja Mórucz J . " 
Néhány oldallal később, áhol az abban az évben iskolába járó összes istvándi gyerek neve 
fel van tünte tve , ismét találkozunk Mórucz Zsigmond nevével, az apa neve a bejegyzés szerint 
Mórucz János. Bizonyára egyszerű elírás következtében került az anyakönyvbe a Bálint 
név helyett János. Móricz apja nem élt Istvándiban sem akkor, sem korábban, ez is magya-
rázhat ja a tévedést. 

Még élnek néhányan azok közül, akik Móriczcal jár tak itt iskolába. A nyolcvanéves 
Zilahi György vallja egyedül, hogy emlékszik még a gyermek Móricz Zsigmondra, és ahogy 
beszélni halljuk a régi iskoláról, a régi tanítóról, Farkas Antalról, bizonyosak is vagyunk 
abban, hogy amit mond, az nem a képzelet szava csupán, hanem a megmaradt emlékeké. 
Neheztelő szavai is teljesen őszintén hangzanak, hogy róla miért nem írt Móricz az Életem 
regényében, amikor ők annyit voltak együtt. (A könyv Istvándival foglalkozó fejezetét két 
év óta ismeri Zilahi György : Molnár Mátyás hívta fel rá a figyelmét.) Zilahi György két 
évvel volt idősebb Móricznál, a taní tó az idegenből jött kisdiákot Zilahi Györgyre bízta, 
állítólag ő vezette a kezét a palatáblán, ő segített neki betűvetésben. A szünetben együtt 
búj tak a tanító szénakazlába és még ott is tanul tak. „ Inkább tanult , mint j á t szo t t " — így 
emlékszik a kisiskolás Móriczra Zilahi György. Állítólag egy régi mondókára is ő taní tot ta 
meg Móricz Zsigmondot : 

A jó iskolás gyermek 
Köszön minden embernek 
Megemeli kalapját 
Ügy köszönti jó apjá t 
Édesanyját , testvérit, r 
Akik lát ják, dicsérik. 

6 is tanult cserébe nótát is, verset is Móricztól : „De azért hogy sok pénzem nincsen, 
fából van a kilincsem, majoránna virág." Ez a jól ismert „ H a énnékem száz forintom volna" 
kezdetű dal változata lehet. A versike, amire emlékszik : 

Az ibolya szerény virág, 
Kövesd a jót, isten megáld. 

Ha ezt valóban Móricztól tanulta , csak a paplány-anya kul túrájának nyoma lehet, a korabeli 
emlékkönyv-poézis egyik terméke. 

A gyermek Móricz Zsigmond idegenből jött , a gépészkovács öccse volt, ez nagy ese-
mény lehetett abban a faluban, ahol ma sem lakik még ezer ember. Pallagi László, a gépész-
kovács i= szóbakerül : „Hogyne emlékeznék a gépész úrra, a Kende báró kovácsára!" — 
mondja Zilahi György. „ . . . A kovács már majdnem úr" — írja Móricz az Életem regényében. 
Zilahi György az 1929-es csécsei ünnepély óta tudja csak, hogy nagy író lett egykori iskola-
társából. 

Molnár tanár ku ta to t t Móricz első gyermekkori „szerelme", az Életem regényé bői 
ismert és Móricz sok művében megírt egykori Zsuzsika után is. Az ir-'colai bejegyzések szerint 
egyetlen Zsuzsánna nevű iskolatársa volt Istvándiban Móricznak : Károly Zsuzsánna, aki 
még szintén él, de Móriczta nem emlékszik. Két évvel volt idősebb Móricznál, ma már özvegy 
asszony, ércekes, hogy az ő férjét is Mórucz Zsigmondnak hívták. 

Istvándiból is, Csécséről is sok paraszt került ki Amerikába a századforduló idején, 
de a későbbi évtizedekben is. Egy részük visszatért a falujába. Nem véletlen, hogy Móriczot 
különösen írói pályája első szakaszában annyira érdekelte az amerikai magyarok sorsa. 
Az Amerikába vetődő parasztokkal foglalkozik az 1908-as Isten neki című novellája, valamint 
az ugyanabból az évből való I t thon című elbeszélése is. 1921-ben egy cikkben2 az Amerikába 
szakadt magyar parasztok és munkások műkedvelő költészetének Magyarországra került 
gyűjteményéről ir. (Tiszacsécsén Makkai Károlyék családi ereklyeként őriznek egy ehhez 

2 Móricz Zsigmond: Bujdosó magyarok szívhangjai. Az Est, 1921. 

86 



hasonló kéziratos könyvet , amit egy Amer ikába kerül t rokonuk másolt , ebben is vannak 
olyan versek, ami t egysze rű -amer ikás magyarok írtak ot tani életükről, honvágyukról . ) 

A csécsei és is tvándi anyaggyű j tő út még egy érdekes észrevételre döbbenti rá a k u t a t ó t : 
az ot tani nép rendkívül szép, képekben gazdag elbeszélő stí lusára. A nyolcvan éves Károly 
Zsuzsánna a tan í tó egyik kérdésére gyermekmondókával válaszol (tisztán hangsúlyozva, 
szinte kidalolva a mondóka r i tmusát ) , Zilahi György és a többiek beszédében is észrevehető 
valami kálvinista ízű választékosság, biblikus stílusigényesség. A közeli Tiszabecsen élő 
öreg gépész, Kerek Ferenc zseniálisnak mondha tó népi mesélő, akinek vaskos, borsos tör téne-
tei t népra jzku ta tó inknak mielőbb meg kellene örökíteniök. 

Külön gyű j tőú t fe ladata lenne Móricz Zsigmond e vidéken végzett f iatalkori nép-
költési gyű j t őú t j a emlékeinek feldolgozása. Kispaládon még él egy hetvenegyéves öreg 
asszony, Gergely Józsefné született Kovács Zsuzsanna, aki t izennyolcéves korában , 1903-ban 
a magosligeti papnál volt cseléd és énekelt Móricz Zsigmondnak, aki följegyezte a dalokat . 
Gergelyné adata i évszám szerint is egybevágnak Móricz népköltési ú t j ának adata ival . 
Móricz is hivatkozik rá (mind ez ideig kézi ra tban m a r a d t ) népköltési gyűj teményében : 
mint egyik forrására. 

Magosligeten él Móricz rokona, P a p p Mihály, a Boldog emberbeli J o ó György modellje. 
De őt nehéz megszólaltatni, mer t hal lgatag és óvatos ember, kicsit ta lán gyanakvó is a 
távolról jö t t idegen városi emberrel szemben — ugyanúgy, mint regénybeli pá r ja , Joó György. 

BOHUNICZKY SZEFI 

EGY MÓRICZ-VERS TÖRTÉNETE 

A ,,Jászkunság" c. folyóirat decemberi számában k iad ták Móricz Zsigmond egyik 
ismeretlen versét. Hogy a vers tör téne té t közölhessem, előbb a vers t a r t a lmáva l kell meg-
ismerkedni. 

Mese, mese, márka , 
Fekete madá rka 
Körülrepül a világon 
Tüzet rakik minden ágon : 

Heje, hiija, hó 
Hun egy áruló, 
I t t ir pizér egy kis mesét 1 

így árul ja a könyvesét . 

* Rigó madá rka 
piros, nem sárga 
Bohuniczky Szefi azt 
ingyen f i rkál ta 

Nem úgy mint ezt én, 
Mert ő nem szegén, 
Hanem gazdag van hitele, 
Készen a vers ide vele. 

Ezt a játékos verséi, melyet az eredeti szövegnek megfelelő vessző és ékezet hiányokkal 
közlünk, Móricz Zsigmond Boldog Világ c. meséskönyvében írta nekem és egy szolnoki papír-
gyári munkás talál ta meg. Megtalálása valóban meglepetés. Az ostrom szétzúzta budai o t t -
honunka t , a romok közül minden egyébbel ez a k ö n y v is e l tűnt . Néhány hét előtt Móricz 
Virág nálunk volt, a múltról beszélgettünk és kiemeltük Móricz Zsigmondnak azt az a rcá t , 
melyet életrajzírói kevésbé ismerlek, legalábbis nem szokták emlegetni. Mint jellemző doku-
men tumot , emlí tet tem versét, ha a nagy a lkotó tét len órákra kényszerí tve, j á tékba kezdet t . 
Feléledt bennünk a remény : há tha egyszer ezek az apróságok előkerülnek, s találkozik valaki, 
aki a kicsi virágszirmokat odatol ja a nagy író jellemzéséhez. Biztosan több ilyen verse kalló-
dot t el Móricz Zsigmondnak, hiszen magam is k a p t a m még egy rövidebbet . Ezt egy fényképe 
há t lap já ra ír ta. Mert nem bírta ki a rákényszer í te t t tétlenséget, akkor se bír ta , ha a körül-
mények elvonták benső vízióitól. I lyenkor j á tékba kezdet t , ap ró nevetéseket nyelve, bolon-
dozó szavak édességein mula to t t , kis diákok fe j törő r ímkitalálásain. 

K ö n y v n a p volt, ezerkilencszázharmincegy m á j u s ötödike. Csodálatos kék égbolt, 
illatos meleg. Móricz a mai Bajcsy-Zsilinszky út egyik sarkán a Nyuga t könyvsá t rában ü l t , 

i 
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könyveit dedikálva. Többen voltunk körülötte írók és asszonyok. Akkor ugyan még nem volt 
írószövetség, de nyugodt lelkiismerettel írom : Móricz Zsigmond körül t i tokban alakult szövet-
ség. Azok szövetsége, kik a nagy elbeszélő példáját követve először harcbaszálltak önmaguk-
kal, utána másokkal, hogy elcsípjenek valamit az igazságból. Az igazság akkor nem hozott 
sikert vagy pénzt, de meg csak ismert nevet se ; egyszerűen íróvá ava to t t . Akik akkor ezer-
kilencszázharmincegy májusában Móricz körül voltunk : csupa szegény, dísztelen magyar 
író. Csak így tör ténhetet t a most előkerült vers születése. Emlékszem erre a délelőttre. A járó-
kelők kart karba fűzve vagy egyedül álmodozva, trécselve és dalfoszlányokat hullatva kerülték 
ki könyvsátrunkat , és aki pillanatra megállt vagy felénk nézett, nyomban elkapta fejét . 
— Nem csodálom — mondta Móricz Zsigmond — ilyen időben nem kívánnak olvasni. Gyönyörű 
idő, de üzletre rossz : az emberek esőben veszik a könyvet . 

Előtte az asztalon a Nyugat könyvei polcolódtak magasba, aztán saját könyvei és 
tőlem első két novellás kötetem : „Rigó" és a „Nők". Móricz rá te t te kezét vörösbe kötött 
Rigó kötetemre : — ez a legszebb könyv — mondta, közben a sárgába kötöt t „Nők"-re is 
dobott pillantást és mutatóuj jával hüvelykujját peckelve, az orrát összeráncolva, adta tudtul : 
ezt a könyvet nem szereti. Mindig mindent annyira sajátosan, a pillanatnyi hangulat őszinte-
ségével fejezett ki, hogy megbántás helyett bizalmat gyúj to t t bennem. Egyszerű volt, mint 
a természet és velem mindig jó.,Az egyetlen ember, aki sohasem bántot t . Igazában többen 
voltak hozzám jók, mint rosszak, de mégis közben mindnél adódtak pillanatok, amikor sebet-
ütőn mellém rebbentek az élet apró hamisságai. Móricz Zsigmondra, bármelyik találkozá-
sunkat vegyem, úgy gondolok, mint aki megerősített emberségemben és ezzel fokozta önigé-
nyemet. Mikor á tvet te a Nyugat szerkesztését, levélben kért, hogy minél többet, minél jobbat , 
írjak neki és mikor Rigó c. novellámat elolvasta, expresz levélben közölte : „A Rigó — angyali ! 
Móricz." 

— Azért vagyok itt , hogy árul jam a könyveket és nem kell senkinek — mondta és 
rám pillantva ugrató játékkal szólt : — vegyen tőlem egy könyvet és írok magának egy 
verset ! 

Ra j t am hagyta szemeit, tehetetlenségem okát fölfogta és megszokott komoly vonásai 
közé lágy nevetés kúszott. — Elő a pízt! — nyúj to t ta a markát . Mikor erszényemet meg-
muta t t am, eldőlt a széken, homlokába csapódott ha já t hátracsapta, nevetett . — Ha nincs 
pénze, talán lesz hitele — ugratot t tovább. Egy barátnőm nyomban jelentkezett. Kiválasz-
tot tam a Boldog Világot és á tnyú j to t t am neki. Ügy te t t , mintha megijedne, akár egy kis-
diák, ha óriási dolog elé állítják. Füle tövét kapargatva fejét csóválta, aztán balkezével 
elfödte előlünk a papírt és írni kezdett , kipirulva kuncogva. Mikor ezt írta : tüzet rakik" , 
hangosan fölkacagott. Fürdet te az édes májusi meleg, csupa szín lett, játék és öröm. Egy 
egy szándékkal elbillentett szavánál, dicsérte magát , és hunyorí tot t : — ez aztán szép! — 
Egészen úgy, mint valami diákot figyelve első papírra gyötört rímes szavaival. Csak mikor 
készen lett, nevetett új hangon : 

— Azért a nevemet nem írom a l á : a másik oldalra írom! — mondta . Megengedte, 
hogy asztal fölé hajolva, versét elolvassuk. Mindnyájan éreztük, hogy egy csodálatos káprázat 
tanúi voltunk : Móricz Zsigmond átélte magában a hajdani kis diákot, de azt, akinek korán 
kapcsolata volt a valósággal, hiszen versének minden szava tényekhez fűződött . Első verssorá-
ban azért írja : „Fekete madárka" , mert könyvem címlapját egy Fáy Dezső által rajzolt rigó 
díszíti és egy gyermeklány szerelmének tüzét viszi a világba. A második versszakában a könyv-
áruló, pízért kis mesét író ő maga, mert meg kellett vennem a könyvét. Harmadik versszaká-
ban a piros madárkát a sárga fölé emeli : a „Rigót" a „Nők" fölé és azért „firkáltam ingyen", 
mert magam adtam ki és ott a sátorban se vette tőlem senki. Aztán kölcsönkapott pénzen 
vettem, hát gazdag vagyok, van hitelem. Akkor még nem tudha t t a , hogy ez nem is hitel 
volt, hanem ajándék, mert barátnőm az árát sohase fogadta el. — Dehogy fizeted vissza! 
Fizetnék tízannyit, ha még egyszer ilyen aranyos óránk lenne — mondta , szavaival éreztetve 
pompás asszonyi szívének melegét. 

Mikor Móricz Zsigmond á tnyú j to t t a versével a könyvet és látta meghatottságomat, 
elkomolyodott. A kis diák, ki percekkel előbb fölébredt benne, visszavonult, zöldeskék szemei 
elárulták, képzelete tovasodorta. Pillanatokig megpihent tekintetemben és mint már annyi-
szor, gyengéd emberséget gyújtot t , jóságot, mellyel mindig biztosabbá te t t önmagamban. 
Mert Móricz Zsigmondnak volt valami titokzatos varázsa : a legtöbb ember közelében olyanná 
vált, mintha az életet kissé piszkosan, gyáván játszanák, csak ő éli bátran, eredetien és nagy 
egyszerűséggel. 

De nemcsak magam voltam meghatot t , mindnyájan komoly pillanattal nézték, hogyan 
emelem ajándékát magamhoz. Tanúi lehettünk, hogy aki regényeiben legmegrendítőbben 
keltette életre a diákot, a meleg május apró muzsikáit talán nemcsak játszotta, de á t is élte. 
És számunkra, bár könyveink nem keltek, ünneppé ava t t a a könyvnapot . 
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SZEMLE 

FAZEKAS MIHÁLY ÖSSZES MÜVEI. К—II. KÖTET 
Saj tó alá rendezte Julow Viktor és Kéry László. Budapest , 1955. Akadémiai Kiadó. 

Fazekas Mihály műveinek kri t ikai k iadá-
sával Ju low Viktor és K é r y László a magyar 
filológia egyik régi adóssát tör lesztet te le. 
Az i rodalomtörténet i k u t a t á s az elmúlt év-
t izedekben sokkal kisebb figyelmet szentelt 
Fazekasnak , mint amennyi t felvilágosodá-
sunk e jelentős és rokonszenves a lak ja 
mél tán megérdemelt volna. Korábban csak 
verseinek jelent meg köte tes kiadása, teljes 
— verses és prózai — hagya tékának össze-
gyűj tésére kísérlet sem tö r tén t . Számos, 
különféle egykorú és későbbi folyóira tokban 
vagy másu t t megjelent köl teménye is csak 
1948-ban, t ö b b mint 120 esztendővel a 
Lovász-féle első kiadás u t án kerül t először 
gyűj teményes kö te tbe (Fazekas Mihály 
összes Verse. Illyés Gyula bevezető tanul-
mányáva l . Bp. 1948. Fehér Holló kiadás). 
Az ú j krit ikai kiadás szerkesztői éveken á t 
végzett lelkiismeretes g y ű j t ő m u n k á j á n a k 
eredményeképpen most végre hozzáférhetővé 
vált a Ludas Matyi köl tőjének ez idő szerint 
fellelhető összes írása. Először i t t jelent 
meg1 nyomta t á sban Az 1828. esztendőre való 
kalendáriumhoz és az Aleddin c. prózai mű , 
a „Vegyes m ű v e k " közé felvet t Húsvét 
napjától... kezdetű verses ú tmu ta t á s , a 
Szabó Jánoshoz és a Kis Imréhez írt levél, 
valamint a Jelentések zöme. A megelégedéshez 
c. verset és A tavasz eleje c. prózai-verses 
kompozíciót (lásd a prózai művek közöt t ) 
Kéry László mint a kri t ikai k iadás anyag-
gyű j tő munkála ta i során felfedezett , azelőt t 
k iada t lan da raboka t közölte az Építünk, ill. 
a Túl a Tiszán c. fo lyóira tban. Máshol már 

1 Az i t t következő felsorolást azért látom 
szükségesnek, mert a k iadás bevezető jegy-
zetei semmilyen hasonló természetű össze-
állítást nem ta r t a lmaznak . A krit ikai kiadáson 
alapuló, a Magyar Klasszikus sorozatban 
valamivel korábban megjelent népszerű 
k iadás t (Fazekas Mihály összes Művei. 
Sa j tó alá rendezte Ju low Viktor és Kéry 
László. Bp. 1955. Szépirodalmi Kiadó) 
természetszerűleg figyelmen kívül hagy t am. 

megjelent , de gyűj teményes köte tbe még 
fel nem vet t darabok : A Hát csakugyan 
nem igaz... kezdetű verses levél Kazinczy-
hoz, a Pasquilus in Wolfgangum Ibrányi c. 
gúnyvers , va lamint az összes prózai, vegyes 
és kétes hitelű művek (az előbb emlí tet t 
k iadat lanok és a Diószegi Juliannának c. 
vers kivételével). A Függelék is részben 
k iada t lan , részben gyűj teményes köte tben 
meg nem jelent anyagot t a r t a lmaz , mely 
az életmű hasznos es érdekes kiegészítése. 
A Diószegi Sámuellel közösen szerkesztett 
Magyar Füvészkönyv mellőzésének indokolá-
sával (1. köt . 194. 1.) egyetér tek. A szer-
kesztők a Mát ray Lajos közölte állítólagos 
Fazekas-versek k ihagyásá t is meggyőző érve-
léssel t ámasz t j ák alá (uo.). 

A kiadásban közzétet t a n y a g teljessége 
tekin te tében csupán egyetlen kételyem me-
rült fel. Ez összefügg azzal a több t ek in te t -
ben zavaró körülménnyel , hogy a szerkesztők 
a Magyar Tudományos Akadémia első, 
1952-ben k iadot t szabályzata a lap ján kezd- t 
ték meg m u n k á j u k a t (Magyar klasszikusok 
kri t ikai k iadásának szabályzata . Magy. Tud . 
Akad . Nyelv- és í rod . t ud . Oszt. Közi.. 1952. 
3. kö t . 1—2. sz. 53—55. 1.), mely a levelekre 
nézve így rendelkezik : „A klasszikusok 
műveinek teljes kiadása t a r ta lmazza az 
író . . . l eve l e i t is. A levelek előzményeire 
és a válaszlevelekre a jegyzetekben kell 
u ta ln i" . Az első kiadási szabályzat t ehá t 
— ellentétben a másodikkal (lásd uo. 1954. 
5. kö t . 239. 1.) — még nem ír ja elő az íróhoz 
intézet t levelek összegyűjtését és közlését. 
Ju lowék a jegyzetekben az egyes levelekre 
kü ldö t t válaszokat — nagyon helyesen — 
egész te r jede lmükben közlik, de mivel e 
kérdésről sehol nem írnak, nem t u d j u k , 
va jon egyéb, a költöhöz írt, de más levelek 
jegyzetébe nem illeszthető leveleket az első 
szabályzatnak megfelelően nem mellőztek-e. 
Mindjár t hozzáteszem azonban, hogy ha 
volnának ilyenek, valószínűleg legalábbis 
a Függelékbe felvet ték volna őket . Magam 
is nyomoztam Fazekashoz írt levelek u t á n , 
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de budapesti kézirat tárakban és különféle 
nyomta to t t forrásokban végzett kuta tó-
munkám semmi eredménnyel sem járt . 

Az anyag csoportosítása általában helyes. 
Külön közlik az időrendbe nem sorolható 
verseket, a műfordításokat és a Ludas Matyit, 
a prózai kötetben pedig a „vegyes" munká-
kat , leveleket, jelentéseket, továbbá függe-
lékben az életrajzi dokumentumokat , ill. 
az Árkádia-per eddig publikált, így össze-
gyűjtve még sehol meg nem jelent anyagát , 

Itt jegyzem meg, hogy a jegyzetbe felvett 
válaszleveleknek az 1954. évi szabályzat 
értelmében —• eltérő tipográfiával — a fő-
szövegben volna a helyük, továbbá, hogy 
a Ludas Matyi verses Előljáró beszédét 
viszont, mint a kiadó Kerekes Ferenc művét , 
helyesebb lett volna a jegyzetben közölni. 

A bevezető jegyzetekben kifejtett szöveg-
közlési elvek helyesek s alkalmazásuk pontos, 
következetes, de nem merev. Általában az 
utolsó nyomtatot t közlést, ennek hiányában 
a legkésőbbi kéziratos változatot veszik ala-
pul, de pl. a Nyári esti dal szövegét az 1824. 
évi Debreceni Magyar Kalendáriumból közlik 
s nem az 1825. évi Hébe zsebkönyvből, mert 
az utóbbiban nem Fazekas közvetlen fel-
ügyelete alat t jelent meg (a Hébe szöveg-
variánsait jegyzetben adják). Ugyanilyen 
meggondolás alapján helyesebb lett volna, 
ha a református énekeskönyv Fazekas 
szerzette 127. dicséretének szövegét is a 
legelső, 1808-as évjelzésű kiadásból veszik, 
mert feltehetően csak az első kiadás ellen-
őrzése történt közvetlenül a beküldött kéz-
iratokból ; a többi kiadások mindig a meg-
előzőn alapultak s a kritikai kiadásban 
közölt szöveg már nem is egyezik teljesen 
az eredetivel. 

A szerkesztők a kiválasztott leghitelesebb 
forrás szövegét modernizált helyesírással 
közük ; a kétségtelen toll-, ill saj tóhibákat 
kiigazították s a végleges szövegmegálla-
pításnál gyakran a versek ritmusképletét is 
figyelembe vették. Helyesírási átírásuk elveit 
a bevezető jegyzetekben ismertetik, egyéb 
módosításaikra az egyes jegyzetekben esetről 
esetre utalnak. 

Nem szándékozom a helyesírási átírás 
létjogosultságának sokat vi ta tot t kérdését 
felvetni, annál kevésbé, mivel a szerkesztők 
ezt a feladatot az 1952. évi szabályzat 
rendelkezéseinek megfelelően oldották meg 
s az ú jabb szabályzatnak e ponton lényegesen 
módosított előírásait már nem vihették 
keresztül. Meg kell állapítani, hogy ezt az 
erős idegzetet igénylő munká t páratlan mód-
szerességgel és következetességgel végezték 
el. A bevezető jegyzetekben részletes táblá-
zatot közölnek az egyes helyesírási sajátsá-
gokkal kapcsolatban követet t eljárásukról 
(I. köt . 197—202. 1.) s ehhez, ahogyan több 

szövegnek az eredetivel való összevetéséből 
megállapíthattam, szigorúan ta r t j ák magukat . 
De bármilyen gondos és alapos is ez az 
összeállítás, arra távolról sem alkalmas, 
hogy segítségével bármely szöveg eredeti 
helyesírását megállapíthassuk, mert az itt 
adot t meghatározások legtöbbször nem álta-
lános érvényűek ; inkább a nyelvtani szabá-
lyokhoz hasonlók, melyek alól mindig van 
kivétel. Különösen aggályosnak látszik a 
mai helyesírás alkalmazása az összeírás-
küiönírás, a nagy és kis kezdőbetűk, vala-
mint az idegen szók tekintetében, bár a 
szerkesztők megjegyzik, hogy „minden kétes 
esetben" az eredetit követték. 

A szövegközlés rendkívüli gondossággal, 
igen kis hibaszázalékkal tör tént . Az elő-
forduló sajtóhibák túlnyomó részét a ki-
adáshoz mellékelt hibajegyzék helyreigazítja. 
(Az ebből kimaradt hibák közül ket tőt érde-
mes megemlíteni : A megégett nagytemplom 
falai közt serkent gondolatok c. vers 5. sorá-
ban Hol életek helyett hibásan Holt életek, 
a Kazinczyhoz írt, 1806. szept. 23-án kelt 
levél 25. sorában illett helyett illet van.) 

Még néhány szót a címekről. Gyakran 
előfordul, hogy a szerkesztők a főszövegbe 
kerülő leghitelesebb, cím nélkül szövegnek 
más forrásból származó címet adnak (Ki a 
boldog?, Csokonai Vitéz Mihály halálára), 
vagy az eredeti címet valamilyen meggondo-
lás alapján más változat címével cserélik 
fel « A csermelyhez>, A megégett Nagytemplom 
falai közt serkent gondolatok, Csokonai neve 
napjára). Helyesebb eljárás lett volna min-
den esetben az eredeti szöveghez ragasz-
kodni s ha annak címe nincs vagy az adott 
helyen értelmetlen (pl. Más), akkor címként 
a kezdősort választani, mint a szerkesztők 
sok esetben tették is (pl. <Feltette hatalmas...} 
<Mint mikor a nap...} stb.), a címválto-
zatokat pedig a jegyzetbe, a variánsok közé 
— s a tartalomjegyzékbe is — felvenni. 

Rátérve a kiadás jegyzetelésének ismerte-
tésére, ennek alaposságáról s egyben józan 
mértéktartásáról is csak a legnagyobb elis-
meréssel szólhatok. Tagadhatat lan, hogy 
a Fazekas-életmű aránylag kis terjedelme 
s a Fazekas-irodalom át tekinthető volta 
könnyebbséget jelentett a szerkesztők szá-
mára : az egyes darabok jegyzetelését az 
egész anyag s az egész Fazekas-irodalom 
alapos ismeretében végezhették (muta t ja 
ezt a jegyzetek számos vonatkozásban 
összekapcsoló utalások jól kiépített rend-
szere is), továbbá a teljes anyagot egyszerre 
jelentethették meg, ami a szerkesztés elvi 
és gyakorlati következetességének fontos 
feltétele. Mindezzel azonban korántsem aka-
rom a szerkesztők érdemeit kisebbíteni : 
mind a bevezető, mind a magyarázó jegy-
zetek összeállításával mintaszerű munká t 
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végeztek. Hosszú évek rengeteg fáradságos 
munkája kellett ehhez : a filológiai adatok 
és a szövegváltozatok összeállítása ki tartó 
türelmet és figyelmet, a magyarázatok 
anyagának összegyűjtése és tömör, világos 
megfogalmazásuk nagy olvasottságot, széles-
körű tárgyismeretet kívánt. 

A bevezető jegyzetek részletesen ismer-
tetik a kéziratos és nyomta to t t forrásokat ; 
nem feledkeznek meg a kéziratos hagyaték 
történetének rövid ismertetéséről sem, ami 
pedig kritikai kiadásainkból — sajnálatos 
módon — gyakran teljesen hiányzik. A 
Lovász-féle kiadás ismeretlen kéziratokon 
alapuló anyagának hitelességét meggyőző 
érveléssel támaszt ják alá, de helyénvaló 
lett volna ezt a kiadást a szövegközlés meg-
bízhatósága szempontjából is jellemezni. 
Vajon a Kátai-kézirathagyaték és a Lovász-
kiadás között mutatkozó eltérések nem 
engednek-e Lovász önkényes módosításaira 
vagy hanyagságára következtetni ? Lovász 
helyesírása azonos-e az eredeti kéziratokéval ? 
Érdekes és tanulságos a Kátai-anyagban 
előforduló törlések, javítások és Lovász 
szövegeinek összefüggését muta tó összevetés, 
de még ezek után sem lát juk tisztán a két 
anyag egymáshoz való viszonyát. Hasonló-
képpen érdekes volna tudni, hogyan függe-
nek össze az Ináncsi Papp Gábor közölte 
versek ismeretlen kéziratosai a Kátai- és 
a Lovász-féle anyaggal a (változatok össze-
vetése bizonyára itt is szolgáltatna ada-
tokat) . 

A bevezető jegyzetek a fentebb említett 
helyesírási átírási kulcson kívül még több 
hasznos összeállítást tar ta lmaznak. Igen 
fontos a versek időrendjét indokoló össze-
sítő felsorolás, melyre az egyes darabok 
jegyzeteiben gyakran utalnak. À keletkezés 
idejének meghatározására sokféle szempontot 
és módszert alkalmaznak : a különféle filo-
lógiai és tárgyi érvek mellett élnek az írás-
történet ismert módszerével is : megállapítják 
Fazekas írásának egyes fejlődési fokozatait , 
és — különösen az sz betű írásának statisz-
tikailag igazolt változását véve alapul — több 
megoldatlan kérdésben nyernek fontos t ám-
pontokat . Az így kialakított sorrendben ter-
mészetesen előfordulnak az adatok elég-
telen voltából származó kisebb-nagyobb 
bizonytalanságok (pl. Jó a bor, A sok baj, 
A serdülő bajuszhoz stb.), de ezekben az 
esetekben a cáfolat semmivel sem lenne 
könnyebb a bizonyításnál. 

A bibliográfiai összeállítások fA) Gyűjte-
ményes kiadások, B) Válogatott kiadások 
és — a külön jegyzetben — a Ludas Matyi 
kiadásai] szintén jó szolgálatot tesznek a 
kuta tónak ; az időmérétkes versek ritmi-
zálási szabályait ismetető fejezet pedig a 
kiejtési szabályokra és a velük összefüggő 

helyesírási kérdésekre nézve tá jékoztat (erre 
a fejezetre a főszövegben is ismételten utal-
nak, lásd I. köt . 11. és 163. 1.). 

A bevezető jegyzetekben egyes műfajokkal 
nagyon röviden foglalkoznak : a prózai 
műveknek, leveleknek és a műfordítások-
nak sem itt , sem a kiadvány más helyén 
nincs összefoglaló jegyzetük. Ilyen közös 
jegyzetben lehetett volna utalni a levelek-
nél arra, hogy Fazekasnak verses levelei is 
vannak. (Az Ama nemzetek vérében... kezdetű, 
Csokonaihoz, pár szavas kísérő megjegy-
zéssel, és a Hát csakugyan nem igaz... kez-
detű, Kazinczyhoz), a fordításoknál pedig 
arra, hogy talán az Amelihez c., az eredeti 
versek közé felvett darab is fordítás. 

Az egyes jegyzetek anyagát a következő 
elrendezésben adják : A kéziratos és nyom-
ta to t t változatok adatai , a kéziratban elő-
forduló törlések, javítások és a szöveg-
változatok felsorolása, általános magyará-
zatok (szerzőség, keletkezési idő, a kelet-
kezés egyéb körülményei), szómagyaráza-
tok. 

A források közé felvesznek olyan nem 
autográf másolatokat és az író halála u tán 
megjelent közléseket is, amelyek gyanít-
hatóan eredeti, azóta elkallódott vagy lap-
pangó kéziratokon alapulnak. Ilyen — telje-
sen jogos — meggondolás alapján használják 
fel az 1836-ban megjelent Lovász-féle kiadást 
is. Több ízben utalnak egy 1810-ből való 
debreceni kéziratos gyűjteményre (pl. I. köt . 
248. 1.), de sem a bevezető, sem a magyarázó 
jegyzetekben nem írnak arról, vajon általá-
ban felhasználták-e a századeleji kéziratos 
és nyomtatot t daloskönyek anyagát . Éz 
a kétségtelenül sok időt és fáradságot 
igénylő munka egyes darabokra nézve érde-
kes adatokat szolgáltathatott volna. Ennek 
illusztrálására említem meg a következőket : 
A Nyári esti dal első két versszaka K. Csapó 
Daljüzérké jénél jóval előbb megjelent a 
sárospataki Érzékeny és víg dalok 1834. évi 
2. kiadásában (erre az adatra Pogány Péter 
figyelmeztetett ; az 1826. évi 1. kiadáshoz 
sajnos nem tud tam hozzájutni, de a vers 
feltehetően már abban is megvolt). — A 
Katonai búcsúének (Márs műhelyén, vé'r 
mezején. . . . ) változata előfordul a Magyar 
Tudományos Akadémia Kézirattára R. u. i. 
8° 62. sz. Liber Cantionum Variarum с. dal-
gyűjteményének (Kovács Ferenc dalosköny-
ve) 85. levelén, a századforduló t á j án beírt 
, ,Egynehány Világi Nóták " között . Alcíme : 
„Egy Quietált Kapi tány Nótá ja" . A szerző 
neve nincs feltüntetve. A szöveg két vers-
szakból áll, melyek közül az első a kritikai 
kiadás jegyzetében közölt változathoz áll 
közel, a másodikat, mint Fazekas verse 2. 
s t rófájának szintén erősen eltérő változatát , 
itt közlöm : 
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2. A' sanyarúnn, nyert koj'zorúnn tsak kap-
kodjatok ám ti. — De én 

Nem Szeretek már veletek verset [!] futni 
Halál mezején. 

Nyerjetek óh gyönyörű Neveket 
Fama repittse ki híreteket 
Látás ' tokra tsupán, mindég 
Öszve törettejsen az ellenség 
Nem irigylem. Legyen áldott fegyveretek ! 
A' jó sors járjon veletek ! ! ! 

— A Katonai btícsúének első versszakának 
a jegyzetben közölthöz közel álló változata 
megtalálható Kecskeméthy Csapó Dániel 
Nemzeti dalok és marsok c. gyűjteményében 
is (Pest, 1847. 62—63. 1.). E két utóbbi adat , 
a jegyzetben említett harmadikkal együtt 
már joggal ejtheti gondolkodóba a ku ta tó t . 
Fazekasnak a Lovász-féle kiadásból ismert 
verse két kéziratos és egy nyomtatot t forrás-
ban erősen letérő, de egymás között csak-
nem azonos változatban olvasható. Ha 
ennek a magyarázatát keressük, nehéz 
észre nem vennünk azt a hasonlóságot, ami 
a szóban forgó vers és a Hortobágyi dal esete 
között fennáll. Ahhoz azonban, hogy a 

• Katonai búcsúének viszonyát idegen forrá-
sokban előforduló változatához ugyanolyan 
bizonyossággal megállapíthassuk, még több 
adatra volna szükség s ezeket elsősorban 
kéziratos daloskönyveinkben kell keresnünk. 

A szövegváltozatok közlése technikailag 
szerencsés, á t tekinthető és — mint számos 
szöveg összetevéséből megállapíthattam — 
csaknem a hibátlanságig megbízható. Gon-
dosan feltüntetek a forrásnak a főszövegtől 
való mindennemű eltérését, a ki javí tot t 
sajtó- és tollhibákat, a versek ritmusképlete 
alapján tör tént esetleges ;gazításokat és a 
kéziratokban előforduló törléseket, változ-
ta tásokat is. 

A versek keletkezési körülményeinek tisz-
tázására, ha a külső, filológiai érvek elég-
telenek, tar talmi, tárgyi műfaji érveket 
is felhasználnak. A magyarázatra szoruló 
részleteket sok esetben elismerésre méltó 
tárgyismerettel világítják meg (lásd pl. a 
Kis Imréhez írt levél jegyzetét, I. köt . 
245—247. 1.). Számos helytelen véleményt 
helyreigazítanak, sok tisztázatlan kérdésben 
rendet teremtenek (a Ludas Matyi kiadásai, 
a Két levél Dorottyáról szerzősége, a Horto-
bágyi dal viszonya a népdal-változathoz 
stb.). Alábbi megjegyzéseimben egyes jegy-
zetek kisebb fogyatkozásaira muta tok rá. 

A 127. dicséret jegyzetében Fazekas szerző-
ségének bizonyítását nem találom kielégítő-
nek. Nem említik, hogy a debreceni ref. 
egyházmegye levéltárában keresték-e a szá-
zadeleji énekeskönyv-reform iratanyagát . 
Kétségkívül ez lett volna a leghitelesebb 
forrás a szerzőség bizonyítására. De nyom-

ta tásban megjelent adataink is vannak. 
(Ezekre Csomasz Tóth Kálmán hívta fel a 
figyelmemet.) Tóth Ferenc Éneklő kar c. füze-
tében (Pest, 1823.), melyben az új, 1806-ban 
jóváhagyott ref. énekeskönyv dicséreteinek 
szerzőit sorolja fel, a 127. énekről ezt írja : 
„Oh melly nagy : írta Fazekas Mihály Deb-
retzen városa Esküt t je , bizonyítja Benedek 
Mihfály] ." Benedek Mihály debreceni prédi-
kátor, majd (1806-tól) püspök szerkesztette 
a magyarországi négy egyházkerület meg-
bízásából az új énekeskönyvet, melynek 
előszavát is ő írta (lásd : Zoványi Jenő cikkei 
a „Theologiai Lexikon" részére a magyar-
országi protestantizmus történetéből. Kéz-
irat gyanánt . Bp. 1940. 44. 1.). Révész Imre 
A magyarországi ref. egyház közönséges énekes-
könyveröl. . . (Debrecen, 1866.) е., a Tóth 
Ferencéhez hasonló összeállításában pedig 
ezt olvashatjuk (38. 1.) : ,,Óli mely nagy az 
oly ember boldogsága. Fazekas Mihály nyugal-
mazott hadnagy s debrecen városi esküdt. 
Igaz[í tot ta] kev[éssé] Benedek [Mihály]." 
Ebből az adatból tehát az tűnik ki, hogy 
Benedek, mint az énekeskönyv szerkesztője, 
a Fazekas által beküldött éneket „meg-
igazítva", azaz módosított formában közölte. 
— Az Ibrányi Farkasra írt gúny vers szerző-
ségét kívánatos lett volna az önként kínál-
kozó belső érvekkel is alátámasztani : hiszen 
e vers egyetlen forrása nem autográf kézirat, 
melyre későbbi, 1828 utáni kéz jegyezte 
be, hogy a szerző Fazekas Mihály. — A 
Magyar Füvészkönyv bevezetésének jegyze-
tében semmit sem írnak magáról a Fűvész-
könyvről, pedig itt lett volna alkalmuk 
arra, hogy — ha a műnek a kritikai kiadás-
ból való kihagyása teljesen indokolt is — 
keletkezésének és kiadásának körülményeit 
tömören ismertessék s utal janak az ezzel 
kapcsolatos — a kiadásba is felvet t — 
különféle dokumentumokra (két Jelentés a 
Füvészkönyv ügyében, II. köt. 120—125. 1., 
a Függelék adatai : II. köt . 261—264, 305— 
307. 1.), valamint a Füvészkönyv irodal-
mára. — A Kazinczyhoz írt levéltöredék 
jegyzetében nem kapunk magyarázatot arra, 
mi lehetett az oka Fazekas ingerült hangjá-
nak. A levél Nagy Gábor feljegyzése szerint 
„Kazinczy epistolájára a 811-i debr. tűzről, 
való jegyzése Fazekas Mihálynak." (Lásd II. 
köt . 241. 1.). A szóban forgó, Nagy Gáborhoz 
c. költői levél így fejeződik ue : 

. . . h o g y ne érjen új veszély, keress 
Más lakhelyt, melyre a tűz ádáz úra 
Még nem kiálta pusztító á tkokat . 
Csakhogy ha majd futsz, megtiltsd asszo-

n y o d n a k , 
Hogy a legszebb szemet vissza ne vesse, 
S kővé ne váljon karjaid között 
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Ezek a sorok, melyekben Kazinczy a 
nagy részben leégett Debrecent a bűnei 
mia t t elpusztult bibliai Sodomához hason-
l í t ja , mél tán sér the t ték az Árkádia-pör 
óta különben is neheztelő Fazekas lokál-
pa t r io t izmusá t . 

A szerkesztők a szómagyaráza tokkal józan 
mér téket t a r t a n a k : főként az elavult és 
tá jnyelv i kifejezéseket magyarázzák . E tekin-
te tben alig lehet h iányoka t felfedezni (A 
megelégedés c. vers 34. sorának „ e g y ü g y " 
szavát és a Kis Imréhez írt levél „ e m b a r a b a 
j ö t t " kifejezését nem magyarázzák : az 
előbbi ta lán nyelvújí tási elvonás az „együ-
gyű"-ből , az utóbbi pedig nyilván a f rancia 
„ e m b a r r a s " = 'zavar ' vál tozata ; a Cserey 
Farkashoz írt levél töredékében e kifejezés 
fordul elő : „Füvészkönyvünk idétlen ki-
a d á s a " ; a jegyzetben helyes lett volna 
r ámu ta tn i , hogy itt az „ idé t len" jelző ere-
deti7 ' idő előtti ' , 'korai ' jelentéséről van 
szó.) 

A muta tókró l szólva, nagy h iányá t érzem 
a kezdősorok jegyzékének. Fel jebb emlí-
t e t t ü k , hogy Fazekas több versének talál-
ha tó vál tozata különféle kéziratos és nyom-
t a to t t forrásokban. További ilyen vál toza-
tok felfedezését a kezdősorok m u t a t ó j a nagy-
mér tékben megkönnyí tené. Szükséges volna 
a ta r ta lomjegyzékben a c ímvál tozatok fel-

tün te tése is. E kiadást nemcsak Fazekas-
szakértők, s még csak nem is mindig iroda-
lomtörténészek fogják használni, k ívána tos 
há t , hogy bárki gyorsan el t u d j o n igazodni 
benne, akkor is, ha valamelyik versnek más 
címét vagy csak kezdősorát ismeri. A címek 
cseréje, vá l toz ta tása éppen Fazekasnál elég 
gyakori , az is előfordul, hogy két különböző 
versnek egy-egy vál tozata azonos című 
(pl. A szerelem a címe az Ámelihez egyik vál-
toza tának is, t ovábbá A szerencsés történet 
a Szívem-eszem-nek is c ímvál tozata) ; egy 
teljes címjegyzék minden ilyen esetben 
azonnal eloszlatná a félreértést . Hiba az is, 
hogy a Csillagóra (melyet a kiadás mint 
r i tkaságot , fénymásola tban közöl) a t a r t a -
lomjegyzékből hiányzik. Jegyzetére , mely a 
Folytatása a csillagos éggel való esmerkedésnek 
c. prózai mű jegyzetébe van ik ta tva , szintén 
nem könnyű ráakadn i . 

Ezzel megjegyzéseim végére ér tem. Kérem 
a kiadás sa j tó alá rendezőit, ne tekintsék 
kákán csomót keresésnek helyenként ta lán 
túlságosan aprólékos észrevételeimet. E rész-
letekbe menő ismertetés éppen ellenkezőleg 
annak az elismerésnek egyik jele kíván 
lenni, amellyel az érdekeltek ezt a k i tűnő 
filológiai te l jes í tményt fogadták . 

Kiss József 

VÁLI MARI: EMLÉKEIM JÓKAI MÓRRÓL 

Szépirodalmi Kiadó, 1955. Sa j tó alá rendezte é 

Hosszú ideig csak Eötvös Károly néhány 
sora őrizte meg az emlékét : „Vali Mari 
velünk egykorú , rendkívül eszes, komoly, 
pirosarcú . . . később Peti Józsefné. Ha tá r -
ta lanul t isztel tük s jobban fél tünk tudásá tó l 
és komoly tekinteté től , min t va lamennyi 
professzorunktól ." (A Jókay-nemzetség , 221 
1.) Most, hogy negyven évvel halála u tán 
hosszú ideig zár a la t t levő memoár ja i k iadásra 
kerül tek, egy csapásra jobban megismertük, 
min tha fényképek t u c a t j a került volna elő 
róla a családi levelesládából. Pedig vissza-
emlékezései erősen tárgyias jellegűek, ön-
magáról mind kevesebbet szól bennük , akkor 
is mér ték ta r tóan . Jóka i krónikása aka r t 
lenni, de nem az Eckermannok f a j t á j á b ó l 
való volt : Nem a költői a lkotás lélektana, 
a művész világnézete és esztétikai elvei 
érdekelték, hanem az élete, a hé tköznapja i . 
Ér tékí té le te t m o n d t u n k ezzel? Igen is, nem 
is. Váli Mari céljai bizonyára nem kiemel-
kedőek, kri t ikai szempont sincs benne Jóka i 
művészetével kapcsola tban, sőt azokról az 
esztétikai élményekről sem próbált számot 
adni , amelyeket n a g y b á t y j a művei kel te t tek 
benne. Szellemi látóköre Fesztyné vissza-

előszóval el lát ta : Lukácsy Sándor . 

emlékezéseihez képest is meglehetősen szűk. 
Például az író t e rmésze t tudományos ér-
deklődése, minden felekezettől elkülönülő 
vallásossága, melyről amaz részletesen be-
számol, fel sem tűn ik neki. De igénytelen-
sége, bizonyosfokú naivsága érték is. Nem 
áll közénk és a költő közé, nincsenek önké-
nyes szempont ja i , gyorsan avuló értéke-
lései, azt í r ja le r i tka pontossággal, ami t 
lá to t t . 

Tegyük hozzá : női pontossággal. Mert 
Váli Mari megfigyelései különösen akkor 
lesznek színesek es gazdagok, amikor ház-
tar tásról , vendéglátásról , öltözködésről, la-
kásberendezésről van szó. Tőle m e g t u d h a t -
juk , hogy Laborfalvi Rózának nem állt jól 
a kék szín, t anúi lehetünk a n n a k : Jóka i 
Róza meg Nagy Bella hogyan osztot ta be 
ú j ra a Jókai - lakás t , ér tesülhetünk Labor-
falvi Róza kávépörkölési szenvedélyéről. 
A legerősebb ha tás t bizonyára azok a lapok 
(vagy a hozzá hasonlók) teszik az olvasóra, 
amelyek az öregedő Jóka iné rigolyáiról, 
ura szobájába halmozot t befőtt jeiről , öl-
ebként ápolt malacáról szólnak : nem hiába 
ezeket használ ta fel a legjobban Mikszáth 
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is a Jókai Mór élete és korá-ban (L. A sárga 
ház és lakói c. fejezet. )Látszólag megannyi 
tarka apróság Váli Mari írása, de együtt-
véve mégis hozzájárul ahhoz, hogy számos 
dolgot t isztábban lássunk Jókai alakja 
körül. 

Elsősorban az író második házasságának 
részleteit kell kiemelni. Az eddigi feljegyzé-
sek részben tapintatból , részben tájékozat-
lanságból hallgattak róla, Fesztyné (Akik 
elmentek c. kötete), Hegedûsné J ó k a y 
Jolán (Jókai Mór és Laborfalvi Róza, 1927.) 
már csak a saját , nem éppen kifogástalan 
szerepük miat t sem szívesen emlegették. 
Váli Mari tárgyilagos beszámolója jól mu-
ta t j a , milyen ellentétesen ítélték meg Jókai 
lépését a család különböző tagjai . Jókay 
Károly, Váli Mari, Ihászék, a famiiia vidéken 
élő ága, amely puri tánabb életstílusában 
megőrzött valamit a reformkori középbir-
tokosság és értelmiség hagyományából, nem 
botránkozott meg a zsidó vallású leánnyal 
kötöt t polgári házasságon. Nem így Hege-
dűsék! A Széli-kormány kereskedelmi mi-
nisztere „valóságos belső titkos tanácsos-
ságára" hivatkozva nem kockázta that ja 
állását Nagy Bella „akceptálásával" (Váli 
Mari : 397. lap), felesége az „udvar előtti 
tekintélyét" félti és felháborodásában szeny-
nyes rágalommal illeti az új asszony szüleit. 
Másfelől azonban Nagy Bellát sem eszmé-
nyíti a visszaemlékezés. Műveltségben, lelki 
finomságban mélyen a költő alat t állott, 
kezdeti elhatározása ellenére sem értet te 
át magasztos hivatását , inkább csillogni 
és szórakozni vágyott . De Fesztyék maga-
tar tása ugyanilyen, sőt jóval rosszabb volt 
Jókaival szemben, s a könyv utolsó negye-
déből világosan kirajzolódik a magáraha-
gyott , szomorú, kissé gyermekessé váló 
aggastyán szívfájdító portréja. A memoár 
nyomán az is látható, hogy Tábori Kornél 
nem éppen bizalomgerjesztő külsejű köny-
vecskéje (Jókai regénye. Tolnai Világlapja 
kiadás, é. n.) hiteles adatokkal szolgál a 
kritikus' időszakra vonatkozóan. Az általa 
közölt „Bolondcsinálás" c. kiadatlan írás 
a költő félelmét tükrözi attól, hogy rossz-
indulatú rokonai őrültnek nyi lvání t ta t ják, 
csakhogy házasságát és végrendeletét meg-
semmisíttethessék. Váli Mari is beszél 
Jókai ideggyógyásszal való megfigyeltetéséről. 
Egyébként egy s más vonatkozásban Tábori 
is felhasználja Váli Mari emlékezését, amelyet 
ra j ta kívül eddig csak Mikszáth aknázot t 
ki életrajza számára. (Hatvany Lajos csak 
részleteket közölt belőle.) 

Jókai t öregkorában érték a legkeservesebb 
csalódások, de férfikorában sem volt olyan 
csak napfényben járó elkényeztettetje az 
életnek, amilyennek első pillantásra lát-
szik. Az önkényuralom nehéz közállapotai-

ról ugyan nem tud képet adni Váli Mari 
de a fogadott leánnyal (Fesztyné anyja , 
az ún. II. Róza) kapcsolatos keserűségek-
ről annál inkább. A hiú, elkényeztetett 
Rózáról ő mondja el elsőnek, hogy a mágnás-
világ szédültje volt s házasságon kívüli 
kisleányának (III. Róza) Andrássy Gyula 
az apja . Hegedűsék és Váli Mari ellentéte 
csírájában már Róza és Mari viszonyában 
is látható : perlekedésükben a sznobság 
és a vidékies egyszerűség feszül egymás 
ellen. Ha az emiitettekhez még Laborfalvi 
Róza öregkori féltékenységét is hozzávesz-
szük, akkor e lmondhat juk, hogy ugyan-
csak érdekes konfliktusok játszódtak le 
Jókai családjában. Ezekből kinőhetett volna 
akár egy realista társadalmi regény is! 
Nem igaz tehát az a közkeletű állítás — 
aminek Mikszáth is hitelt adot t —, hogy 
Jókai környezete csupa pózoló alakból 
állott, s a velük való írói foglalkozás nem 
is vezethetett máshoz, mint romantikus 
emberábrázoláshoz. Egyébiránt Mari az első 
Jókainéval szemben mintha később is meg-
őrizte volna elfogódottságát : sokkal keve-
sebb jellemző dolgot mond róla, mint Hege-
dűsné, aki jól ismeri Róza küzdelmes if jú-
ságának történetét és olyan vesszőparipáit, 
mint a történelem iránti szenvedélyes ér-
deklődés. 

A Jókai-család anyagi helyzetének és 
politikai nézeteinek rajzához is hozzáad 
az emlékirat néhány vonást. Látnivaló, 
hogy Jókai már a családi öröksége követ-
keztében is számottevő vagyonnal rendel-
kezett s olyan kortárs-írókhoz képest, mint 
Petőfi, Arany, Vajda, Tompa, Gyulai stb., 
akiknek hosszú ideig a puszta megélhetésü-
kért kellett küzdeniök, egyenesen^ gondtalan 
és fényes volt az írói indulása. Életmódjuk 
a kiegyezés után a nagypolgárságéra emlé-
keztetet t , gondoljunk csak Róza gyűjtő-
szenvedélyére, a két nyaralóra, Jókai költ-
séges kertészkedésére stb. Nem is csóda, 
hogy tisztán az irodalmi jövedelmekből 
nem élhettek meg. A legdrágább passzió 
mindenesetre a politizálás volt, amint ezt 
Horn Ede sikertelen képviselői fellépésének 
története is muta t j a . Érthető, hogy a 
józan Mari olyan keményen kikel a kortesek 
vesztegetései és itatásai ellen (Micsoda 
hiábavaló mese az, hogy a „választópol-
gárok alkotmányos jogaikat gyakorol ják!" 
Gyakorolják bizony a korhe lykedés t . . . 
meggyőződésük és lelkiismeretük áruba bo-
csá tásá t" . . . I. m. 282. 1.). Pedig Jókai 
ekkoriban még ellenzéki volt, s a tömegek 
spontán rokonszenvére támaszkodhatot t ! 
Jókai , sőt az egész család egykori ellenzéki-
ségét megvilágítja az az epizód, hogy a 
67-es koronázási' ünnepségről mindnyájan 
távolmaradtak. Bár az emlékirat több mint 
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ötven évvel Világos után keletkezett, Görgey 
iránti friss gyűlölet csap ki belőle, melyben 
Jókai aligha osztozott volna. 

Az unokahúg késő öregségéig megőrizte 
rajongását híres nagybácsija iránt. Nemcsak, 
talán nem is elsősorban a költőt csodálta 
benne, hanem a gyengéd, meleg szívű, család-
ért, rokonért oly sok áldozatot vállaló embert, 
akit Laborfalvi Róza csak úgy kihasznált, 
mint Fesztyné vagy Nagy Bella. Csak arra 
nem gondolt : mindez nemcsak hozzátar-
tozóinak önzését bizonyítja, hanem a költő 
túlságos lágyságát, gyenge akara tá t is. 
Ez a vonás, amit Mikszáth olyan kérlel-
hetetlenül megírt, Fesztynének is fel tűnt . 
(Akik elmentek). Szerinte Jókai férfiasan, 
szó nélkül tűr te a kínzó testi fá jda lmat is, 
de félt bármire is nemet mondani, írtózott 
az asszonyi könnyektől, családi szóváltás-
tól. Egész elete az erős akaratú mentor 
keresése volt : Petőfiben, Nyáriy Pálban, 
első feleségében ezt találta meg. Váli Mari 
azt sem veszi észre, hogy bálványa nem-
csak kihasználtja volt Laborfalvi Rózának, 
de a maga módján lázadozott is ellene. 
Jókainak az Aranyember megírása idején 
lefolyt szerelmi drámájáról, válási tervei-
ről, amelyet már Mikszáth és különösen 
Hegedüsné is érintett , nem tud vagy nem 
akar tudni . Általában a memoár Jókai ja 
a valóságosnál egy fokkal ot thonülőbb, 
engedelmesebb férjnek látszik ; holott ezen 
a téren jelentős változás következett be 
a 60-as évek végén, amikor Laborfalvi 
Róza a színpadról visszavonulva igazán 
uralkodni kezdett férjén. 

Az emlékirat több olyan kortársi meg-
nyilatkozást is megőrzött Jókairól, amelyet 
eddig nem ismertünk. Ezek közül külöi.ö-
sen Arany Jánosé figyelemre méltó, aki 
(i. m. 213. 1.) egyenesen azt mondot ta 
1859-ben a költő betegeskedéséről szállongó 
hírek hallatára : „Végzetes csapás lenne 
a magyar nemzetre, ha Jókai Mór kezéből 
kihullana a toll ." 

Váli Mari nemcsak Jókai krónikása, 
hanem egész társadalmi környezetéé, s 
ezen keresztül egy kicsit az egész Magyar-
országé. Nem tág "a világa, földbirtokosokon, 
református papokon, tanárokon, színésze-
ken s néhány írón kívül kevesen férnek 
bele. Az arisztokrata (Baldácsy báró) épp 
oly csekély szerepet játszik benne, mint 
a parasztember, vagy a modern nagypolgár, 
s a századvégi újdonságoktól úgy elborzad, 
mint a Münchenben tanuló kis Róza festett 
szőke hajától. 

A nagy történeti események hullámverése 
azonban előre hozzá is : nemcsak a szabad-
ságharc, a Bach-korszak vége, a kiegyezés, 
de az olyan történeti folyamat, mint az 
ország kapitalizálódása is * tükröződik írá-

sában. Megemlíti a Pápára vezető vasút-
vonal építését, a svábhegyi utak javulását, 
mindig párhuzamot von a századvégi Magyar-
ország s az ötven év előtti között . Egyes 
adatai valóságos mazsolák a művelődés-
történész számára. Mennyire a balatoni 
fürdőélet primitív voltát bizonyítja az, 
hogy Jókai harminckét éves koráig nem 
járt a Balatonnál s nem tudot t úszni sem ! 
Az említett női látásmód folyamán a minden-
napi élet számtalan apró berendezésének 
fejlődését is nyomon követhet jük, hiszen a 
koppantós faggyúgyertyáról csakúgy szó 
esik nála, mint a kemencét felváltó „spar-
he rdé rő l . 

A sa j tó alá rendező Lukácsy Sándor 
filológiai munkájának vannak erős és gyenge 
oldalai. A válogatás dicséretet érdemel, 
igen jó ízlésre és ítélőerőre vall, csak az a 
meggondolandó, hogy a szövegközlés máso-
lat, és nem az Országos Széchényi Könyvtár-
ban őrzött eredeti alapján készült. A beve-
zetés gyengéd és hű képet ad Váli Mariról, 
de túlságosan belülről igyekszik megérteni 
őt, hiányoznak belőle a kortörténeti és iro-
dalomtörténeti szempontok. Ezeket igye-
keztünk elsősorban érvényesíteni a bírá-
latban. Azonkívül Lukácsy a színesség és 
egy-egy érdekes fordulat kedvéért olykor 
túlzásba esik. Így pl. : a 6. l.-on megálla-
pít ja , hogy Jókai második házasságát csak 
Váli Mari és egy fiatal nagyváradi 
újságíró, Ady Endre t ud t a nem megbocsáj-
tani, nem elnézni, hanem elfogadni, meg-
érteni." Az igazság ezzel szemben az, hogy 
Jókai mellett akkor általában kiállt a teljes 
polgári demokráciát követelő értelmiség, 
márcsak azért is, mert a konzervatív-anti-
szemita gondolkodásúak hallani sem akar tak 
a nagy író „súlyos eltévelyedéséről". Ady 
hangja egy a sok közül — igaz, ritka meleg-
ségű és nem mindennapian határozott hang. 

A kiadásnak, bár nem tudományos igényű, 
alaposabb apparátussal kellene rendelkeznie, 
így például igen hiányzik egy tömör, év-
számokhoz kapcsolódó táblázat , amely az 
elbeszélt fontosabb eseményeket időrendben 
sorolja fel. Kívánatos lett volna egy családfa 
a Jókai-rokonságról, hiszen a sok név közt 
az első olvasásra meglehetős nehéz eliga-
zodni. A jegyzetelésnél sem ár to t t volna 
a nagyobb pontosság és részletesség. Zichy 
Nándorról pl. aligha elég az ilyesfajta ma-
gyarázat : „Deák Ferenc hívei köze tar to-
zot t" . Hiszen Zichynek még a hazai libera-
lizmus is túl sok volt, a konzervatív ellen-
zékhez csatlakozott, majd a klerikális és 
hitbizományokat védő Néppárt megalapí-
tója lett. Az sem lett volna indiszkréció, 
ha a jegyzet megmondja, hogy Fesztyné, 
Jókai Róza apja, az emlékiratban csak 
, , . . . y " - k é n t emlegetett főrangú politikus 
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vol taképpen Andrássy Gyula volt. A köte t 
végén álló rövid t á j ékoz t a t á s nem tér ki 
a r ra , hogy kik, és mennyiben használ ták 
fel az emlékira tot , mennyi ideig volt az 
Váli Mari végakara ta szerint a nyilvánosság 
elől elzárva. A képanyag sablonos : Váliék 
pápai lakóházáról (holott az ma is áll), 
a régi Komáromról , a ba la tonfüredi villáról 
nincs illusztráció, a különféle időpontban 
készült Jókai -arcképek alól mindenféle év-
zám hiányzik. 

s 
REJTŐ ISTVÄN : IVÁNYI ÖDÖN 

Művelt Nép Könyvk iadó 135 lap Bp., 1955." 

1 
Fél évtizede még joggal volt á l ta lános 

az a panasz, hogy a 19. század második felé-
nek irodalma ismeretlen föld számunkra . 
Azóta erőteljesen indult meg a m u n k a i t t , 
s egyre-másra jelentek meg életrajzok monog-
ráfiák, rövidebb-hosszabb dolgozatok a kor-
szak kisebb és nagyobb íróiról egyarán t . 
Ezeknek a m u n k á k n a k a sorát gazdagí t ja 
Re j tő I s tvánnak Iványi Ödönről írott élet-
ra jz - t anu lmánya is. 

Iványi t ugyan nem kellett fölfedezni, 
hiszen kisebb rangú íróink közül kevesen 
értek meg annyi k iadást , min t az ő könyve , 
,,A püspök a tya f i sága" , másrészt meg neve, 
alig is h iányzot t egy-egy igazán számba 
veendő szintézisből. Az ugyan igaz, hogy 
nevéhez inkább csak sejtések kapcsolódtak 
és sem művének önértéke, sem pedig a 
fejlődés menetében betöl tö t t szerepe felől 
nem volt elégséges tá jékozódásunk . 

Megvan az irodalomtörténészek közvéle-
kedésében a ha j landóság a r ra , hogy a kevéssé 
je lentékeny írókról szóló m u n k á k r a eleve 
bizonyos érdektelenséggel vagy éppen kicsiny-
léssel tekintsenek. Mintha felej tenénk Arany 
négy remek kis por t ré jának példájá t s a n n a k 
a régi m a x i m á n a k az igazságát, hogy egy 
szerző legszebb dicsérete, ha jelentéktelen 
tárgyról is je lentékeny m u n k á t ír. 

Re j tő kétség kívül sokrétű és nem könnyű 
fe lada t^e lő t t ál lott . Aki Aranyról , Adyról , 
Móriczrol vagy a nagy írók közül akár -
melyikről ír, többnyire számí tha t a r ra , 
hogy olvasói ismerik hőse életét és művé t . 
Iványi pályájáról és munkásságáról azon-
ban jószerrel semmit sem tud még az iro-
dalomban, sőt az i rodalomtör ténetben já ra-
tos olvasó sem. Természetes volt t ehá t , 
ha Re j tő m u n k á j a keretéül , műfa j áu l az 
életrajzot választot ta . Néhány kortársi visz-
szaemlékezés, pár utalás , egy-két levél volt 
mindössze az, ami rendelkezésre ál lot t . 
A d a t g y ű j t ő m u n k á j a anná l nehezebb volt, 
mivel Iványi munkássága legnagyobb részé-
nek színhelye, Nagyvárad és Arad , túl esik 

E köte t a Magyar Századok c. emlék-
irat-sorozat első köte te . Szép kiállítása 
sem t u d j a elfojtani bennünk a kérdést : 
miért i r tóztak az utóbbi időben könyv-
kiadóink a t tó l , hogy az irodalmi sorozatok 
egyes köte te i t megszámozzák. Azt hisszük, 
hogy ebben a n n a k a tervszerűtlenségnek 
is része van, amely gyakran muta tkoz ik 
az e f f a j t a k i adványokban . 

Nagy Miklós 

ha tá ra inkon , s így jobbára meg kellett a 
pesti k ö n y v t á r a k b a n és levél tárakban föl-
lelhető ada tokka l elégednie s le kellett 
mondania azokról az elemekről, személyes 
mot ívumokról , amelyek rendszerint a hely-
színi k u t a t á s gyümölcsei. Ami elérhető volt, 
azt Re j tő lelkiismeretesen fö lku ta t t a és 
számba vet te , mégis talán nagymér tékben 
közrejá tszot t ez emlí tet t t ény abban , hogy 
hőse a m ú g y is kevéssé színes, m a j d n e m hogy 
szürke egyéniségének, egyhangú é le tú t já -
nak ra jza az át lagosnál is ha lványabbra 
sikerült . A gyermekkor t leszámítva, a hőse 
napi, emberi eletéből vet t epikus (vagy éppen 
anekdot ikus) mozzanatok, amelyekkel a 
biográfus rendszerint pregnánsabban, élet-
szerűbben jellemezhet, mint csupán elvont 
karak te r jegyekkel , h iányoznak a t a n u l m á n y -
ból. A vidéki újságírás világából, a század-
végi Nagyvárad és Arad levegőjéből, Iványi 
életének miliőjéből ugyancsak va jmi keveset 
lel az olvasó a t a n u l m á n y b a n . Ám mindezek 
a jelenségek — mint már emlí te t tem —, 
javarészt a szerzőn kívül eső okok következ-
ményei . 

Mintha azonban R e j t ő maga is érezte 
volna, a rendelkezésre álló biográfiai anyag 
túlságosan szegényes ahhoz, hogy t a n u l m á n y a 
vázaként szolgáljon; bizonyára ezért szorult 
há t t é rbe az első novellák megjelenésének 
ideje u tán az életrajzi jelleg és Iványi élet-
tör téne te helyet t munká i kronológiai rend-
ben előadott tör ténete , ismertetése került 
a dolgozat középpon t j ába . Műfa já t e t től 
fogva nem annyi ra írói é le t ra jznak, mint 
inkább írói pályaképnek kellene neveznünk. 

I t t kerül Re j tő m u n k á j a fo lyamán szem-
be a második, az előbbinél nem kisebb, 
de véleményünk szerint jobban megoldott 
fe ladat ta l . Iványi egykönyvű íróként él a 
k ö z t u d a t b a n s regénye mellett novelláiról, 
tárcáiról inkább csak t u d u n k , mint ismerjük 
őket . Ezeket még senki sem ve t te lel tárba. 
Igaz, Rej tőnek sem sikerült ez h iányta la-
nul, nem is s ikerülhetet t , hiszen nem egy 
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liányzik a hazai gyűjteményekből Iványi 
Kötetei s a lapok közül, melyekben egyes 
írásai megjelentek. Ügy tetszik nekünk, 
néhány névtelen, illetőleg betűjeles tárca 
az általa átnézett lapokban is (Bihar, 1880., 
Alföld 1888.) elkerülte a figyelmét, ám 
semmiségnek tűnik az ilyen, ha meggondoljuk, 
hogy a kötet végén közölt, a lehetőségeken 
belül mintaszerűen pontos és alapos biblio-
gráfia összeállításához olyannyi filológiai vál-
lalkozókedv és gond, türelem és munka 
kellett, amilyennel ri tkán találkozunk manap-
ság, midőn sokan, különösen a f iatalabb 
kuta tók , a tárgyszerűséget szívesen cserélik 
fel valamiféle „elviskedés"-sel. 

S így Iványi életútjának ismeretében, 
hozzáférhető műveinek birtokában vállal-
kozhatot t Rej tő a harmadik, a legnehezebb, 
a tulajdonképpeni feladatra, Iványi művé-
nek jellemzésére és ezzel az irodalmi fejlő-
désben betöltött helyének és szerepének 
kijelölésére. Tán említenem is fölösleges, 
hogy a korszak társadalmi, irodalmi életé-
nek teljes ismerete volt ehhez szükséges. 

Úgy vélem, ez a t anulmány mindenek-
előtt ezen a ponton szerzi majd . meg a kor-
szak kutatóinak méltánylását. Önálló téma-
történeti, illetőleg problématörténeti tanul-
mányként is megállhatna és érdeklődésre 
t a r tha tna számot néhány részlete, amely-
ben Iványi egy-egy témájának , illetőleg 
problémájának a korszak irodalmában talál-
ható variációit egybegyűjti , változásait nyo-
mon követi, vizsgálódása körébe vonva 
nagy és kis írót egyaránt, Mikszáthot vagy 
Jókai t éppen úgy, mint _ Vértesi Arnoldot 
vagy Acsády Ignáczot. Újszerű és kezde-
ményező a tanulmányban az, hogy szerzője 
nem állt meg a szorosan vet t szépirodalom 
határán, hanem a publicisztikát is á tku ta t t a ; 
egy-egy téma, probléma szépirodalmi fel-
dolgozásai mellé felsorakoztatta publicisz-
tikai párjai t is. Mikszáth, Tolnai állásfog-
lalása mellé a progresszív liberális Beksicsét 
és a reakciós, parlagi Margitay Dezsőét is. 
A publicisztikának ez a gondos tanulmányo-
zása gazdagon gyümölcsözött, ez vezette a 
szerzőt egyebek közt a regény egyik cselek-
ményben főmotívuma közéleti pár jának, 
részben ihlető forrásának felismeréséhez, 
az Asbóth—Zichy ügyhöz. Egyáltalán, a 
tanulmány szerzőjének legfigyelemreméltóbb 
vonása az az éber és érzékeny, sokfelé tekintő 
figyelem és gond, alapos utánjárás , amellyel 
irodalmi témákat és problémákat nyomon 
kísér, közéletiekkel, társadalmiakkal szembe-
sít, konfrontál . 

A mértékelvesztése révén azonban ez az 
erény nemegyszer fonákra fordul s a tanul-
mány több ízben közismert vagy éppen köz-
keletű nézeteket hosszadalmasan fejteget, 
sőt illusztrál. így pl. Jókai és Mikszáth 

állásfoglalását a züllő középnemességgel szem-
ben, Sőtér nyomán az előbbiét, Király Ist-
vánén az utóbbiét. Holott néhány mondatos 
summázó utalás is elégséges lett volna i t t . 
így azután az ilyen részek gyakran csupán 
komplikáció benyomását teszik. Az meg már 
egyenesen bosszantó, hogy az olvasó vala-
mennyi, a századvéggel foglalkozó munká-
ban viszontlátja Rákosi Jenő harminc-
millió magyar já t s hall, néhány obligátlan 
pejoratív s éppenséggel nem / r ind ig új jelző 
kíséretében, a népszínmű talmi népiesscgéről. 
Nem is közhelyek ezek már, hanem valami-
féle díszítő, helykitöltő kellékek, amelyek 
mindig jelen vannak, mint falusi lakodal-
mon a mirtuszkoszorú, akár megilleti a 
hajadont , akár nem. 

Jellemző vonása Rej tő tanulmányának 
az, hogy anyagának elemzése során nem 
annyira új nézetek, ú j egyéni felfogás ki-
alakítására te t t kísérletet a századvég iro-
dalmával, prózai epikájával kapcsolatban, 
hanem a meglevő és helyesnek ta r to t tak 
elmélyítésére, igazolására s a maga vizsgáló-
dási körében való alkalmazására törekedett . 
Az a kérdés, persze, vajon a forgalomban 
levő felfogás, nézetek csakugyan elfogad-
hatók és elégségesek-e. 

Amit Rej tő Iványi politikai-szociális elvei-
ről és állásfoglalásáról megállapít, azt szinte 
módosítás nélkül elfogadhatjuk. Novellái, 
publicisztikája, kritikái, regénye csakugyan 
a radikális kispolgárság első soraiba állí t ják : 
Büchner lelkes olvasója és híve, tüzesen 
agitál a polgári házasság mellett, ostorozza 
az arisztokrácia és magas klérus idejétmúlt 
uralmát , nosztalgiával tekint a szocialisztikus 
utópiákra, kissé kegyesen patrónuskodik a 
munkásság ügyén és szent hevülettel hisz 
azokban az eszmékben és jelszavakban, 
melyeket osztálya tehetős rétegei rég el-
árultak már ; íme a portré, amelyet sok-sok 
(túlságosan is sok) novella és cikk részletes 
(túlságosan is részletes) elemzésén á t a 
tanulmány elénk rajzol. S nem is állókép ez 
a rajz, Rejtőnek volt rá ugyanis gondja, 
hogy észrevétesse az olvasóval annak az 
útnak a grádusait, amelyen az első munkák 
ifjonti romantikus-verbális lelkendezésétől 
a férfikor politikai gazdaságtani stúdiumaiig 
Iványi á thaladt . 

Pályaképnek nevezhetnénk ezt a tanul-
mányt , mondot tam, ám nem abban a nemesen 
irodalmi értelemben, ahogyan ezt a műfaj i 
terminust klasszikus krit ikánk használta. 
Politikus pályaképe ez s nem íróé. Van 
ugyan a szerzőnek minden egyes novelláról 
esztétikai észrevétele is, de ezek nagyobb-
részt általánosságok s alig jutnak mélyebbre, 
mint egy napi kritika vagy iskolai t ankönyv 
észrevételei. „Sokrétű," „mozgalmas", „lé-
nyeglátó", „eleven", „árnyal t" , „ügyesen 
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rajzol t" , „erőteljes", „jól színezett" s más 
effélék. Ha egymás alá írom azokat az 
esztétikai megjegyzéseket, melyeket az egy-
más után sorakozó novellák elemzésénél 
lelek, nem egymásba kapcsolódó fejlődési 
láncot kapok, hanem csak mozzaik-kockákat, 
igen gyakran azonos színű, azonos alakú 
kockákat , melyeket a szerző elfelejtett egy-
ségbe foglalni. A regényt elemző rész ugyan 
valamelyest kivétel, de i t t is szépkevéssel 
kell beérnünk s a viszonyítás a regényt 
előző és követő novellákhoz szükség-
szerűen elmaradt, fgy aztán a tanulmány 
nyomán megleljük Iványi helyét a magyar 
politikai, szociális eszmélkedes történeté-
ben, de az irodalmi fejlődésében alig. Mél-
tánytalanság volna mindezt Rej tő terhére 
írni. Hiszen irodalomtörténeti tanulmányaink 
nagy része még ilyen mélységet sem ér el 
az esztétikai elemzésben. Korjelenség ez, 
s éppen ezért vélem hasznosnak szóvá tenni. 

2 

Az utolsó évtized esztétikája, kr i t ikája 
értékrendszerének középpontjában a realiz-
mus állott ; írók és művek ennek mérték-
egységeit alkalmazva ta lá l ta t tak könnyűnek 
vagy elégségesnek. Tagadhatat lan azonban 
az, hogy a zsdánovi irányzat ellentmondást 
nem tűrő uralmának esztendeiben — bár 
folyton hangoztat tuk az esztétika sajátos, 
minden más diszciplínáétól különböző szem-
pontjai t , az irodalmi ítélkezés belső önelvű-
ségének jogát 4s kötelességét —, a gyakor-
latban azonban általánossá vált az az eljárás, 
hogy a művet nem annyira az írói teljesít-
mény, a megvalósítás, hanem inkább az 
írói szándék, a szerzői reflexióként elhang-
zott, vagy a szereplők szájába adott írói 
nyilatkozatok alapján, mintegy publicisztika-
ként ítéltük meg. Elemzés, főképpen kor-
szerű stíluselemzés helyett pedig csupán 
tartalmi-eszmei idézetekkel bizonyítottunk 
egy-egy mű realizmusa mellett. 

Másfelől a prózai epika realizmusának az 
az ideálja, sőt sajnálatosan nemegyszer : 
normája, amelyhez minden művet mértünk, 
meglehetősen kevés író műv<í alapján alakult 
ki, mindenekelőtt Balzacé alapján. Talán, 
mert a marxizmus első nagy elméletírói 
róla szóltak részletesen, s mert Lukács 
György róla írva fe j te t te ki talán legrend-
szerezettebben s legkönnyebben át tekint-
hetően a realiuzmusról vallott ál láspontját . 
S ez az ideál a dogmatiznus e korszakában 
nem egyik lehető, hanem az egyedül lehető 

ideállá emelkedett, mérhetetlenül sok erő-
szaktevést okozva.* 

S végül a típusalkotás körül bizonyos 
mítosz jöt t létre ; a rendkívül szűkkörűen 
és mereven értelmezett típus valósággal 
fétissé vált, s bizonyos zártszámú típus-
készlet alakult ki a napi politika szempont-
jainak megfelelően. 

E jelenségek hatása alól Rej tő tanulmá-
nyának sem sikerült teljesen kivonnia -nagát. 

Iványit mint a magyar polgári realizmus 
úttörőjét szokás számon tar tani . Rej tő is ezt 
a nézetet vallja, könyve is ennek igazolását 
szolgálja s a maga módszerein és realizmus 
felfogásán belül igazolja is. Ügy tűnik azon-
ban, ez az igazolás nem elégséges, nem is 
lehet teljesen az, a tények iyen mértékben 
aligha engedik. Mert igaz ugyan, hogy 
politikai nézeteit, társadalombíráló írói szán-
dékait tekintve kortársai közt az élvonalban 
állt, s ezt tartalmi-eszmei idézetekkel iga-
zolni is könnyű ; az is igaz, hogy Balzac el-
beszélőművészetének Iegjogosultabb kandi-
dátusa ő a kor magyar irodalmában, s végül 
kétségtelen az is, hogy a típusalkotás sar-
kallja alakjainak válogatásában és formá-
lásában. Némelyik novellájában nevet sem 
ad szereplőinek, csupán a típust jelöli meg, 
azon át emlegeti őket. Regényében pedig 
számtalanszor alkalmat talál arra, hogy a 
városi élet típusaiból valóságos tablót állít-
son össze. (Pl. Wollnerné halálos ágyánál.) 
S mind e vonások tudatos, programszerű 
törekvés eredményei. 

Mégis, ha a nagyjából azonos rangú kor-
társaival összehasonlítjuk, az ő írásai poro-
saknak, sőt avul taknak tetszenek Petelei, 
Gozsdu, vagy akár a kozervatív Asbóth 
ma is meglepően modern epikája mellett. 
Petelei az „írók írója" volt ugyan csupán, 
Gozsdu köteteiből meg annyi sem fogyott 
el — mesélte maga ironikusan — amennyi 
egy alig ismert költő versesköteteiből, Asbóth 
pedig még csak kri t ikát sem kapot t . Petelei 
azonban már régóta éppen nemcsak az 
írók kedvence, hanem az irodalomértőké 
és irodalomszeretőké egyaránt, Gozsduuak 
nem Jus th volt utolsó olvasója, akit modern-
sége magával ragadott , s Asbóthot egymás 
után fedezte fel Németh László, Halász 
Gábor és Rónay György. Iványi novelláiból 
viszont vékonyka kötetnyit is alig lehetne 
úgy összeválogatni, hogy a korszak ku ta tó-
ján kívül más érdeklődésére is számot t a r t -
hasson. Regénye ugyan ma is érdeklődést 
ébreszt, de a legutolsó jelző, amelyet róla 
szólva említenénk, a modern melléknév volna. 

* Említeni is aligha kell, hogy mi sem áll cikkem céljától távolabb, mint az, hogy 
e sajnálatos jelenséget Lukács György esztétikájából, művelődéspolitikai szándékaiból 
magyarázzam. 
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Közte és Petelei között olyanféle különb-
séget érzünk, mintha pl. Ábrányi Emil köl-
teményeit hasonlítanánk össze Komjá thy 
ver? ?í vei. 

Úgy tűnik, alapvető probléma rejlik itt : 
aligha lehet tisztázni Iványinak elbeszélő 
irodalmunkban betöltött szerepét, ha nem 
kísérlünk feleletet adni arra a kérdésre, mi 
az, ami Iványitól megvonja a modern jelzőt, 
Peteleinek pedig megadja, vagy még rövi-
debben, mi a modernség értelme a magyar 
századvég irodalmában ? Ez a kérdés nyil-
vánvalóan a líra fejlődésében is felmerül, 
nem véletlenül említettem Ábrányit és 
Komjá thy t együtt , ám ot t a kérdés már 
jóval t isztázottabb. Már Horváth János 
Reviczky- s főképpen második Komjá thy-
tanulmányában világosan megmuta t ta , hogy 
mindenekelőtt a költői szemléletnek objek-
tívről szubjektívra való ártfodulásáról van 
szó. Semmi okunk nincs azonban, hogy ezt 
a folyamatot , amelynek társadalmi-világ-
nézeti okai az irodalom valamennyi műfaji 
területe mögött jelen vt>ltak, csupán a lírai 
költészetre korlátozzuk. A prózai epikában 
úgy tetszik Asbóth s még inkább Petelei 
jelzi ezt a fordulatot , s ami ezzel stílus tekin-
tetében együtt jár, a lírai, az alanyian sze-
mélyes alaphangot, a szigorúan racionalisz-
tikus — kauzális, megokoló szerkesztés- és 
előadásmód helyébe az asszociáción alapuló, 
lazább szerkesztésfajtát és a konstatáló, 
elősoroló előadásmódot. (Már Brandes utal t 
arra Dosztojevszkij-tanulmányában, hogy a 
modern polgári epika előadásmódja vallomás-
szerűvé vált.) Móricz példáját vethetné azon-
ban ellen valaki. Csakugyan, nála és kortársai-
nál újra az objektív szelmélet válik uralkodó-
vá, de hogy ez nem azonos Eötvös vagy 
Balzac vagy éppen Iványi realizmusa objek-
tív szemléletével, sem pedig annak nem 
egyenes, közvetlen folytatása, arra vonat-
kozólag elég talán utalni egyik legsajátosabb 
remekére, az Árvácskára. Sokkal inkább 
látomások sora ez a kisregény, semmint 
Eötvös vagy Balzac, vagy akár Iványi 
értelmében vett racionalisztikus okfejtés-
sel egybefűzött cselekménysorozat. 

Iványit munkáinak túlnyomó többsége e 
fordulat előtti szakaszhoz köti , ámbár novel-
láinak, tárcáinak összehasonlító elemzése 
arról győz meg, hogy nála is nemegyszer 
megszólalt már az elbeszélés új hangja. 

Első köteteiben a realizmus igénye birkó-
zik a francia másodromantika, a francia 
társasági regény, szalonregény, de mindenek-
előtt a francia szalondráma plédájával. 
Hőseinek igen tekintélyes hányadára igaz 
az, amit egyik jellegzetes, ismetelten meg-
rajzolt hősnőjéről mond : úgy viselkedett 
és úgy érzett, mint ahogy azt a francia 
színdarabokban tanul ta . (Regény az éjtsza-

kában.) Novelláiból a társasági regények 
és szalondrámák elemeinek, vagy inkább 
kellékeinek valóságos leltárát ál l í thatnánk 
össze. Az anya és leánya címűben pl. van 
érdekházasság, leányszöktetés, kitagadás, 
prostitúció ; szereplői közt ott talál juk az 
igazszívű, beteges, gazdag férjet , a kapzsi, 
félvilági, elvetemült, parvenü feleséget, az 
egykori, élete t i tkával aszkézisbe menekülő 
papot, a rajongó és zseniális forradalmárt , 
akihez természetesen szerelem fűzi a mágnás 
leányát.; a színhely ősi kastély és egy rossz-
hírű szálloda és, hogy teljes legyen a leltár, 
a történetet egy orvos szájából halljuk. 
S mennyire jellemző az, hogy a válságba 
ju to t t érdekházasságokban majdnem mindig 
a fér j mellé áll, a fölkapaszkodott , tör tető 
asszonnyal szemben. (Jégeső, Regény az 
éj tszakában, Az anya és leánya stb.). Mintha 
csak az i f jabb Dumas ingerült morális vád-
óeszédeit hallanánk a demimonde ellen. 

Novelláinak szerkesztésében is világosan 
felismerhető ez a hatás ; nem is szerkeszt 
tulajdonképpen, hanem szceníroz. A regény 
az éj tszakában c. elbeszélésében pl. nem 
virtuóz az a kiszámított hatásratörés, ahogy 
az egyes jelenetek (igen gyenge lélektani 
motivációval) egymásra következnek, hanem 
egyenesen komikus : éjszaka a gyerekszobá-
ban a kislány fölsír és nevelőnőjét keresi, 
de nem találja, mert a könnyelmű, könnyű-
vérű bonne nyilván mulatni szökött ; át t i -
peg szülei hálószobájába, de hasztalan, 
hiszen apja , gazdag es beteg ember, dél-
szaki fürdőn van s anyja , persze kikapós 
parvenü asszony, találkán, természetesen, 
katonatiszt szeretőjével. A személyzet ez 
éjszaka, nyilvánvalóan, cselédbált rendez, 
ahol a nevelőnő a bálkirálynő. S mi másról 
pletykálnának, mint uraikról. A halálán 
levő fér j két barát jával , mondani sem kell, 
éppen ezen az éjjelen toppan be. Diktálni 
kezdi ú j végrendeletét, amelyben a hűtlen 
asszonyt ki tagadja az örökségből, ám az 
asszony közben megérkezik, az a j tón á t 
mindent hall s most következik a nagy 
jelenet. De a fér j nem enged s az asszony 
szeretőjéhez akar rohanni, az azonban már 
végleg elhagyta a várost. íme, mintha csak 
egy Sardou-darab vázlatát mondtam volna el. 

A dialógus ezekben az elbeszélésekben 
mindig vagy inkább rçiindenâron szellemes, 
schlagfertig, mintha csak színpadról halla-
nánk. S dialógusait, írói reflexióit oly muta-
tósra köszörüli, hogy maximának is beillenék 
közülük nem egy. Igaz, megint csak a francia 
színpad és regény — sokszor már nagyon is 
közhelyszerű — bölcsességét és szellemes-
ségét halljuk viszont. Azzal a régi elmés 
paradoxonnal, pl. hogy a társaság a bűnt 
megbocsátja, de a hibáért és ügyetlenségért 
kirekeszt, legalább tízféle vál tozatban talál-
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kozunk, legutoljára a regényben. Egyáltalán 
Iványi egész előadásmodora a szalonregé-
nyek könnyed, csevegő, nemegyszer kissé 
fölényes, gáláns, vagy éppen enyhén frivol 
modorára emlékeztet, igyekszik emlékez-
tetni . Társul nála is ehhez egy sajátos, 
könnyes, már-már könyfacsaró szentimen-
talizmus. Az összeroskadt gyenge vállak 
című novella hősnőjét pl., akit Margitnak 
hívnak s természetesen árva és zongora-
tanításból él, és hozzá még el tart ja bá ty já t is 
(ez, nyilván, durva és korhely), kegyetlenül 
rászedve egy pesti dandy által, így lát juk 
t ragikuma mélypontján : „Szűzmellét hul-
lámzásba hozta a beállott fizikai izgalom : 
az első szereim hatalmas villámfolyama 
jár ta keresztül. Egy félig hervadt rózsa 
feküdt előtte az asztalon." S emelett a 
kissé nedves szentimentalizmus mellett mégis 
hideg, lírátlan ez az epika, humora nincs, 
csak élce. Nem a téma belső dinamikája 
viszi előre a cselekményt, hanem az író 
erőfeszítése. Nincs írásainak organizmusa, 
csak szerkezete, váza. Az ötlet szerepe így 
persze nála is, mint francia példáinál, rend-
kívüli. A tragéda c. tárcájának szülő és 
ihlető lelke pl. az az ötlet, hogy a betegek 
egy csoportját felekezetnek nevezi s ha 
felekezet, akkor van papja is, ha papja, akkor 
oltára is, credoja is, rituáléja is s így tovább. 
Élcét már csak a kor ismerője érti, a köz-
olvasó számára ahány éle, annyi csillagos 
magyarázat volna megértéséhez szükséges. 
Hasonló értékű novellákat, tárcákat kötet-
számra gyűjthetnénk a kor jelentősebb 
lapjaiból. 

Iványiban kétségtelenül nagyobb volt 
az írói elszánás, szorgalom és ki tartás, mint 
az eredetiség és tehetség. 

Igaz — Rej tő szól is róla —, lassan-lassan 
sikerült átlépnie ennek a realizmus illúziójá-
ban tetszelgő irányzatnak varázskörét s igény 
és megvalósulás a realizmus tekintetében 
közelebb került egymáshoz novelláiban, ha 
nem is fedte egymást soha. S milyen jellemző 
a magyar irodalom sajátos fejlődésére, hogy 
a realizmus megerősödése Iványinál is bizo-
nyos anekdotikus hajlam mutatkozásával 
jár t együtt : hol Mikszáth, hol Jókai modorára 
emlékeztet. Megszabadulni azonban teljesen 
sohasem sikerült francia példái hatásától. 
Regényében is bőven fölleljük korábbi 
novellái jellegzetes vonásainak majd minde-
nikét, főképpen a hatásos, de hideg, s mind-
untalan kiütköző számítást, a túlságos 
scenírozást, a cselekményépítésben és a 
jellemformálásban egyaránt . Változott érte-
lemben elmondhatjuk Goethe szállóigéjét : 
Man vernimmt die Absicht, und man wird 
verst immt. A tanulmány sajnos nem talált 
a lkamat arra, hogy a regényt és a novellákat 
stílus szempontjából szembesítő elemzésnek 

vesse alá. Arra sem figyelt fel, hogy Iványi 
novelláinak, tárcáinak egy kis töredéke 
stílusban ;— mint utal tam rá — elüt már 
a műve állagát tevő többségtől. 

Ezekben — de gyakran ezeknek is csak egy-
egy részletében — nemcsak tovább lépett re-
gényénél is, hanem szinte ugyanazt a hangot 
ütöt te meg, amely miat t néhány említett 
kortársát mindmáig olyan modernnek érez-
zük. Petelei köteteibe is beillenék közülök 
néhány. Bensőséges líra, fá jdalmát rej tő 
finom irónia, érzelmesség, vallomásszerűség, 
személyesség jellemzi őket. Ilyen — részben— 
pl. a szubtilisan szimbolikus című Vándorma-
darak. Egy anya fürdőről fürdőre viszi ha-
lálba hervadó leányát, mentve egyszer a tél, 
másszor a nyár elől. Hősiesen á l ta t ják egy-
mást, az anya hitetni kísérli lányával, hogy 
meggyógyul hamarosan. S a lány, any j á t 
vigasztalni, játssza a hívőt. Egy napon 
aztán egy orvosi konzílium után nem keres-
nek többé új fürdőt , sürgősen haza veszik 
ú t juka t és versenyt erősítgetik, hogy immár 
nincs szükség több kúráia , itt a gyógyulás, 
de nem mernek egymás szemébe nézni már. 
A „cselekmény" ennyi csupán s az okfejtő 
bizonyítő modor helyébe a konstatáló elő-
soroló előadásmód lépett s az író nem rendez 
hatásos jelenetekei, nem sző meglepő bonyo-
dalmat, nem tar togat csornóoldó nagy föl-
ismeréseket, leleplezéseket, konstatál ja csu-
pán, közvetíti, elősorolja a képeket, amint 
azok lelkében szinte látomásszerűen egymás-
után megjelennek, mintegy az emlékezés 
fonalával összekötve, csöndesen recitálva. 
A forma szerint is, a grammatikailag is, vagy 
a csupán rejtet ten, a csupán értelemszerűen 
kauzális, kondicionális mondatkapcsolatok 
háttérbe szorulnak a mellérendelő vagy 
egyszerű kijelentőmondatokkal szemben, 
íme az intonáló alaphang, a fölütés : „A 
telet Mertoneban töl töt ték. J anuá rban ot t 
ültek a tengerre néző erkélyen, a kifeszített 
piroscsíkos fehér vászonernyő enyhe árnyé-
kában. Aztán jöt t a tavasz, odahagyták a 
mertonei verőfényes tengerpartot s északibb 
helyre v o n u l t a k . . . J ö t t a nyár s ők tovább 
vándorol tak." Nem a téma új itt . Betegekről 
számtalanszor írt másut t is. Hanem a szem-
léletmód, s vele a stílus. 

Vajon ezen az úton haladt volna-e tovább, 
ha kegyetlen sorsa enged neki még néhány 
termékeny esztendőt ? Lehet, de ki tudha tna 
felelni erre. Az azonban bizonyos, hogy ez 
a modor, hang nála kivétel. írói karakteré t , 
stílusának alapjegyét nem ezek az írásai 
ad ják . 

A mi realista elbeszélő prózánk szegény. 
Nem akarom tagadni vagy kisebbíteni 
Iványi regényének s néhány jó novellájának 
értékét, érdemét. Annál kevésbé van okom 
erre, mert Rej tő tanulmánya mértéktar tó , 
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ha ítéletet mond. Annak tisztázásához kívánt 
e néhány megjegyzés hozzájárulni csupán, 
hogy Iványit aligha egy új irodalmi kor-
szak előhírnökének, hanem inkább egy 
záruló korszak befejezőjének kell tekinteni. 
Művét kezdettől a realizmus igénye, a pol-
gári élet ábrázolásának vágya sarkallta 
ugyan, példát azonban erre magyar elődei-
nél alig is lelhetett, hiszen a magyar regény 
és elbeszélés eladdig elsősorban a vidéki 
életet ábrázolta s ha a nagyvárosi életet 
rajzolta is, érdeklődésének középpont jában 
akkor is a városba került nemesség állott. 
Ér thető hát , hogy Iványi — mint évtizeddel 
korábban Toldy István is — a korszak vezető 
vagy legalábbis legelterjedettebb, legnagyobb 
hatású polgári irodalmához fordult példáért. 
Mire azonban a realizmus mezét magára 
öltő szalonregénytől, társasági drámától az 
igazi francia realizmusig, elsősorban Balzac 
realizmusáig ju tot t , már a realizmusnak ez 
a válfaja alkonyához közeledett, időszerű 
ségét vesztette lassan. Iványi műve tehá t 
nem prológus, hanem inkább epilógus, a 
realizmus egy olyan korszakának és irány 
zatának epilógusa, amely a magyar irodalom-
ban, ismeretes okok következtében, tu la j -
donképpen meg sem született . 

3 

Fiatal irodalomtörténész első önálló kötete 
ez a könyv. Az első fejezet u tán megpihenve 
azonban az olvasó úgy véli már, olyan 
szerzővel áll szemben, akinek mostani mun-
ká já t mások is követik majd , akinek véle-
ményét máskor is szívesen meghallgatja és 
kikéri még : ezért éberebben ügyel, vajon 
csak új ismeretekkel és új nézetekkel gaz-
dagítja-e az irodalomtörténetet a szerző, 
vagy új művészi árnyalat tal is. Rej tő pon-
tosan, egyszerűen és világosan fogalmaz. 
Szóhasználata tisztázott, megállapodott és 
egyértelmű. Stílusának fó'erényei ezek. Mel-
lettük szerénység, mértéktar tás és kor-
szerűség jellemzi. Ámde szerénysége és 
mértéktar tása nemegyszer szürkeségre, egy-
hangúságra válik. Ha könyvének egy-egy 
lapját ismeretlenül száz más egyívású szer-
zőjével felolvasnák előttem, nem tudnám 
különböztetni az övét sem, a többiét sem 
egymástól. S a korszerűség sem mindig 
használt. Mintha felejtenénk manapság, hogy 
az irodalmi nyelv nem egyszerűen a köz-
nyelv, s főképpen nem a mindennapi köz-
nyel írott változata, hanem minőségben 
is különbözik attól. Nemcsak tömörebb, 
koncentrál tabb, de választékosabb, gazda-
gabb és csiszoltabb is nála. Rej tő tanul-
mányának nyelve túlságosan is korszerű, 
pontosan 1955. VI. 18-ának, a nyomdába-

adás napjának a nyelve, s félő, hogy ma 
szürkének, holnap porosnak, holnapután 
már avultnak tűnhet majd . 

Stílusának hibái is sajátos tünetei korunk 
kr i t ikájának, értekező prózájának. A nagy 
intenzitású szavak, jelzők indokolatlan,deval-
váló használatának divatjától például nem 
mindig őrizte meg magát. Egyik éppen nem 
különösebben sikerült novella, kisváros ábrá-
zolásáról pl., amely a nagy regények hasonló 
rajzainak fáradt , halovány, többezredik olaj-
nyomata csupán, így ír : „Iványi haragja 
megsemmisítő ítéletté válik . . . " Persze a 
csupán politikai-tartalmi-eszmei vizsgálódás 
bosszúlja itt meg magát. Hát lehet-e egy 
gyenge novella „megsemmisítő í télet"? 
— ha mégannyi megbélyegzőt is mond írója 
ominózus tárgyáról. A Magyar Szemle Iványi-
kr i t ikájá t említve pedig „bonyolult rabu-
lisztikáról" beszél, holott csupán jámbor, 
lapos dörgedelemről van szó. Klerikális lap-
hoz, persze, jól illhet ez a jelző, az illető kriti-
kához, sajna, nem. 

Az ifjú krit ikusainkat egyiptomi csapás-
ként látogató képalkotó mánia Rej te t ugyan 
nem ragadta el, de azért ő is több képet 
alkalmaz, mint amennyi szükséges volna, s fő-
képpen mint amennyit képalkotó fantáziája 
javallna. így aztán néhány, enyhén szólva, 
különös képpel lep meg bennünket. „. . .egy-
egy korábbi elbeszélésében már felcsillan a 
realista véna" — úgymond a 35. lapon ; 
a 25.-en meg így : „Nem a népszínmű 
ellen hadakozott , hanem az erőltetett , 
gügyögő vázba erőltetett népies kellékek 
ellen." 

Annál alaposabban megfertőzte egy másik 
járvány. Szinte alig van idézete, amelynek 
valamely mondata után ott ne találnánk 
ezt a közbevetést : „Kiemelés tőlem — R. I . " 
Az csak hagyján, hogy ez a szószerkezet 
németes ízű, ííogy hiányzik belőle a névelő ; 
a tipográfia lehetőségeinek kihasználása ellen 
sem lehet panasszal élni, Arany is használta 
a hangsúlyozás e f a j t á j á t , igaz, csak a maga 
szövegében. De elvben talán idegen szöveg 
esetében sem lehet kifogásolni, ám ha szinte 
minden lapon ott éktelenkedik ez a mondat , 
az már bosszantó. Először azért, mert lebe-
csüli a szerző az olvasót, nem bízik intelli-
genciájában, nem hiszi, hogy az maga is 
megtalálja az idézet lényegét. Másodszor, 
mert lebecsüli az írót, akiről nem tételezi 
fel a pontos és világos fogalmazás tudo-
mányát s ezért minduntalan mintegy ki-
segíti. Végül lebecsüli önmagát is, mert 
nem bízik abban, hogy olyan idézeteket 
képes választani, amelyek minden kezelés 
nélkül önmagukért beszélnek. A szájba-
rágás, a magyarázkodás, az exegézis rossz-
emlékű korszakának haj tása és marad-
ványa ez a kiemelő mánia. 
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Fia ta l i rodalomtörténész első önálló kö te te 
ez a könyv . Az első f u t ó á tolvasás u t án 
azonban már úgy véli a kri t ikus, olyan 
szerzővel áll szemben, akinek alapos készült-
ségét és jó tehetségét akkor mél tányol ja 
érdeme szerint, ha nyi l tan és személyes 
hangon megmond ja könyvéről : jó k ö n y v 
ez, de nem egész könyv . S nem is a legkevésbé 
fontos része hiányzik. A jól, a lehetőségeken 

belül lelkiismeretes alapossággal megírt élet-
rajz , a teljesen kielégítő, sőt megnyug-
t a t ó eszmei-politikai értelmezés mellől 
jobbára hiányzik az író művének szorosab-
ban ve t t irodalmi, esztétikai elemzése. Kár , 
hiszen néhány részlet arról tanúskodik , 
Re j tő ezt a fe lada to t is éppen olyan jól meg-
o ldha t t a volna, mint a másik ke t tő t . S végül 
is, minek jár féllábon az, aki ke t tőn is 
j á rha tna . 

Németh G. Béla 

HUNYADY SÁNDOR: OLASZ VENDÉGLŐ 

Elbeszélések. Válogat ta és az előszót í r ta Szász Béla. Szépirodalmi Könyvkiadó , 
Budapes t , 1956. 

Hunyad i Sándor nem ta r tozo t t a „nagy-
f o r m á t u m ú " írók közé. Sem írói becsvágyá-
nál, sem témáinál fogva. Nem volt célja, 
hogy írásaiban nagy emberi , nemzeti vagy 
szociális problémákat oldjon meg. Szeré-
nyen beérte azzal, hogy megfigyel és ábrá -
zol. • 

Ál ta lában nem „ v i g y á z o t t " magára : nem 
törődöt t vele, hogy csak „ j ó " , irodalmilag 
márkás helyre ír jon. Újságban, t á rca rova-
tokban , színházi lapokban jelentek meg 
az írásai. Ez pedig a két háború közt , amikor 
írt , nem a legjobb „cégjelzés" volt . 

Bohémsége sem volt elsőrendű a ján ló-
levél. Az írói életnek időről időre vannak 
sa já tos , jellemző formái , koronként mások 
és mások. A századforduló, a századeleje 
írója m a j d n e m kötelességszerűen volt 
vagj[ bohém, vagy „á tkozo t t kö l tő" — 
éjszakázó, züllő zseni. Az első vi lágháború 
u tán azonban ez a t ípus k iment a divatból . 
Illett , hogy az író „polgár i lag" is többé-
kevésbé rendezet t életet éljen. A század-
elejének a mámor volt a jelszava. A háború 
utáni időnek a józanság lett a jeligéje. 
Amannak csillaga a zseni volt — közép-
tehetségek is elsőrendű fö lada tuknak érez-
ték , hogy zseni-allüröket öltsenek. A há-
ború u tán egyenesen gyanús volt minden 
zseniskedés, inkább a l i terátor lett az esz-
mény. 

Ebben az írótól „komoly" é le t formákat 
k ívánó korban H u n y a d y „komoly ta l anu l " 
élt. Állandó lakás nélkül, többnyire hote-
lokban. Derűs és okos közönnyel a kor 
irodalmi e t ike t t j e i ránt , valahol a félig-
meddig deklasszált polgári-úri világ meg 
az alvilág s félvilág ha t á r án ü tö t te föl a 
t a n y á j á t . 6 maga ide is t a r tozo t t , meg oda 
is ; úr is volt meg bohém is — de vol takép-
pen kívüle is, fölöt te is mind „ú r i ságnak" , 
mind bohémségnek : író, aki türelmes, 
érdeklődő szenvedéllyel figyeli és rögzíti 
az embereket és a jelenségeket o t t , ahová 

éppen sorsa be te t te . Megfigyelő-állomás-
nak nem is volt olyan rossz az övé! 

De mer t ilyen volt és így élt, a korában 
nem volt meg az a „ tek in té lye" , amit . valódi 
írói rang ja szerint megérdemelt volna. 
(Nem min tha ő maga valaha is ado t t volna 
akái írói, aká r más fa j t a rangra és tekin-
télyre.) Sokan kisszerűnek, kicsinyesnek, 
könnyűnek t a r t o t t á k s mint írót legföljebb 
ügyes, jó „ l e k t ű r n e k " — s ez nem valami 
nagy megbecsülésnek számí to t t olyan idők-
ben, amikor az irodalmi műveke t kezdték 
mind inkább aszerint mél tányolni , mekkora 
súlyokat emelgetnek. 

Mi tör ténik ezekben a Hunyady-novel lák-
ban? Rendszerint semmi nagy. Mégcsak 
nagy szenvedélyek sem lobbannak . Egy 
antant-missziós tisztecske belekerül a pesti 
félvilág ledér életébe, megszédül, elzüllik, 
öngyilkos lesz, a ba rá tné ja lúgkövet iszik. 
Két férfi összeverekszik a liftnél, meg-
gyűlölik egymást , később összebékülnek. 
Egy újságíró falusi legénynek a d j a ki magát 
„ b a k a r u h á b a n " , föl jár egy szép kalotaszegi 
cselédlányhoz, az t án egyszer meghívják 
vacsorára ahhoz a családhoz, ahol a lány 
szolgál — kiderül a „csa lás" , s a szolgáló-
lány azonnal összepakol és elmegy. Kelepei, 
a diák beköltözik a vöröslámpás házba, 
o t t valóságos hárembasa lesz, de egyszer 
meglá toga t ja özvegy édesanyja — s aznap 
mindaddig szünetel az „üzem" , míg elő 
nem kerít ik Kelepeit s el nem vitetik vele 
a kis fekete özvegyet tisztességesebb helyre. 
Egy f ia ta lember éjszakai ta lá lkára megy, 
de a ház tigriscsíkos k u t y á j a fölkergeti egy 
fá ra , s a szerelmes i f jú ot t virrad meg her-
v a d t a n és ázo t t an . Egy olasz vendéglőben 
a proletár közönség negyedóra a la t t „összé-
muzs iká l" egy f ia tal pár t . És így t o v á b b : 
csupa semmiség, apróság, egyszerű, köznapi 
dolog, egyszerű emberekkel : éjszakai pil-
langókkal , kis t isztecskékkel, pincérekkel, 
alvilági f igurákkal , kis csalókkal és nagy 
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gengszterekkel. De hogy ismeri Hunyady 
ezt a láp-világot! 

Aki sokat olvas, megfigyelheti : minél 
jobban ismeri egy novellista az embereket 
és a világot, annál kevesebb .cirkuszt" 
csinál alakjaival és történetével. Aki szíven 
találja a valóságot, annak nincs szüksége 
t rükkökre. Novellában mindig gyanúsak 
a kacsalábon forgó várak. Ha szabad egy 
„alpári" , de ezúttal igen helyénvaló ki-
fejezést használnom : a novellának „olyan 
egyszerűnek kell lennie, mint egy pofon". 
Nem azzal kell meglepnie, hogy egyszercsak 
történik benne valaminő váratlan fordulat , 
hanem azzal, hogy pontosan és hitelesen 
a valóság történik benne. Sehol nem bújik 
ki olyan könnyen az írói csalás szöge a zsák-
ból, mint a novellában. Akinek egyáltalán 
van füle, novellában azonnal kiérzi a gik-
szert, azonnal tettenéri az írót, hol mikor, 
milyen trükkel siklik át a hiteles valóságból 
a valóságnak álcázott írói fikció műmárvány 
és pakfonvilágába. A novella rövid, tömör 
műfaj , éppen ezért kell belső vonalának, 
gerincének lennie — sokkal határozot tabb, 
keményebb „vonalának", mint egy terje-
delmileg kényelmesebb mozgású és lehető-
ségű regénynek. A regénynek megvan a 
tere rá, hogy egy-egy esetleg kis hibát, 
botlást, félreírást utólag korrigáljon. A no-
vellának erre nincsen módja , mert helye 
sincs rá. Ennek a bizonyos belső vonalnak 
a novellában föltétlenül egybe kell esnie a 
történet belső, saját törvényeiből következő 
igazságával — különben hamis az egész, 
közönséges írói csalás, mégha esetleg el-
bűvölően szemfényvesztő is. 

Hunyadynál , ha végigolvassuk ezt a 
válogatott gyűjteményt , egyetlen egyszer nem 
tapaszta lhat juk, hogy az író melléjebeszél 
a valóságnak. Hunyady sosem csal. Tudom, 
hogy nagyon nagy mértéket mondok, 
amikor ezt a nevet leírom, de meggondoltam, 
mielőtt leírtam. Sokszor Maupassant-t jut-
t a t j a az ember eszébe : olyan biztos kezű, 
fölényes és lelkiismeretes mestere a mester-
ségének. Hogy csak pár címet soroljak föl : 
a Lovagias ügy, a Bakaruhában, A vörös-
lámpás ház, Razzia az Arany Sasban, Az al-
világi kérő, Olasz vendéglő, A kabáttolvaj 
ebédje, Női uszoda (mutatis mutandis méltó 
párja Kosztolányyi Fürdésé nek) a magyar 
irodalom legszebb novellái közé tar toznak. 
Világirodalmi mértékkel mérve is pompás, 
első vonalba tartozó írások. 

Ez a „kis" művészet ugyanis voltaképpen 
az írásnak nagyon nagy művészete. Novel-
lában a stílusban sem lehet csalni. Ebben 
a rövid műfa jban különös jelentősége, mert 
fokozottan jelentős funkciója van minden 
mondatnak, minden szónak. Amit egy 
regényben esetleg egy egész fejezet mond el : 

ezt a terhet a novellában többnyire egy-egy 
mondatnak , szónak kell viselnie. Ezért kell 
a novellában mindennek a helyén lennie 
és mindennek indokoltnak lennie — még ha 
az író látszólag éppen csak „fecseg" : ennek 
a fecsegésnek is megvan a maga jól kiszá-
mítot t értelme. A novella par excellence 
a hangszerelés és adagolás műfa ja . Csak 
a dilettáns vagy az irodalmi iparos képzeli 
azt, hogy egy novellához elég egy jó story. 
Nem — a jó novella voltaképpen csak ez-
után kezdődik : hogy hogyan írják meg ezt 
a storyt. Jó , fordulatos mese mindenkinek 
eszébe ju tha t . J ó novellát azonban kevesen 
írnak. 

Hadd mutassam be ezt egy-két példán 
Hunyadynál . Ott van egyik ismert remek 
novellája : a Lovagias ügy. A lift miat t 
tör tént pofozkodás története. A két haragos 
végül is úgy-ahogy összebékül. Karácsony 
hetében — miután már „kösíönő viszonyba" 
kerültek — színházból jövet megint össze-
találkoznak az ominózus lift előtt, a kapuban, 
feleségestül. Beszélgetni l^ezdenek — s egy 
szeriben föloldódik minden régi zavar és 
feszélyezettség : a pofozkodó ellenfelek 
megenyhültek, kezet fognak. Illetve — át-
adom Hunyadynak a szót, — kölcsönösen, 
annak rendje és módja szerint bemutatkoznak 
egymásnak. Az egyik férfi „összeütötte 
a bokáját , szerényen, kedvesen, egy kissé 
félénk hangsúllyal mondta : 

—• Dr. Fried . . . — és nyú j to t t a a kezét. 
A kereskedő egy másodpercig habozott , 

aztán belement a parolába. Kezet szorítottak, 
hosszan, melegen. Csodálatos, tiszta, téli éjszaka 
volt. Édes, nagy pelyhekben hullt a hó. 
A két ellenfél szinte közel állt hozzá, hogy 
összeölelkezzék a teljes megkönnyebbülés 
boldogító mámorában ." 

Figyeljük meg a stílusművészetnek ezt 
a „magas iskoláját". Ahogyan az elbeszélő 
modor egyszerre átmelegszik, líraian el-
mélyül. À két régi, s egyre feszélyezettebb 
ellenfél nem fog, hanem szorít kezet, — s 
fölcsendül az első lírai akkord : hosszan, 
melegen. Egy villanásnyi „természetleírás" 
következik : ez veszi át a helyzet egész 
lírai ta r ta lmának, a föloldódás-élmény meg-
hatot tságának szuggerálását — s milyen 
fontossága, értéke van minden egyes jel-
zőnek, minden árnyalatnyi fokozásnak. 
„Csodálatos, tiszta téli éjszaka volt. Édes, 
nagy pelyhekben hullt a hó" . . . Két meste-
rien egyensúlyozott, kot tára kívánkozó mon-
datban minden benne van. A stílus — hang-
szerelésével — közvetíti a „ t a r t a lma t" . 
Ez az igazi novellaíró művészet. 

Más. Kelepei beköltözik a bordélyházija. 
Kitűnő alkalom akár a malackodásra, akár 
az erkölcsi prédikációra. Hunyady sosem 
malackodik — kényes világban mozog, de 
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kevés szemérmesebb, férfiasabban szemér-
mes írót ismerek nála. Ami az erkölcsi prédi-
kációt illeti : prédikálni sem prédikál. 
Tudja , hogy a prédikáló írók elviselhetet-
lenek s általában nevetségesek nagyképű-
ségükben. Cinkos hát? Minden rokonszenve 
a Kelepeiké? Hiszen ezzel vádolták is — de 
milyen süketen, írástudatlanul! Hallgassuk 
csak Hunyadyt . Kelepeiről van szó, miután 
befészkelte magát a bordélyba. „Egyelőre 
idejön bizony, ebbe a paradicsomba. Neki 
való hely, belefekszik, mint a bivaly a pocso-
lyába". íme az „erkölcsi í télet" — persze 
írói módon, írói eszközökkel. Hunyady 
sosem véletlenül írja, amit ír. Ha egyszer 
azt írja, hogy Kelepei belefekszik a pocso-
lyába, akkor bizony Kelepei életét pocso-
lyában hentergő bivaly-életnek t a r t j a . 
Mi egyebet mondjon? Prédikáljon, forgassa 
a szemét, háborogjon? Egy rövid novellá-
ban? De hiszen arra nem ér rá : ábrázolnia 
kell. Kimondta ítéletét s megy tovább. 
Igazi író. 

Ismét más, más fa jban . Leírás. A novelá-
ban nincs tér a hosszadalmas festegetésre. 
Viszont a novellának atmoszférájának kell 
lennie, különben „légüres". Meg kell tehát 
találnia azt a képet, mondatot , szót, az 
az egyetlent, amely „minden t" kifejez. 
Ott a kis olasz vendéglő Velencében. Sivár, 
dísztelen, szegénynek való hely. Nyár, s 
mindenki egyszerre ebédel ; az ebédlő-
hely, az udvar zsúfoltan nyüzsög. „ E he-
layen semmi nem emlékezteit a dózsék 
Velencéjére. Proletár hely volt, minden 
dísze egy oleander-bokor, amelyet valahogyan 
rákényszerítettek, hogy futó alakjában a fal 
hoz tapadjon." Hunyadynak vol t szeme 
ahhoz, mit kell kiválasztania, hogy egyet-
len dologgal mindent megmondjon. Mint-
egy az egész vendéglő szimbólumát válasz-
to t ta ki : ezt az oleándert — s figyeljük 
meg, hogyan vetíti elénk s benn az egész 
hely proletár szegényességét : valahogyan 
rákényszerítik, hogy fu tó alakjában —• (s ez 
a majdnem ügyetlen „fu tó a l ak jában" 
milyen kifejező itt!) — a falhoz tapadjon . . . 
Benne van ebben a hely egész szegényes-
sége, de benne valahogyan a szegényesség 
rokonszenves emberi melege, igyekezete, 
roppant , egy kicsit esetlen, félszeg jó-
akarata ; — egy tapintatos, mesteri, röpke, 
de nagyon jól kiszámított akkordban 
már előre sejteti, előre leüti az egész-
elbeszélés csodálatosan meleg emberi han-
gulatát. 

Ugyanez, tragikus árnyala tban, a félel-
mes, nagyszerű' Razzia az Arany Sasban 
című novellában. A nagy, mafla detektív-
főnöknek van egy sűrű, buja felesége, van 
egy kosztosuk, egy szépfiú, Az asszony meg 
a fiú egyszer, mikor azt hiszik, a férj vidé-

ken van, elmennek egy garniba. A detektív 
időközben más beosztást kap : ő vezeti 
az esedékes razziát. S ő „kap ja el" a fiút 
meg a szeretőjét : a tulajdon, rajongva 
szeretett feleségét« S aztán, természetesen, 
következik a tragédia (persze korántsem 
úgy, ahogyan ezt egy Hunyadynál kevésbé 
mértéktar tó és tudatos író csinálná). Nos, 
ennek a novellának az elején van egy jele-
net, hármasban ülnek vacsora után : a férj , 
az asszony és a kosztosdiák. A fér j ölelgeti 
az asszonyt. „Beszívta vaniliaillatú lehe-
letét, majd arcát meleg keblére rej tet te . 
A fiú ilyenkor, mintha két sötét napot ol-
tana el, lebocsátotta sűrű pilláit." Egyetlen 
mondat , de olyan sűrű, olyan tragikus 
hangulatú azzal a két kialvó sötét nappal 
(sötét nappal), hogy az olvasónak szinte 
végigszalad a hideg a há tán . Az író leütötte 
a tragikus motívumot. A novella „fő-
mot ívumát" . 

Ugyanebben a novellában, később. A de-
tekt ív toloncba viteti feleségét, mint egy 
utcanőt. Utána három napig nem borot-
válkozik, nem megy haza, ot t marad a 
rendőrségen. „Olyan lett torz arckifeje-
zésével, mint egy jó moziszínész, aki csónak 
ban hánykódó hajótöröttet játszik a filmen." 
Látszólag afféle félkézzel leírt hasonlat, 
majdnem azt hinné az ember, az író a 
könnyebbik végén fogta a dolgot, meg-
kerülte az igazi föladatot : leírás helyett 
kapot t a kezeügyében lévő hasonlaton. 
De nem. Mert egy lappal később a főnök 
magához rendeli a detektívet és lehordja 
amiat t , amit a feleségével te t t . S akkor : 
„A férfi csak állt, szomorú, hajótörött arcá-
val az íróasztal e lőt t" . . . Az egyszer már 
fölvetett képnek ezzel a sűrí tet t , jelzés-
szerű újra-fölvillantásával egyszerre olyan 
plaszticitást kap, olyan megdöbbentő emberi 
közelségbe, olyan 'premier plan-Ъа kerül 
ez a hajótöröt t arc, hogy sosem felej thetjük 
el többé. 

Mindez nagy írásművészet. Persze azért 
Hunyadinak is vannak lazább pillanatai, 
ernyedtebb hangulatai. Nemegyszer elő-
fordul például, Hogy könnyen kap a készen : 
azon, amit egyszer már kidolgozott, egy-
egy remek leleményét újra ismétli. A meg-
ölt ember vére, sajnos, többször is úgy üt 
át a lepedőn, mint a cseresznyekompót 
leve az abroszon ; a modern csókolódzás 
is túl sokszor hasonlít a szájsebészethez. 
Vagy témában ugyanazt a helyzetet ugyan-
azzal a csattanóval, ugyanazzal a bonyo-
lítással is többször megírja : haragosok 
összekerülnek a liftben, aztán megint a 
liftben, aztán egyszer változatosság kedvé-
ért a hálókocsiban — és így tovább .Hunyady 
ki tűnő stiláris műgonddal — (s én, a beve-
zetővel ellentétben, stílusát nagyon is „ í r t " 
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í rásban kiegyensúlyozod st í lusnak érzem, 
nem pedig „pa r l andónak" , amilyen például 
Mikszáthé) —, de ugyanakkor életformá-
jánál fogva volt benne valami nemtörő-
dömség, bohém hanyagság — valami puha-
ság, lágyság az író m o n d h a t n á m írásbeli, 
írással szemben való ál lásfoglalásában is. 
T u d j u k , a lelkiismeretes míves műgond já -
val ügyelt a monda ta i ra : gyakran panasz-
kodo t t például amia t t , hogy az ő jól kiegyen-
súlyozott monda ta i t a színészek a színpadon 
e l ron t ják , lejtését tönkreteszik, mintegy 
papucsba b ú j t a t j á k . Ugyanakkor viszont 
ő maga nemegyszer „ b ú j t a t t a papucsba" 
— kényelmességből, pénzkereseti okokból — 
mondandó já t : megírta t é m á j á t különféle 
m ű f a j o k b a n , a pompás novellából rossz 
regény lesz, a rossz regényből közepes szín-
da rab . Azon a minia tűr porondon, ami t a 
modern újságírás a szépirodalomnak hagy, 
ő is remek te l jes í tményeket t u d o t t végre-
ha j t an i (ott van rá példának a k i tűnő 
Embervér), akárcsak a maga m á s f a j t a mód-
ján és modorában Kosztolányi ; egy bizo-
nyos belső organizáló fegyelem azonban 
már h iányzot t belőle, igényessége — mond-
h a t j u k — kifogástalanul működö t t egy-
egy novella, tárca erejéig, de a mű, a 
sa já t é le tműve nagyobb a ránya i közt már 
nem érvényesült . Ebben a vona tkozásban 
is áll, ami t ennek az ismertetésnek az elején 
m o n d t a m : hogy „nem v igyázo t t " magára . 
Laza, lehorgonyzat lan, egy kissé „ sodródó" 
élete, é le tmódja végül is v isszahatot t — 
ha nem is a művészetére, a művére minden-
esetre. Több fegyelemmel t ö b b lehetet t 
volna. Bár lehet, hogy éppen ez volt az ő 
sa já tos tehetsége, s ezek voltak tehetségé-

nek korlátai . Végeredményben ingovány-
ban é l t , ' a n n a k volt megfigyelője, krónikása , 
a maga írói m ó d j á n okos kr i t ikusa , de egy 
kissé a cinkosa is. 

Nem, H u n y a d y Sándor valóban nem 
volt próféta . Igaz : nem is a k a r t az lenni. 
Talán semmitől nem idegenkedet t úgy, 
mint a rossz monda t tó l és a prófétálás 
műfa j á tó l . A ke t t ő különben sokszor együt t 
jár . Egy korban , amikor úton-útfélen prófé-
t ák ágá l tak , s rendszerint hamisak , fus té-
lyokkal és bikacsökkel, ő ült és írt . Végered-
ményben Mikszáth sem volt bá lványdön tő 
hős, leült szépen pipázni a bá lványokkal , 
gunyorkásan figyelte, az tán „ k i í r t a " őket . 
H u n y a d y maga t a r t á sában van valami 
rokonság — mutatis mutandis — a Mikszáth 
Kálmánéva l . Csak az ő „ p o s z t j a " már nem 
a par lament i vagy kaszinói bőrkarosszék 
volt, hanem a modern életnek az alvilággal 
sokkal közvet lenebbül ha tá ros területei . 
De i t t is csak emberek mozogtak, és 
H u n y a d y nagyon szerette az embereket , 
mindentől függet lenül , csak azért — mert 
emberek. Mert olyanok, amilyenek. Hiába, 
nem próféta volt. 

Hogy nem volt „ igazságkereső" — mint 
a bevezető m o n d j a ? Ahogy vesszük, illetve 
aszerint , mit é r tünk az i rodalomban azon, 
hogy igazság. H u n y a d y kétségkívül nem 
igen kereste sem a filozófiai, sem a politikai, 
sem az erkölcsi igazságot. Viszont kereste 
és megír ta az élet igazságát. S a z t hiszem, 
jól ábrázolni az élet valóságát , ha egyszer 
irodalomról, műalkotásról van szó, van 
annyi , mint rosszul megírt művekben 
keresni. 

Rónay György 

OSVÁTH BÉLA: SZIGLIGETI 

Művelt Nép. Bp. 1955. 

Osváth Béla könyve Szigligeti Ede élet-
művének első átfogó, monograf ikus jellegű 
feldolgozása. Az 1945 előtti Szigligeti-kuta-
tás csak bizonyos számú, jobbára Szigligeti 
egyes műveinek forrásai u t án nyomozó 
pozitivista rész le t - tanulmányt hozott létre. 
A legutóbbi évek során egyedül Hegedűs 
Géza t e t t kísérletet Szigligeti munkásságá-
nak marx i s ta értékelésére, de az ő rövidre 
szabot t t a n u l m á n y a csak a kérdések vázla-
tos, esszészerű felvetésére szor í tkozhato t t . 
A kellő előzmények hiánya nem kis mér-
tékben megnehezí te t te a monográfus dolgát 
— Osváth azonban mégis sok t ek in te tben 
sikeresen t e t t eleget a maga elé t űzö t t fel-
a d a t n a k . 

Osváth m u n k á j a az a n y a g biztos és ala-
pos, önálló ku ta t á sokra is t ámaszkodó 

ismeretéről t anúskodik . A korábbi Szigligeti-
irodalom pusztán részletkérdésekre szorít-
kozó s emellett egyoldalú jellege a szerzőre 
je lentékeny filológiai m u n k a elvégzését is 
ró t t a , s e m u n k a eredményei — ha a nép-
szerűnek szánt monográf iában nem is hival-
kodik velük folyton — szintén beépültek 
a könyvbe . A t n i n d e n ü t t idegen min tákra 
vadászó pozitivizmus képviselőivel ellentétben 
Osváth nem mechanikusan felfogott kül-
földi hatásokból , hanem elsősorban sa já t 
ko rának é lményanyagából eredezteti Szigli-
geti művei t . Természetes, hogy a tör ténelmi 
és i rodalomtörténet i összefüggések mellet t 
messzemenően (bár ta lán még mindig nem 
kellőképpen) f igyelembe veszi a színház-
tö r téne t szempont ja i t is, hiszen — mint 
bevezetőjében írja — „a m a g y a r színészet 
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négy évtizede széttéphetetlenül összeforrott" 
Szigligeti nevével. (6. 1.) 

Míg a régebbi kutatók gyakran formális 
módon bontot ták korszakokra Szigligeti 
életművét, Osváth jól lát ja, hogy Szigligeti-
nél is, mint a kor valamennyi írójánál, 
1849, a szabadságharc bukása jelenti azt 
a cezúrát, amely két, egymástól élesen 
elváló részre tagolja pályafutását . E pálya 
első eszmei t isztázottság és realista ábrá-
zolás tekintetében egyaránt következetesen 
felfelé ívelő szakaszát Osváth — teljesen 
indokoltan — jelentősebbnek t a r t j a és 
részletesebben elemzi, mint a 49 utáni, 
mennyiségileg nagyobb termést fe lmutató 
periódust. A monográfia első fele egyébként 
nemcsak terjedelmében, hanem értékében 
is felülmúlja a másodikat. A forradalom 
leverését követő korszakot vizsgálva, Osváth 
már nem képes oly szervesen beilleszteni 
Szigligeti működését a kor irodalmi össz-
képébe, mint ahogyan az 1830-as és 40-es 
évek tárgyalásában tet te . Szigligeti a lakja 
e fejezetekben már némileg kiszakad a 49 
utáni magyar irodalom egészéből. 

Osváth könyvéből Szigligeti alkotói út já-
nak nem egy mozzanata érdekes, újszerű 
megvilágításban tárul elénk. Igen figye-
lemre méltó pl. az, amit az 1830-as és 40-es 
évek fordulóján Egressy Gábor körül cso-
portosuló baráti kör szerepéről ír. Osváth 
feltevése szerint e kör, melybe Szigligeti is 
beletartozott, több volt egyszerű baráti 
társaságnál : mögötte valamilyen titkos 
politikai szervezkedés lappanghatot t . Való-
színű tehát , hogy a fiatal Szigligeti felé 
főként ez a csoport közvetítette a kor 
demokratikus eszmei áramlatai t és ily mó-
don nem kis szerepet játszott Szigligeti 
világnézeti radikalizálódásában. E kör meg-
létét tudomásunk szefint egyetlen fenn-
maradt dokumentum tanúsí t ja : az az 1839 
szilveszterén kelt — s a szakirodalomban 
már évtizedekkel ezelőtt publikált — szer-
ződés, melynek értelmében az aláírók (köztük 
Egressy, Szigligeti, Erdélyi János) kötelezik 
magukat , hogy tíz év múlva, 1849 j t o l s ó 
éjjelén ismét találkoznak. Ez az adat persze 
önmagában még elég keveset mond, s a 
szerződés szövegének is csak egyetlen ki-
tétele — t. i. az, amely a találkozón való' 
megjelenés elhárí thatat lan akadályai között 
a fogságot is megemlíti — látszik igazolni 
Osváth értelmezését. Osváth figyelmezteti 
is az olvasót, hogy a ku ta tás jelenlegi stádiu-
mában még „óvakodnunk kell minden tény 
határozott leszögezésétől". (31. 1.) Hadd em-
lítsük i t t meg, hogy éppen erről az indokolt 
óvatosságról és körültekintésről feledkeztek 
meg a Színháztörténeti Múzeum különben 
igen szép és gazdag anyagú állandó kiállítá-
sának rendezői, akik a kiállítás katalógusá-

ban, az említett szerződést kommentálva , 
kategorikusan kijelentik, hogy a szerződés 
aláírói „tagjai voltak a Fiatal Magyarország 
titkos összeesküvő mozgalmának. Ezt a 
mozgalmat radikális utópista-szocialista gon-
dolatok táplálták és a benne résztvevő 
fiatalság egy részének törzshelye lesz a 
Pilvax-kávéház, ahonnan a magyar forrada-
lom elindul."1 Az idézett sorok írói tehát 
már azt is tudni vélik, — anélkül, hogy 
állításukat bármiféle bizonyítékkal alátá-
masztanák — hogy a feltételezett mozgalom 
(évekkel Petőfiék nemzedékének fellépése 
előtt) a Fiatal Magyarország nevet viselte 
és az utópista-szocializmus eszméi hatot ták 
át . Bármilyen tetszetős is ez a beállítás 
(mellyel szemben egyébként a szóbanforgó 
kiállítás egyik bírálója, Mályuszné Császár 
Edit is kifejezte kételyeit)2, úgy véljük, 
hogy a tudományos pontosság és lelkiisme-
retesség követelményét semmilyen területen, 
tehát a népszerűsítő munka terén sem 
szabad figyelmen kívül hagyni. 

Osváth a népszínmű sokszor vizsgált 
kérdésre vonatkozó tudásunkat is új meg-
állapításokkal képes gazdagítani. A Szigligeti 
népszínművei felé vivő uta t nyomozva, 
szembeszáll a polgári színháztörténetírásban 
uralkodóvá vált felfogással, mely a magyar 
népszínmű keletkezését a bécsi népies bohó-
zatok hatásából vezette le — ő ezzel szemben 
elsősorban a hazai előzmények fontosságára 
muta t rá. I t t sem éri be a közvetlen elő-
futárokra , Balogh István, Gaál József stb. 
népies darabjaira való hivatkozással — e 
művek ilyetén szerepét már némely korábbi 
t anulmány is kiemelte — hanem a magyar 
drámai hagyomány sokkal mélyebb rete-
geibe ás le. Szerinte már az iskoladrámákban 
feltűnő népies elemektől kezdve, a vásári 
komédiákon, majd Csokonai vígjátékain s . 
az 1820-as és 30-as évek magyar tárgyú 
bohózatain át meg lehet figyelni azoknak 
a motívumoknak a felhalmozódását, amelye-
ket Szigligeti később a maga demokratikus 
eszmeiségű népszínműveinek megírásakor 
hasznosított. Érdekesen és helytállóan elemzi 
Osváth azt is, hogyan kellett e műfa jnak , 
mely 48 előtti út törő alkotásaiban (első-
sorban Szigligeti „Szökött k a t o n á j á b a n " 
és „Csikósában") az egyre élesedő osztály-
ellentéteket, a nép és elnyomói közötti 
konfliktus állította színpadra, a Világost 
köVető korszakban — határozott perspek-
tíva és haladó társadalmi bázis híján — 
szükségképpen hazug és édeskés paraszt-
idillé sekélyesednie. (Bár Szigligeti, mint 
Osváth kifejti, a „Lelenc"-ben kísérletet 

1 A magyar színészet hősi harca 1790— 
1849-ig c. kiállítás ismertetője. 24. 1. 

2 ITK. 1955. 3. sz. 397 1. 
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tesz arra, hogy a népszínmű műfajá t a nép-
dráma irányában fejlessze tovább s megint 
időszerű, de most már a megváltozott tár-
sadalmi viszonyokat tükröző mondanivaló-
val töltse meg.) A népszínmű második 
periódusából levont következtetéseket azon-
ban a szerző túlzó és igazságtalan módon 
terjeszti ki az irodalmi fejlődés egészére, 
amikor egyhelyütt azt írja, hogy 1849 után 
„irodalmunk végeredményben visszasüllyedt 
a Csokonai előtti nemesi népieskedés szín-
vonalára, amely a parasztot csak komikus 
mellékalakként szerepeltette". (99. 1.) Ennek 
a megállapításnak nemcsak Arany János, 
hanem bizonyos mértékben még Jókai élet-
műve is ellene mond. 

Sajnáljuk viszont, hogy a népszínmű 
problémái által kiváltott , számos irodalom-
történeti tanulságot szolgáltató egykorú 
kritikai visszhanggal Osváth nem foglal-
kozik behatóbban. Igen érdekes például 
Gyulainak a népszínmű fejlődési irányaira 
vonatkozó felfogását összevetni Salamon 
Ferenc véleményével. Mindketten felismerik 
ugyanis, hogy a népszínmű a reformkorban 
elnyert műfaji jellegét nem őrizheti meg 
változatlanul. Gyulai kétféle, szerinte egy-
aránt helyes és jogosult átalakulási lehető-
séget jelöl meg : az egyik a szociális tar-
talmú népdráma, a másik a vaudeville-
szerű énekes bohózat felé vezet. Salamon 
viszont, akinek esztétikai álláspontja egé-
szében és részleteiben is jóval reakciósabb, 
mint Gyulaié, a népszínművet egyértelműen 
a komikus műfajok területére utal ja és 
tárgykörét a népélet vidám, illetve határo-
zottan nevetséges oldalainak bemutatására 
kívánja korlátozni. Szerinte a „Csikós" és 
a „Szökött ka tona" az 1840-es években 
„főleg a maguk idejében annyira ú j nép-
dalokkal okoztak sensatiót". Salamon tehát 
egyszerűen hallgat e művek — még Gyulai-
tól is hangsúlyozott — irányzatos, demokra-
tikus mondanivalójáról és hatásuk főokát 
a dalbetétek alkalmazásában látja, amit 
egyúttal a népszínmű legfőbb jellegzetessé-
gének tekint . Minthogy pedig ez a sajátság 
csakis a komikus műfajok természetével 
fér össze, nyomban le is vonja azt a követ-
keztetést, melynek értelmében „a népszín-
műnek a komikai nembe kell tartoznia, s 
a könnyebb elmés és derűs menetű víg-
játékok, vagy pedig a komikum alsóbb 
nemének, a bohózatnak jellemét kell magára 
öltenie"3. 

Osváth munkájának az eddigiekben jel-
zett értékei legnagyobbrészt a szerző tárgya 
iránti szeretetének, benn való elmélyedé-
sének köszönhetők. Ám minden ilyen-

3 Salamon Ferenc : Dramaturgiai dolgo-
zatok. Bp. 1901. II. kötet , 201—202. 1. 

fa j ta munka magában rejti azt a veszélyt, 
melyet — nem egy monográfushoz hason-
lóan — Osváth sem volt képes elkerülni : 
t . i. a monográfia hősének bizonyos fokú 
túlbecsülését. (Meg kell persze jegyeznünk, 
hogy e jelenségnek Os\'áth könyve koránt-
sem legkirívóbb példája ú jabb irodalomtör-
ténetírásunkban.) Megnyilvánul ez minde-
nekelőtt abban, hogy Szigligeti alkotói képes-
ségének méreteit Osváth a valóságosnál 
nagyobbaknak tüntet i fel. Egyhelyütt pél-
dául így ír : „Szigligeti művészi nagyságára 
jellemző, hogy egész életében »modern« 
tudot t lenni . . . Pályafutása során mindig 
élen jár az új és új problémák felvetésében, 
a tartalmi és formai megúj í tásban." (121. 1.) 
A művészi nagyságnak azonban nem az 
„örök modernség", a mindig újat mondás 
Osváthtól kiemelt képessége az igazi kri-
tériuma. Nagy író az, aki újszerű módon, 
a jelenségek mélyére világítva tár ja fel az 
adot t kor alapvető problémáit s a művészi 
ábrázolás erejével döbbent rá bennünket 
a valóság olyan oldalaira, melyeket addig 
nem vet tünk észre vagy pedig nem értet tünk 
meg. Nyilvánvaló, hogy Szigligetit nem sorol-
ha t juk ezek közé az írók közé. 6 jelleg-
zetesen másodlagos tehetség, aki roppant 
fogékonysággal reagál a már másoktól fel-
vetet t , a kor levegőjében forrongó kérdé-
sekre és azonnal megtalálja számukra a leg-
hatásosabb, legsikeresebbnek ígérkező szín-
padi formát . Osváth is azzal a megállapí-
tással folyta t ja az előbb idézett sorokat, 
hogy Szigligeti „rendkívül érzékeny tájéko-
zódó képességével felfogta, hogy mi kell a 
közönségnek, mindig ő találta el, mit akar 
a néző a színpadról hallani". (121. 1.) Ez 
teljesen igaz, csakhogy megint nem azonos 
a szó valódi értelmében vett művészi nagy-
ság ismertetőjegyével. 

Szigligeti világnézeti tudatosságának és 
művészi tehetségének túlértékelése a kon-
krét részletelemzések . nem kis hányadára 
nyomja rá bélyegét. Osváth helyesen álla-
pít ja meg, hogy Szigligeti jiz 1840-es években 
politikailag egyre jobban radikalizálódik, 
fejlődése a nemesi liberalizmustól a demokra-
t ikus népiesség irányába vezet. (Ezt a folya-
matot egyébként az előbb elmondottak 
alapján, Szigligeti egyéniségének imént vá-
zolt sajátságait ismerve is természetszerű-
nek kel l . ta r tanunk.) Osváth azonban, a 
szóbanforgó periódust vizsgálva, kizárólag 
ennek a Petőfiékhez való közeledésnek 
— kétségkívül szép számban található — 
jeleire összpontosítja figyelmét. Ily módon 
a monográfia Szigligetije túlságosan is közel 
kerül Petőfihez és Aranyhoz s némileg el-
mosódik az a minőségi különbség, ami 
Szigligeti szemléletét — még fejlődése csúcs-
pont ján is — elválasztja Petőfi táborának 
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következetes, plebejus forradalmiságától. 
Osváth például nem tesz említést arról 
a már Vértesy Jenő és Rakodczay Pál által 
észrevett körülményről, hogy még Szigligeti 
leghaladóbb eszmeiségű drámájában, a for-
radalom alat t írt „II . Rákóczi Ferenc fog-
ságá"-ban is — melynek bemutatója idején 
már javában folyt a márciusi i f jak köz-
társasági agitációja —• felvillan a „ jó kirá ly" 
és a „rossz tanácsosok" naiv és ósdi szembe-
állítása. Viszont teljesen erőszakolt és mes-
terkélt összefüggést konstruál Osváth Szig-
ligeti e darabja és a radikális balszárnynak 
a paraszti tömegek felfegyverzését sürgető 
programja között . Idézi az „Éle tképek" 
egy cikkét, melyben többek között az alábbi 
— nem éppen a Szigligeti-emlegette „ jó 
király" képzetét felidéző — sorokat olvas-
hat juk : „Bizonyos e perctől fogva az, 
h o g y . . . a császár és Magyarország két 
ellenséges tábor. Köztük minden viszony 
tettleg megszüntetet t" , ma jd ezt írja : „az 
Életképek Petőfi és a márciusi baloldal poli-
tikai követeléseinek ad hangot : ad junk 
fegyvert a kaszás százezrek kezébe. Ezt a 
fegyveres felkelést szervezi, ugy ezt a for-
radalmi optimizmust sugározza Szigligeti 
színműve . . ." (82. 1.) Kétségtelen persze, 
hogy а „II . Rákóczi Ferenc fogsága" valóban 
optimista, a szabadság ügyének diadalában 
bizakodó hangulatot áraszt. De pusztán 
ennek alapján még nem lehet Szigligeti 
d rámájá t konkrét kapcsolatba hozni a radi-
kális tábor törekvéseivel. Már pedig további-
ezen túlmenő támpontokat ilyenféle feltéte-
lezések számára a mű szövege egyáltalán 
nem szolgáltat. Hasonlóképpen erőltetettnek 
érezzük azt a kijelentést, hogy a „Liliomfi"-
ból — melyről az eddig elfogadott datálást 
módosítva éppen Osváth állapítja meg, 
hogy írásához Szigligeti már 1847 nyarán 
hozzákezdett — „a győzelmes szabadság 
derűje mosolyog". (85. 1.) Ügy véljük, 
Szigligeti pompás humorú, bűbájos komédiája 
akkor sem veszít szépségéből, ha nem 
aggatunk rá effaj ta , kissé vulgáris magyará-
zatokat . 

Szigligeti túlbecsüléséről azonban nem 
egyedül az ilyen, már az első pillantásra 
szembetűnő elhamarkodott állítások tanús-
kodnak. Az a módszer, melyet Osváth az 
egyes drámák elemzésében követ, némileg 
szintén alkalmas arra, hogy az olvasókban 
e művekről a valóságosnál pozitívabb, 
erényeiket és jelentőségüket felnagyító képet 
alakítson ki. Szigligeti színdarabjainak százat 
meghaladó tömege természetszerűleg nem 
te t te lehetővé Osváth számára, hogy kis-
monográfiájában mindegyikükkel — akár 
csak fu tó utalás formájában is — külön 
foglalkozzék. (Bár egy Szigligeti összes drá-
máinak címét és főbb bibliográfiai adatai t 

108 

felsoroló összeállítás függelékként való köz-
lése annál is inkább kívánatos lett volna, 
mert Szigligeti műveiből semmiféle nagyobb-
szabású gyűjteményes kiadással nem ren-
delkezünk.) Osváth jó érzékkel, biztos ítélet-
tel választotta ki azokat az alkotásokat, 
amelyek — akár kiemelkedő művészi érté-
kük, akár az író fejlődésében betöltött sze-
repük folytán (e két tényező egyébként 
legtöbbször egybeesik) — részletes, beható 
tárgyalést igényelnek. Műelemző készségé-
ről Osváth nem egy helyüt t tesz bizonyságot ; 
hadd utal junk most csak a „Csikós"-sal és 
különösen a „Szökött katoná"-val foglalkozó, 
finom megfigyelésekben gazdag fejezetekre. 

A drámaelemzések nem csekély hányadát 
a szóbanforgó művek ismerője mégis egy-
oldalúnak fogja érezni. Osváth figyelme 
ugyanis az analízis során főként a cselek-
meny felépítésére, a darabban kialakuló 
szituációkra irányul s jóval kevesebb gondot 
fordít a jellemábrázolás és a nyelvi kifejezés 
vizsgálatára. (Ez utóbbi kérdés, a drámai 
nyelvnek, a szereplők nyelvi eszközökkel 
való egyénitésének problémája szinte szóba 
sem kerül a monográfiában.) Mármost köz-: 
ismert tény, hogy Szigligeti művészetének 
éppen az érdekes, feszült helyzetek létre-
hozása a legerősebb oldala. Ez a helyzet-
teremtő képesség persze egyáltalán nem 
lebecsülendő, hiszen a szó mélyebb értel-
mében hatásos és nem pusztán külsőséges 
fogásokra épített drámai helyzetekben — és 
Szigligeti legsikerültebb műveiben számos 
ilyen helyzetet találunk — mindig a valóság 
bizonyos objektív összefüggései jutnak sűrí-
te t t , koncentrált formában kifejezésre. Csak-
hogy arról sem lenne szabad hallgatnia 
a monográfiának, hogy a jól választott 
helyzeteket Szigligeti többnyire éppen a 
jellemrajz fogyatékosságai miat t nem képes 
igazán mély és gazdag emberi tar talommal 
megtölteni. Példaképpen hadd hivatkozzunk 
ismét а „II. Rákóczi Ferenc fogságá"-ra 
melyről Osváth kizárólag jót tud mondani, 
s miközben joggal dicséri a kitűnően expo-
nált és következetesen kibontott konflik-
tust , megfeledkezik a legtöbb alak jellem-
zésének sematikus és elnagyolt voltáról s 
a darabban felbukkanó retorikus elemekről. 
(Talán nem árt még egyszer leszögezni, 
hogy mindezzel nem kívánjuk kétségbevonni 
a mű vi ta thata t lan értékeit ; csak Osváth 
felfogásának egyoldalúsága késztett bennün-
ket a negatívumok hasonlóképpen egyoldalú 
hangsúlyozására.) 

A „Gri t t i " esetében viszont (melyről 
egyébként gondosan árnyalt , szép elemzést 
kapunk a monográfiában) a dráma szer-
kezetére vonatkozólag kell vi tába szállnunk 
Osváthtal . Szerinte a cselekmény három 
szála szerves kölcsönhatásban van egymás-
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sal s mindegyik a mű lényeges mondani-
valójának érvenyre ju t ta tásá t szolgálja. A mű 
alapkonfliktusa — írja — „a magánélet 
különböző viszonylataival, összefüggéseivel 
bonyolódik, s ez nem homályosítja, hanem 
lényegesen kiélezi az t" . (39. I.) Mi viszont 
inkább Bayer Józseffel értünk egyet, aki 
úgy lát ja , hogy „a cselekmény túlzó föl-
halmozása szétszórja a drámai érdeket" és 
hogy különösen a Gertrud alakjával kap-
csolatos motívumok bonyolítják fölöslege-
sen és zavaró módon a darab cselekményét. 

Nyílván a szerző Szigligetit túlértékelő 
szemléletével függ össze az is, hogy a francia 
romantika Szigligetinél erősen érezhető hatá-
sáról szólva, csak e hatás előrevivő, pozitív 
oldalait emeli ki és nem vesz tudomást a 
Victor Hugó-féle iskola mechanikus után-
zásának káros következményeiről. Osváth 
egy ízben azzal a — nem éppen indokolt — 
dicsérettel illeti a romantikus dráma nagy-
jait, hogy ők „a külső hatást és a véletlen 
eseteket a drámai cselekmény szükségszerű 
menetébe, széttéphetetlen belső logikájába" 
ágyazzák be. (40. 1.) Ez a megállapítás a 
világirodalom minden igazán nagy dráma-
írójára egyaránt vonatkozhatnék — de 
éppen a mesterké't fogásokkal oly gyakran 
élő francia romantikára aligha áll. Különben 
maga Szigligeti t isztábban lát ta ennek a 
iránynak erényeit és hibáit, mint Osváth. 
„Jó , ha jellemeinket minél érdekesb hely-
zetekbe hozzuk ; de rossz, ha előre képzelt 
helyzetek érdekessége által elkapatva, jelle-
meinket azokba beeről te t jük" — írja „Drá-
mai ál lapotjainkról" című tanulmányában 4 

és ezzel a francia romantikusok módszerének 
találó bírálatát adja. Ebben a meggyőző 
érvelésű, ki tűnő tanulmányban, mellyel ter-
mészetesen Osváth is ̂ foglalkozik, Szigligeti 
világosan kifejti, hogy'a francia dráma köve-
tése csak szükségszerű átmeneti s tádiuma 
irodalmunknak, és hogy drámaíróink, akik 
Hugótól és társaitól sok jót, de sok rosszat 
is tanul tak, az igazi, legnagyobb példaképet 
nem az ő műveikben, hanem Shakespeare 
művészetében találhat ják meg. (Más lapra 
tartozik, hogy mindezeket a helyes felisme-
réseket Szigligeti saját alkotói munkásságá-
nak nagy részében nem tudta kellőképpen 
érvényesíteni.) 

A romantika jelentőségének eltúlzására 
vall az is, hogy Gyulai kritikusi álláspontjá-
nak lényegét, az általa hirdetett „korlátozott 
realizmus" legfőbb ismérvét Osváth „az 
illúziók, az ábrándok elutasí tásában" és 
„a romantika teljes elvetésében" lát ja. (113. 
1.) Gyulai magatartására azonban nem ro-
mantika-ellenessége a legjellemzőbb. Sokkal 

4 A Kisfaludy-Társaság Évlapjai . VII . 
kötet . 442. 1. 

fontosabb és alapvetőbb ennél a következetes 
kritikai realizmus felé muta tó törekvésekkel 
szemben tanúsí tot t meg nem értése. Az ábrán-
dok és illúziók tagadása egyébként még 
korántsem jelenti mindenfaj ta romantikus 
elem kiküszöbölését. A romantika teljes és 
végérvényes felszámolása Gyulai világ-
nézete, a Deák-párt platformja alapján 
nem is volt valójában lehetséges. Gyulai év-
tizedeken át küzdött Jókai — sok esetben 
haladú célzatú —• romant ikája ellen ; viszont 
az ő regényírói eszményképe, a mély-
ségesen dezilluzionista szemléletű Kemény 
Zsigmond műveiben a romantikus (csak-
hogy ezúttal a romantika reakciós, irracio-
nalista ágára jellemző) vonások szintén 
nem csekély szerepet játszanak. 

Gyulaira vonatkozólag Osváth be is 
éri egy-két i lyenfajta rövid megjegyzéssel 
— pedig Szigligetihez való viszonyát, Szig-
ligeti 49 utáni munkásságára gyakorolt 
hatását érdemes lett volna részletesebben 
megvizsgálni. Osváth azt sejteti, hogy 
Gyulai kedvezőtlen irányban, a Deák-párti , 
67-es ideológiai szellemében hatot t Szigligetire 
(113. 1.) Ez igaz, de az igazságnak csak az 
egyik oldala. Szigligeti Gyulainak az ő darab-
jairól szóló bírálataiból, amelyek a mélyebb 
jellemrajz fontosságára muta tnak rá és az 
öncélú színpadi rutin elemeinek túltengését 
h ibázta t ják , sok helyeset, megszívlelendőt 
is tanulhatot t . Másrészt azt is meg kell 
jegyeznünk, hogy Gyulai álláspontjának ret-
rográd elemeit Szigligeti nem minden vonat-
kozásban te t te magáévá. Az irodalomtörté-
neti kongresszus anyagában szereplő hozzá-
szólásában Osváth utal arra a rokonságra, 
amely Szigligetinek „A dráma és vál fa ja i" 
című könyvében összefoglalt drámaelméletét 
Gyulai esztétikájához fűzi. (Magában a 
monográfiában egyébként Szigligeti dráma-
elméleti nézetei elég mostoha elbánásban 
részesülnek. „A dráma és vál fa ja i" elemzé-
sére mindössze négy lap jut. így természete-
sen csak a mű legáltalánosabb jellegzetes-
ségeiről nyerünk tá jékoztatás t és Szigligeti-
nek az egyes drámai műfajokra vonatkozó 
fejtegetéseiről még említés sem történik.) 
Szigligeti reál-ideál elméletének — írja az 
említett hozzászólásban Osváth — „kísér-
tetiesen ugyanaz a lényege, mint Gyulai 
eszményítő realizmusának".6 Ez a kapcso-
lat valóban fennáll, de emelett látnunk kell 
a Szigligeti és Gyulai felfogása közötti 
különbségeket is. Szigligeti tragikum-elmé-
lete például, bár sok ponton érintkezik 
Gyulai álláspontjával, egyes mozzanataiban 
határozottan haladóbb annál. Gyulai a tra-
gikum lényegét tudvalevőleg abban lát ja, 

5 A realizmus kérdései a magyar irodalom-
ban. Bp. 1956. 306. 1. 
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hogy a fennálló viszonyok ellen lázadó hó'st 
eléri „a megsértett erkölcsi, társadalmi és 
állami érdekek nemesise". A nagyobb igazság 
tehát szerinte mindig a fennálló rend védelme-
zőinek oldalán van. Szigligeti viszont meg-
különböztett a tragédia egy másik t ípusát is, 
melyet a következőképpen jellemez : „Ha 
jó és igaz az eszme, melyért a hős küzd 
az utóbbi részben (A tragédia második felé-
ben. O. A.) A hős szenved és megsemmisül 
ugyan de az eszme, tulajdon eszméje túl-
éli, dicsfénnyel köríti, megszépíti h a l á l á t . . . 
Például, a szabadságért küzdő hős meghal 
ugyan érte, de a szabadság győz." Az ilyen-
fa j t a tragédiák hőseinek Szigligeti szerint 
azért kell elbukniok, mert bár „jó ügyért 
harcolnak, de rájok vészt hozó túlbuzgó-
sággal, vagy téves, rossz, vagy éppen bűnös 
eszközökkel."6 Az utóbbi megjegyzés, mely-
nek értelmében a jó ügyért küzdő hős sem 
lehet teljesen ártat lan, már a korabeli libe-
rális tragikum-elméletek hatására vall. De 
lényegesebbnek kell éreznünk koncepciójá-
nak azt az elemét, hogy a hős által képviselt 
eszmék — ha a hős pusztulása árán is — 
végül mégis diadalt a ra tnak . Szigligeti tra-
gikum-felfogását jól illusztrálják. „A világ 
u r a " egyik főszerelőjének, Krispusnak a 
darab végén elhangzó szavai. Krispus, akit 
apja , Nagy Konstantin császár azért végeztet 
ki, mert hata lmát félti fiának növekvő nép-
szerűségétől, a vesztőhelyre lépve így beszél : 
„Ha nem leszek többé nem félti Tőlem 
hatalmát , fo ly ta that ja nagy Munkáit ; a 
világon béke lesz. S az új hit győzend, 
melyben én hiszek." A tragédia kicsengése, 
mint lá t juk, pontosan egybevág az idézett 
elméleti "megfogalmazással. 

Azt a képet, melyet Szigligeti dramatur-
giai elveiről „A dráma és válfajai"-ból 
kapunk, kisebb cikkei és különösen bi-
zonyos művei körül kialakult viták anyaga 
fontos és érdekes vonásokkal egészíti ki. 
Osváth ismeri, számon tar t ja ezeket az írá-
sokat, figyelemmel kíséri a Szigligeti drá-
máival foglalkozó kortársi kr i t ikákat és 
vitacikkeket is — tanulságaikat azon-
yban nem aknázza ki kellőképpen. Szig-
ligeti darabjai évtizedeken át álltak a 
Nemzeti Színház játékrendjének középpont-
jában, és a kor jelentős kritikusai dráma-
irodalmunk egy-egy éppen időszerű, lényeges 
kérdéséről alkotott véleményüket igen gyak-
ran e művek valamelyikére reagálva, azt 
elemezve fej tet ték ki. A magyar dráma 
fejlődésvonalát nyomozó kuta tás számára 
tehát — mint már korábban a népszínmű 
problémái kapcsán is utal tunk rá — ezen 
a területen bőségesen akad feladat. 

6 Szigligeti : A dráma és válfajai. Bp. 
1874. 196—197. 1. 

Különösen nagy figyelmet érdemel a 
drámai motiváció kérdéséről Szigligeti és 
Salamon Ferenc között 1857-ben lezajlott 
vita, amely-Osváth szerint is „dramaturgiánk 
történetének egyik legizgalmasabb és igen 
tanulságos polémiája". (161. 1.) Sajnos abból 
a néhány sorból, mely Osváth könyvében 
ezt regisztrálja, a vita valódi jelentőségére 
nem derül fény. (Könnyen lehetséges persze, 
hogy a szerzőnek könyve írásakor előre meg-
szabott terjedelmi korlátokhoz kellett alkal-
mazkodnia. így a monográfia helyenkénti 
túlságos szűkszavúságát, bizonyos kérdések 
mellőzését részben ez a kényszerű kötöt tség 
indokolná.) Osváth jól lát ja, hogy a polémia 
során Szigligeti képviselte a helyesebb állás-
pontot, de azt már nem veszi észre, hogy 
e látszólag tisztán dramaturgiai tárgyú, 
szituáció és jellemzés viszonyát feszegető 
vitában tulajdonképpen sokkal többről : 
alapvető politikai, világnézeti kérdésekről 
volt szó. Salamon nem véletlenül polemizál 
oly hevesen azzal a felfogással, amely az 
egyének tetteire nézve a szituációnak, tehát 
végeredményben az adott társadalmi viszo-
nyoknak döntő szerepet tulajdonít . E fel-
fogás értelmében ugyanis az egyes emberek 
bűneiért felelős az a társadalom is, amely 
eltorzította, káros irányba terelte hajla-
maikat és képességeiket, s nem adta meg 
számunkra a jobb, emberhez méltóbb élet 
lehetőségét. Innen pedig már szinte egye-
nesen adódnék az a következtetés, hogy 
a kiutat csak a gyökeres, mélyreható vál-
tozás, az elnyomásra alapozott társadalmi 
rend megdöntése jelentheti. Szigligeti, az 
1850-es évek Szigligetije persze távol áll 
at tól , hogy ezt a következtetést levonja. 
(A vitában ő — Salamonnal ellentétben — 
különben is csak a szorosabban dramatur-
giai jellegű, a drámai motiváció követel-
ményeit érintő kérdéseket tárgyalja.) Sala-
mon bizonyára mégis ezt a gondolatot vélte 
kihallani ellenfele érveléséből, ezért emleget 
„erkölcstelenséget" és „vastag materializ-
mus t " a szituációnak a cselekvésre való 
hatását hangoztató elmélettel kapcsolatban. 
Ő viszont a „jel lemnek" valamiféle elvont, 
időtől és körülményektől függetlenített fo-
galmából indul ki. Főként azt hangsúlyozza, 
hogy ugyanabban a helyzetben különböző 
jellemű emberek különböző módon, egyéni-
ségüknek megfelelően fognak viselkedni. 
Salamon ezáltal az erkölcsi arculatnak, a 
nehéz viszonyok között való helytállásnak 
fontosságára figyelmeztet — és ebben állás-
pont jának helyes, jogosult mozzanatát kell 
látnunk. Ámde Salamon egész gondolat-
menete mögött az az elképzelés rejlik, hogy 
bizonyos jellembeli sajátságok megléte ese-
tén bárminő körülmények között, a fennálló 
viszonyokat tudomásul véve és elfogadva 
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is lehet helyes, erkölcsös maga ta rzás t t a n ú -
sí tani . Talán nem vulgarizálunk, ha ebben 
a felfogásban a forradalmi cselekvéstől 
visszariadó, s helyette a passzív ellenállást 
választó köznemesség á l láspont jának eszté-
t ikai vetüle té t l á t juk . Egyébként persze 
Sálamon vitacikkeinek előterében nem ezek 
az ál talános világnézeti problémák, hanem 
a közvetlenül dramaturg ia i jellegű kérdések 
ál lnak, s ez u tóbbiakra vonatkozólag számos 
találó megállapí tás van bennük. Salamon 
á l l áspont jának konzervat ív , forradalomelle-
nes jellegén azonban ' helyes részletmeg-
figyelései mitsem vá l toz ta tnak . 

Szóvá kell még t ennünk egy-két a mono-
gráf iában ta lá lha tó kisebb következet len-
séget és tárgyi tévedést is. Azt a t ény t , 
hogy az ún. „polgári d r á m a " magyar alko-
tásai többnyi re nem a burzsoázia, hanem 
a nemesség életét m u t a t j á k be, a szerző a 
133. lapon lényegében úgy magyarázza , hogy 
színműíróink a francia és német társasági 
d r ámák példájá t a k a r t á k követni , már 
pedig az ot tani polgárság (e művekben 
ábrázol t) körülményeihez hasonló életmódot 
nálunk egyedül a nemesi osztály fo ly ta to t t . 
Nyilvánvaló, hogy a dolog éppen ford í tva 
áll. Nem a külföldi min ták ha tároz ták meg 
a magyar polgári d ráma t e m a t i k á j á t . Ellen-
kezőleg : íróink (természetesen csak azokra 
gondolunk, akiket az író név valóban meg-
illet és nem a közönséges színdarab-ipa-
rosokra) azért fordul tak a polgári d ráma 
nyugaton kialakult m ű f a j a felé, mert benne 
a magyar valóság bizonyos oldalainak tük -
rözésére is a lkalmas fo rmát ismertek fel. 
— Az 1847-es év irodalmi harcairól Osváth 
a következőket ír ja : „A reakció ha j szá ja 
k i ter jed az irodalom területére, a konzerva-
tív lapok szervezett t á m a d á s t intéznek 
Petőfi és a népies i rány, az irányköltészet 
ellen. A Szépirodalmi Szemle és a Honderű 

cikksorozatot indít a J á n o s vitéz és A falu 
jegyzője ellen . . . " (77—78. 1.) Ezek a sorok 
t ö b b tek in te tben is helyreigazításra szorul-
nak . Mindenekelőtt az Erdélyi J á n o s szer-
keszte t te Szépirodalmi Szemlét következet-
lenségei, liberális kor lá t ja i ellenére sem lehet 
a konzervat ív lapok közöt t , a Honderűvel , 
Petr ichevich Horvá th Lázár és Zerffi orgá-
numáva l együt t emlegetni. Továbbá : a 
J á n o s vitézt ebben az időben egyetlen lap 
sem — a Honderű sem — t á m a d j a , a Szép-
irodalmi Szemle pedig „A népmese Magyar-
országon" című, Henszlmann Imrétől szár-
mazó cikkében egyenesen igen elismerő 
hangnemben emlékezik meg róla. Ami 
A falu jegyzőjét illeti, a Szépirodalmi Szemle 
hasábja in ezt a műve t i rányzatos jellege 
mia t t valóban érik bizonyos — bár korán t -
sem a teljes elutasí tásig menő — kifogások. 
A Honderű viszont ekkoriban éppenséggel 
feldicséri és demagóg módon Petőfiék művé-
szetével próbál ja szembeállí tani Eötvös regé-
nyét . — Végezetül azt is meg kell említe-
nünk , hogy Osváth könyvének stílusa 
á l ta lában szürke, kevéssé irodalmias jel-
legű, sőt helyenként a pongyoláságtól sem 
mentes. 

Bírálatok végén gyakran fordul elő az a 
mentegetőzés, hogy a hibák boncolása a 
kelleténél jobban s a valóságos a r ányoka t 
el torzí tva szorí tot ta há t té rbe a bírált m ű 
érdemeit . Minden bizonnyal érvényes ez a 
jelen kr i t ikára is. Mi azonban úgy vél tük, 
hogy éppen ily módon, a pozit ívumok mellett 
a k ö n y v egyes részleteivel kapcsolatos 
kételyeinkről és ellenvetéseinkről is számot 
adva becsüljük meg igazán, érdeme szerint 
a szerző gondos, odaadó m u n k á j á t , amely 
i roda lomtör téne t í rásunkat egy érdekes és 
hasznos monográf iával gazdagí to t ta . 

Oltványi Ambrus 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: VÁLOGATOTT VERSEI 

Válogat ta és az előszót írta : Vas I s tván . Szépirodalmi Könyvkiadó , 1955. 

1. Szép gesztus volt a Szépirodalmi Könyv-
kiadótól, hogy Kosztolányi novelláinak válo-
ga to t t gyű j teménye u tán nem sokkal versei-
ből is gazdag, 22 íves válogatást bocsátot t 
közre négyezer pé ldányban. Ezzel könyv-
k iadásunk nemcsak azt bizonyí tot ta be, 
hogy valóban megbecsüli a múl t minden 
valamirevaló költői é r tékét , hanem újból 
felszí tot ta a Kosztolányi-vi ták parázsát is, 
a lka lmat ado t t a r ra , hogy megint egyszer, 
újból mérlegre vessük ennek a felemás költő-
nek a verseit és egyéniségét. 

A Kosztolányi-per újrafelvétele időszerű, 
t ámadói és védői szempont jából egyarán t . 

Az 1945 utáni évek első hevületében egyol-
dalúan elmarasztaló, heves ítéletet mon-
do t t ki rá egyik-másik alkalmi kr i t ikusunk 
(Szabó Árpád t a n u l m á n y á r a gondolok a Való-
ság hasábja in , 1946-ból), s a hivatalos köz-
vélemény azóta is megegyezett költésze-
tének korszerűtlenségében. Kardos László 
találóan foglalja össze Kosztolányi ú j a b b 
megítéltetését (a vá logato t t novellák elé 
írt t a n u l m á n y b a n ) : „A felszabadulás óta 
Kosztolányi neve körül valamelyes bizal-
mat lanság t e r j enge t t , nem minden ok 
nélkül. Verseinek t ema t iká j a , hangula ta , 
szemlélete, impresszionista tónusa , fo rma-
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lizmusba is át játszó virtuozitása nagyon 
is odaköti ezt a költőt a tízes-húszas évek 
polgári szellemiségéhez . . . Irodalmi, poli-
tikai publicisztikája nemcsak ellentmondá-
sosnak tetszik, hanem helyenként határo-
zottan szembeszáll mindazzal, amit ma 
hiszünk, vallunk . . . " 

Ugyanakkor azonban Kosztolányinak még 
mindig sok „híve" van, akik „korunk költé-
szete" elől hozzá (és Tóth Árpádhoz) mene-
külnek egy bizonyos fa j t a költészet varázs-
italáért, mint annak idején Babitsék Arany-
hoz. Ezek a hívek egyáltalában nem csak 
az idősebb nemzedékeiből kerülnek ki 
(amelyekben persze a Kosztolányi-versek 
a múlt emlékeivel is összefonódnak), hanem 
az ifjúság legfrissebb soraiból is. A tapasz-
talat azt mu ta t j a , hogy mai tanulóifjúsá-
gunk körében a Nyugat polgári költői túlsá-
gosan is népszerűek. Például a gimnázium-
ban — ahogy egymás után következnek az 
irodalomtörténet ^tanítás rendjében — Babits 
hatását csak Tóth Árpáddal lehet „levezetni", 
Tóth Árpád népszerűsége csak Juhász Gyula 
varázsával ellensúlyozható, Juhászé Koszto-
lányival, Kosztolányi József Attilával, — és 
a róluk szóló szakköri előadásokon csak 
nehéz, súlyos vértezető vi tákban tud juk 
kivívni, hogy irodalmi fogékonyságú tanuló-
ink — származás-különbség és nemre való 
tekintet nélkül — Tóth Árpádot vagy 
Kosztolányit ne emeljék minden ú jabb köl-
tőnk fölé. 

Kosztolányi hat és hódít ma is. Ezt a hatás t 
nem úgy kell helyes mederbe terelni, hogy 
nem beszélünk a költőről (a fiatalok mindig 
azt olvassák a legszívesebben, amit az iskola 
tilt vagy elhallgat), nem is úgy, hogy nem 
adjuk ki a műveit, hanem úgy, hogy meg-
kíséreljük tisztázni értékeit és hibáit egy-
aránt . Ehhez a föladathoz nyúj t segítséget 
a két válogatott kötet, szöveg-anyagával 
és bevezető tanulmányaival együtt . 

2. A válogatott versek kötete is abban a 
nem hivalkodó, de ízléses, tapintatos zöld-
drapp kötésben jelent meg; amelyben a 
novelláké. A címlap előtt — régi jó szokás 
szerint — a költő valamennyi művének 
listája, cím, műfaj , évszám szerint. Hasznos 
tájékoztató. Aztán a költő fényképe követ-
kezik : a jellegzetesek, de nem kihívóak 
egyike. A ha j fü r t itt is a szemöldökig hull 
alá ; a szem kissé alulról, egyszerre melegen, 
szomorúan és bizalmatlanul veti föl tekin-
tetét ; a keskeny a jkak sarkából kétoldalt 
fölfelé ível az orrhoz a gúny és fájdalom 
jellegzetes ránca ; az arcon a szokásos bá-
gyadt, kissé enervált kifejezés. Az arc két 
oldala felemás : a balon — élénkebb szem-
mel — bizonyos lappangó derű, diákos ugrató 
kedv bújkál ; a jobb árnyékos, letört, szo-

morú, csaknem fájdalmas. Akárcsak Koszto-
lányi költészetének kettős arca! Az arc 
alat t a hírhedt függőleges zsinór-nyakkendő 
helyett vízszintes, csíkos bohém-csokor (mint 
a mai kirakat-divat újdonságai). Ez az 
arckép jó bevezető a költő műveihez! 

3. A kötet elé Vas István írt terjedelmé-
ben is mértéktar tó bevezetést Kosztolányi 
költészetéről. A bevezetés nem mereven 
szabályos tanulmány, nem is hűvös kri t ika, 
hanem okos, szép, beleélő, együttérző és 
mégis dokumentált fejlődésrajz es értékelés, 
— inkább a költő-társ megértő és megértető 
szándékával, semmint az ítélkezés fölényé-
vel. Vas nemzedéke — minden azótai eszmei 
előrehaladás mellett — sem felejtheti el, 
mit köszönhetett Kosztolányinak (és társai-
nak) abban, hogy egyáltalában megszerette 
a költeményeket (az akkori iskolai irodalom-
taní tás kevéssé volt alkalmas erre), rend-
szeres versolvasóvá, versmondó esték hűsé-
ges hallgatójává vált. Ugyanakkor azonban 
éppen eléggé elfogulatlan ahhoz, hogy vilá-
gosan lássa és józanul fölmérje a költő nega-
t ívumait , eszmei tévedéseit, elvi követke-
zetlenségét, dekadens hangulatait . Vas István 
nézetével egyetérthetünk, legfeljebb kiegé-
szíthetjük megállapításait. 

A bevezető abból az ellentmondásból 
indul ki, amely Kosztolányi önvallomásai 
(„Nem tud tam én dalolni nektek az újról, 
csak a régiről, — Nem tudtam én dalolni 
nektek a földről, csak az égiről") és költői 
gyakorlata között mutatkozik. Igaz, hogy 
Kosztolányi jellegzetesen hátrafelé tekintő, 
emlékeiben élő költő, aki a jelent is nem 
egyszer a jövendőbeli versanyag tudatával 
éli, — „az emlékezés nagy lírikusa" —, de 
ugyanakkor tudatosan a modern kor és a 
földi élet, a kézzel fogható világ köréből 
merítet te témáit . Transzcendens monda-
nivalókkal nem bíbelődött, „konok és 
pogány kételkedés", erőteljes hitetlenség 
jellemezte. 

Már ez az ellentmondás is rávilágít arra , 
hogy „egy költőnek sem sikerült maga felől 
úgy megtéveszteni a világot, híveit és ellen-
feleit, követőit és támadói t , mint Koszto-
lányinak". Vas István néhány vonásban 
helyesen' muta t rá egyéniségének kettőssé-
gére : a komoly, mély, igazmondó költőt 
folyvást veszélyeztette benne „sajá t hőse, 
a bennerejlő Esti Kornél, ez a furcsa t réfa-
csináló, akinek ka ján elegenciája, eltökélt 
léhasága, bajkereső hányavetisége annyira 
szerette megbotránkoztatni az embereket" . 
Póz és őszinte élmény váltakozik költészeté-
ben. Rokonszenvező részvéttel hajol a szegé-
nyek, a proletárok felé, de ugyanakkor fél 
is tőlük ; „elzárkózás és szövetkezés kettős-
sége" szabja meg magatar tásá t . 
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Költői egyéniségének vonásait egyébként 
Vas István nem statikusan és összefoglalóan, 
hanem fejlődésének nyomon kísérésével bon-
takozta t ja ki. A Négy fal között már föl-
villantja a konok kételkedést, látásának 
reális közvetlenségét és költői személyiségé-
nek szeretetreméltóságát. A szegény kis-
gyermek panaszai-nak legfőbb értéke a han-
gulati finomságok és dekadencia mögött 
ma is elevenül ható meghitt családiasság, 
az érzékletes képek sorozata, az élet apró 
mozzanatainak ünneplése, és jellemző vonása 
a korai osztályönzés és a szenvedélyes rész-
vét, a szegényekkel vállalt szolidaritás együt-
tes jelentkezése. A háború megrázó hatására 
egész költészete hirtelen megnő, meg-
érik, s a dekadens hangulatokat valódi tra-
gikus érzés, férfias komolyság vál t ja fel. 
A bús férfi panaszai „Kosztolányi sajátos 
költői realizmusának csúcspontja". I t t fordul 
tudatosan kora jelenébe, teljes költőiséggel 
vállalja a várost, érzékletesen valóságos 
képsorozatot ad a maga modern életéről és 
korának Budapestjéről, „olyan költői köz-
vetlenséggel, amilyenre Petőfin kívül nem 
akad példa magasabb színvonalú költésze-
tünkben" . 

Ezzel kapcsolatban állapítja meg Vas 
István, hogy Kosztolányi „alapjában véve 
romantikus költő", „telt zengésű, nyílt, ma-
gas rendű érzelmessége" miatt ; kár azonban, 
hogy ezt a vonását nem fejti ki részleteseb-
ben. A Meztelenül szabad-verses kötete — ez 
az „egyszerűségében is inyenc költészet" — 
erőgyűjtés, utolsó lélegzetvétel a csúcspontot 
jelző Szamacías-hoz,amelyben a költő „roman-
t ikája klasszikussá érik". Mint ahogy a 
Négy fal között kötetéből az Üllői-úti fák-ai, 
a Kenyér és bor-ból a Boldog, szomorú dal A, 
A bús férfi panaszai-ból a Most harminckét 
éves vagyok-ot : a Számadás-bál főként a 
címadó verset és a Szeptemberi álűtat-ot, 
„Kosztolányi egész életének és költészetének 
összefoglalását és megdicsőülését" emeli 
ki, — valamint az utolsó, halálközeli ver-
seket, amelyekről bátran állítja, hogy „a 
magyar költészet csúcsain állnak, sőt az 
egész világirodalomban nem kis helyet 
elfoglaló halál-lírában is páratlanok, éppen 
azért, mert nem az elmúlás sugallata érző-
dik ra j tuk , hanem az életé, az élet nagy 
erényeié, amilyen a bátorság, a nemes 
férfiasság, a fölvilágosult lelkierő". Vas 
tehát meglátta azt a meglepő tényt hgy 
ebben az érzelmes, dekadensnek induló 
lírikusban, a ványadt kisgyermek panaszai-
nak költőjében mily sok lelkierő, hősiesség 
is volt. 

Vas Is tvánnak a téma iránti odaadását , 
finom elfogultságát jelzi a bevezetőben az, 
hogy hol a szeretetreméltóságot, az „a ján-

dékozó könnyedséget", hol a szenvedélyes 
részvétet és humanizmust , hol a költői 
közvetlenséget, hol a romantikus érzelnies-
séget, hol bölcs fölényű, gyermeteg huncut-
ságú mosolyát emlegeti Kosztolányi leg-
nagyobb költői értékeként. De tévedne az, 
aki az iménti felsorolásból azt olvasná ki, 
hogy egyoldalúan ítéli meg Kosztolányit. 
Világos látással mu ta t rá kötetről kötetre 
a negatívumokra is : a dekadenciára, a 
félrevezető pózokra, az egyéniségében rejlő 
Esti Kornél elvi léhaságára, a következet-
lenségekre, korai osztályönzésére, dicstelen 
ellenforradalmi szereplésére. 6 maga figyel-
meztette, hogy „egy percig sem szabad 
Kosztolányit »haladóbbnak« látnunk, mint 
amilyen volt". Szívesen hivatkozik József 
Attila Kosztolányi halálakor lerótt elismeré-
sére Ç,Gyémánt szavaid nem méred kará-
t o n " es „Testvérünk voltál és lettél apánk") , 
de azt sem tagadja el Kosztolányiban, amit 
József Attila „szociális nihilizmusnak" neve-
zett. Nem a szokványos módon magasztalja 
Kosztolányi formarrűvészetét sem. Meg-
szoktuk, hogy a Nyugat költőit általában 
— nem egyszer formalizmusba eső — szó-
bűvészeknek t a r t j ák . Vas István azonban 
éppen arra muta t rá, hogy Kosztolányi 
tulajdonképpen „kétes formai elemeket tudot t 
fölemelni nagy költészetté". Ilyen csodát 
viszont csak a tartalom tud Jenni a formával ; 
mert „volt-e már költő, akinek merő formai 
bravúrokkal sikerült számottevő hatást el-
érnie?" Vas inkább a prózában tulajdonít 
Kosztolányinak korjelző, klasszikus töké-
letességet, de versművészetében is kiemel 
két művészi elemet : a szembeszökő, kiéle-
zett rímelést és a remek verskezdéseket és 
befejezéseket. 

Egészében véve a bevezetőből egy nyilván 
inkább jóakaratú, az értékeket kiemelő, de 
a negatívumokat is feltáró, korántsem egy-
oldalú Kosztolányi-arckép bontakozik ki. 

4. Hogyan állunk tehát Kosztolányi köl-
tészetével? — Vas István (és a válogatott 
novellák előtt Kardos László is) már majd-
nem k imondja , amit évek óta sejtünk, s 
,már rég szerettünk volna kimondani : hogy 
Kosztolányi elméletei ellenére alkotott — leg-
jobb verseiben — mélyen emberi költészetet! 
Esti Kornél a semmi és a minden, a felszín 
és a látszat, a felelőtlenség és amoralitás, a 
sekélység és a hígság, az elvtelenség és a 
tettetés, a szeszély és a játék nyárspolgár-
képesztő ars poeticáját prédikálja ; a költő 
legjava verseiből azonban mélység és való-
ság, őszinte emberség és művészi igazság 
szólal, — olyan érzések és fá jdalmak, ame-
lyek visszhangot keltenek a ma emberében 
is. Ez a t i tka Kosztolányi ma is eleven 
hatásosságának. 
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Kétségtelen, hogy Kosztolányi nem a 
mi korunk ember és- költőeszménye : elvek-
től viszolygó, a határozott , egyértelmű világ-
nézettől húzódozó, a szocialista ember világ-
nézeti felelősségétől messze eső, a nagy 
közösségi erőfeszítéseken kívül álló költő. 
Az elvszerűség, a következetesség valóban 
nem volt sa já t ja . Költészetében (Vas István 
tanulmánya is ezt bizonyítja) csaknem 
minden állításnak megvan a tagadása, min-
den pozitívumnak a negatívuma, minden 
jellemvonásnak az ellentéte is. Ez, éppen 
ez a tipikus benne : az a magatar tás , amely 
nem igenli korát a kiváltságosak, a haszon-
élvezők megelégedésével, de nem is fordul 
vele szembe forradalmi módra. Az a kor, 
amelyben Kosztolányi élt, nem is kényszerí-
te t te elvi tisztázásra, eszmei állásfoglalásra 
a költőt. A „fennálló rend" szempontjából 
sokkal kívánatosabb volt, hogy a költők 
ne lássanak tisztán, ne is keresssek az u taka t 
a tisztázásra. Kosztolányi önellentmondásai 
nem csak költői felelőtlenségből származ-
nak, nem is csak a bohém szeszélyes mulat-
ta tó ke*dvéből, hanem a „modern", század-
eleji polgár belső tar tásának hiányosságai-
ból, — egy olyan korban, amikor se költői 
fórum, se társadalmi lelkiismeret, se ön-
ellenőrzés nem gátolta a szeszélyes mondani-
való gátlástalan kifejezését —, sőt az volt a 
legnagyobb érdem, ha valaki gátlás nélkül 
tudot t írni. (Ennek a korszaknak persze volt 
Adyja is. Ady egyedül álló nagyságát azon-
ban éppen az harsogja v i ta tha ta t lanná , 
hogy ebben a korban, szinte a kor ellenére 
tudot t forradalmár lenni, felismeréseit 
követve, gátlástalanul.) Nemcsak Kosztolá-
nyi különbözik tehát személy szerint korunk 
költőitől, hanem az ő kora is gyökeresen 
különbözött a miénktől. Lírájának nem 
utolsó jelentősége, hogy ezt a kort meg-
örökítette a jövő számára —-, súlyos doku-
mentumként , örök tanúságul a polgárság 
világának szétesésére, a polgári költő fá j -
dalmas vergődéseire. 

Nem szerecsent mosdatni akarunk, nem 
visszalopni kívánjuk Kosztolányit haladó 
hagyományaink fényes múlt jába (mint 
újabban múltunk egyik-másik kétes író-
jával kapcsolatban divatba jött). Koszto-
lányi költészete elsősorban negatívumaival 
nevel. Ez paradoxonként hangzik ; az iroda-
lomtanárok azonban jól tud ják , hogyan 
lehet pozitív irányban nevelni, hatni az 
irodalom negatív példáival, Nagy tanulság 
rejlik abban, hogy Kosztolányi költészete 
— mint a Nyugat többi polgári költőié is — 
azt bizonyítja : még a jellegzetesen polgári 
költők is rosszul érezték magukat a kapitaliz-
mus világában. Éppen ők illusztrálják a 
legmeggyőzőbben, a valóság hiteles irodalmi 
tükröződésének erejével, azokat a marx i 

tanokat , amelyek szerint a polgári társada-
lomban az emberek szélső individualizmusba 
fulladnak, fá jdalmasan elszigetelődnek, ato-
mizálódnak, a munkarobot terhe alat t 
nyögnek. Kosztolányinak is éppen azok a 
legnagyobb, legégetőbb, ma is leghatásosabb 
költeményei, amelyekben az emberi fá jda-
lomról, csalódottságról vagy a szebb élet 
vágyáról, az időtlen szerelemről vall tiszta, 
őszinte hangon. A Boldog, szomorú dal-ban, 
a Nagyvárosban éltem .. . kezdetű és az Ének 
Virág Benedekről című verseiben, a Szám-
adás-ban lényegében ugyanazt mondja el, 
amit Tóth Árpád a Lélektől lélekig-ben, 
Juhász Gyula az Unalom-ban és a Filológiá-
ban, Babits Mihály A lírikus epilógjá-ban. 

Emellett — más nagy verseiben — olyan 
emberi élményeket, vágyakat és érzéseket 
fejezett ki, amelyek visszhangra találnak a 
mi korunk emberében is. Nemcsak az idősebb 
nemzedékekben, amelyekben természetsze-
rűen a múlt emlékeinek húr já t is meg-
pendítik, hanem az új nemzedékekben, a 
fejlett tuda túakban is. Ez a visszhang 
korántsem meríti ki a mai ember, az épülő 
szocializmus küzdő, bizakodó, erős lelkű 
emberének érzés-, gondolat- és élmény-
körét ; de bármilyen kis része is annak : 
hozzátartozik az élet mélységéhez. Ady vad 
szerelmét, korhoz kötöt t forradalmi lázait, 
József Attila sajátos életkörülményekből 
fakadó érzéseit, a küzdelmes múltú munkás-
mozgalom akkori mozzanatait , Babits szélső-
séges individualizmusát és arisztokratikus 
gőgjét nem élheti á t mindenki ; de bárki 
szívét megérintheti az öregedés, az elmúlás 
mélabúja, az anyai és a hitvesi szeretet, 
az apa fájdalma fia betegsége vagy kamasz-
kori elidegenedése idején, egy-egy felejt-
hetetlen emlék, együttérzés a szenvedőkkel 
és boldogtalanokkal, a testi szenvedés kohó-
tüze vagy az a vágy, hogy lelkünk, életünk 
ne csak bot és vászon, hanem zászló legyen. 
Ez a t i tka annak, hogy Kosztolányi ma is 
olvasókra talál, bár sok minden már elavult 
költészetében. 

Szűk látókörű kritikusok azzal a váddal 
marasztalták el Kosztolányit, hogy költé-
szetének nincs egyetemes érvénye, semmit 
sem mond a szocializmus közösségi embere 
számára, mert mindig csak önmagáról beszél. 
Csakugyan : Kosztolányi sohasem énekelt 
többes szám első szemelyben. De hát még 
most sem értenénk meg, hogy a költő egyéni 
élményei olykor nagyon is egyetemes érté-
kűek? A lírai költő nem egyszer maga válik 
típus-értékűvé (mint az epikus író regény-
alakjai), ha érzéseiben es gondolataiban 
mások is magukra ismernek vagy ismer-
hetnek. Petőfi sem úgy képzelhette szó-
zatát a X I X .század költőihez, hogy ne 
írjanak saját érzéseikről, mert akkor a 
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maga versei közül se írt volna meg n é h á n y 
százat . Az a döntő, hogy a költő egyéni 
élményeiben — ahogy a kor t átéli — mennyi 
a közösségi ér ték, a mindenkinek szóló emberi 
tanulság. S ebből a szempontból nem az a 
legfontosabb, hogy egyes vagy többes szám-
ban szól-e az ének. Aki mindenkiről beszél, 
gyakran senkihez se szól. A közösségi mon-
danivalót nem egyszer éppen az egyéni 
átél tség a v a t j a hitelessé, hatásossá, míg a 
mindenáron „közösségi" költészet sokszor 
semat izmusba ful lad. Némileg Kosztolányi 
költészetének értékes részére is áll az, ami t 
Tó th Árpád lírájáról írt Déry Tibor : „Minél 
részletesebben, aprólékosabban s egyedibben 
panaszkodot t a maga ba ja i ra , szava annál 
egyetemlegesebb érvényű vo l t . " 

S ami ezt a szűkkörű, de mélyen emberi 
mondanivalót ma is hatásossá, szívhez szó-
lóvá teszi : az a közvetlenség, közérthetőség 
és bensőségesség, amellyel Kosztolányi meg-
énekli érzéseit és gondolatai t . Ez a benső-
ségesség átéltséget szuggerál, elhiteti velünk, 
hogy a költő valóban átél te , ami t mond , 
és legjobb versei meggyőződésből f akadnak , 
kényszeredet tség nélkül. Talán azért is ha t 
ránk olyan védtelenül ez a bensőségesség, 
mer t nem egy ú j a b b köl tőnkben hiába keres-
sük. Kosztolányi költészetével kapcsolat-
ban az irodalmi közvélemény annak idején 
szóbűvészetet , szó-mágiát emlegetet t . Holot t 
csak arról volt szó, hogy Kosztolányi (mint 
Ady, Tóth Árpád, Juhász Gyula ís) t i sz tában 
volt a költői szó súlyával , jelentőségével, 
pontosan ismerte, mérlegelte, ízlelte, t ap in-
t o t t a és t isztelte minden egyes szó ér tékét , 
lehetőségeit a mondanivaló közvetí tésében. 
S ma , éppen ma , ismét becsülni kezd jük azt 
is, hogy a köl tő mestere a költőmesterség-
nek is, mert a legértékesebb mondanivaló 
sem bűvöli el a tömegeket , ha gyarló for-
mába öltözik. Vas Is tván jogosan hivat -
kozik József Att i la tanúval lomására , aki 
nyilván nemcsak a fo rmaművész t becsülte 
Kosztolányiban. Azok, akik minden komoly 
értéket megtagadnak Kosztolányi költé-
szetétől, szükségszerűen t a g a d j á k a marx i— 
lenini irodalomelmélet egyik sarkala tos a lap-
tételét , a t a r t a lom és a forma egységét is. 

Megismételjük : Kosztolányi estikornélos 
elvei — vagy éppen elvtelensége — ellenére 
mélyen emberi verseket is a lkoto t t , amelyek 
a nagy tömegek érzéseitől sem idegenek. 
„Annak a művészetnek elvi a lapjai — írja 
Kardos László a novellák bevezetőjében —, 
amelynek Kosztolányi egyik magyar mestere, 
nyi lvánvalóan a polgári ideológia rend-
szerébe ágyazódtak , hiszen ezek az alapelvek 
fölébe rendelték a művészetet a szenvedők 
érdekeinek, s úgy ítéltek, hogy a művész-
hez mél ta t lan feladat a tömegek politikai 
szolgálata. De bármennyi re hi t te , sőt hir-

de t te is Kosztolányi ( tegyük hozzá : i nkább 
hirdet te , mint hi t te l ) , hogy a költőnek nem 
lehet célja az emberiségen segíteni, »politi-
zálni«, írói művében gyakran ráse jd í te t t a 
szenvedők igazára, és olykor mégis csak az 
é r e t t r k vívot t ágbogas, néha álarcos, gyakran 
t u d a t t a l a n harcnak volt részese . . . " Kosz-
tolányi egész költészete semmi esetre sem 
ta r tozha t ik haladó hagyományaink közé, 
de jónéhány verse számot t a r t h a t a mara -
dandóságra a szocializmus korában is. 

5. S most néhány szót a válogatásról és a 
szövegközlésről! Először is örvendetes, hogy 
a válogatot t köte t magába öleli az Össze-
gyűjtött Versek 1944-i k iadásának csaknem 
háromnegyed részét (236 verset), sőt vagy 
8—9 olyan vers is szerepel benne, amely 
abból h iányzot t (főként a régibb köte tekből 
és a há t r ahagyo t t versek közül). A Szeptem-
beri áhítat — valóban a legnagyobb versek 
egyike — a „ h á t r a h a g y o t t versek" közül 
á tkerü l t a Számadás köte tébe. Vas I s tván 
l á tha tóan a r ra törekedet t a vá logatásban, 
hogy a pozitív ér tékű versek lehetőleg mind 
bekerüljenek, de azért a kép teljesen hiteles 
legyen : a köl tő minden jellemző vonását 
képviselje vers. A Költő a huszadik században 
és az Esti Kornél éneke éppúgy benne van , 
mint a Számadás vagy a Hajnali részegség. 
(Csak az olyan cinikusnak érzet t , kihívó 
versek m a r a d t a k ki célzatosan, mint a 
Forradalmár a Három szatírá-ból.) Az ú jab-
bakból , az éret tekből természetszerűen keve-
sebb hullt ki a ros tán, min t a koraiakból . így 
is sajnálni lehet a Négy fal között versei közül 
a Téli alkony remek pil lanatképének és az 
idő relat ivi tását megkapó művészet tel ki-
fejező Megállt az óra k imaradásá t , A szegény 
kisgyermek versei közül a jellemző Én 
félek ..., a Mágiá-bó\ a bána to t t ó thá rpád ian 
dédelgető Kösöntyű, az individualizmussal 
szembeforduló Gyűlölöm magamat (a Költő 
a huszadik században e l lendarabja) és az 
öregedés f á j d a l m á t sűrí tő Takarodó, a Mez-
telenül kötetéből a felej thetet len Francia 
lány h iányá t . De há t mindenkinek meg-
vannak a maga kedvenc versei, és olyan 
antológia, válogatás, amellyel mindenki meg 
lenne elégedve : nincs. 

Van azonban Vas Is tván válogatásában 
két megbocsáthatatlan, f á jda lmas hiány is. 
A bús férfi panaszai-ból a Most elbeszélem 
azt a hónapot, — mikor torokgyíkban feküdt 
fiam . . . k ihagyásá t a ter jedelem sem indo-
ko lha t j a : ez a mélyen emberi kö l temény 
— a líra és epika ha t á r án — szinte egyedül 
áll köl tészetünkben, és egy mindenki szá-
mára hozzáférhető emberi é lmény olyan 
megrendí tő megörökítése, amely egész l íránk-
ban jelentős helyet biztosít számára . Ugyan-
csak ér thetet len a Szeretet k imaradása a 
Meztelenül versei közül. Ha van vers, amely 
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a Vas Is tvántól is kiemelt bá tor , tel tzengésű, 
kosztolányias érzelmességet és humanizmus t 
pé ldázha t ja (ha mind j á r t csak polgári vál-
toza tban is) : há t ez az. Azért a tíz lapér t , 
amelyet ez a ké t vers k íván t volna, szívesen 
feláldoznánk a jelenlegi válogatásból kétszer-
annyi kevésbé jelentős verset . 

A versek szövegközlése egyébként ö rven- ' 
detesen pontos. Sa j tóhibák (amelyek oly 
kellemetlenül zavar ják olykor verskötetein-
ke t ) néhány vesszőhibán kívül r i tkán fordul-
nak elő benne. (De azért van i t t is, pl. az 
Énekek éneke 4. versszakában vesszőhiba, 
6. versszakában pedig a „s libegve t a r t asz 
engem, ember t — az isten és állat k ö z ö t t " 
helyet t lihegve áll ; az Unalom utolsó előtti 
4. sora vagy nagybetűve l kezdődik, vagy 
az előt te álló sor végén vessző van és nem 
pont ; a bevezető t a n u l m á n y b a n „ b a m b a " 
helyet t „ m a b m a " a szedés, „ indoko l j a" 
helyet t „ i n d o k a l j a " ; s a kö te t végi Tartalom 
kétsoros címeiben a második sor nagybetűs 
kezdésű stb.) . Ezzel szemben Vas nem egy 
helyen javított az összegyűj töt t versek szö-
vegközlésén. (Pl. az Annyi ábrándtól. . . 
utolsó versszakának első soraiban az „aki 
á ldo t t an megy előre az á rnyak és kígyók 
k ö z ö t t " szövegéből — helyesen — kihagyta 
az az-t, az Ének Virág Benedekről utolsó 
előtti 4. sorába viszont beleszúrt egy az-1, 
nyilván a r i tmus kedvéér t : „szobája , min t 
az agg papok szobá ja" ; a Könyörgés az itt 
maradókhoz 6. szakaszában helyesen : „Az-

zal, mi biztos és szilárd-igaz", (a r i tmus-
rontó ami helyet t stb.) . Minthogy azonban 
Kosztolányinak még nincs krit ikai k iadása , 
nem egy esetben nem lehet megállapítani , 
milyen, melyik a helyes közlés. Pl. a leg-
nagyobb versek egyike, a Februári óda 5. 
versszakában : „Még nincs üres szó a j k a -
don . . . " (mint a vá loga to t tban) vagy a 
„Még sincs..." a helyes (mint az Össze-
gyű j tö t t Versek kö te tében)? A Hajnali 
részegség-ben „csöndből"fe tyeg-e á t a keltő 
óra, vagy a „csendből"? Vajon az ilyen 
sorban : „és viszolyogva fanyalogva — fanya -
rul fog egy ezüst k a n a l a t " (Mint a beteg 
gyermek), nincs-e vessző a két igenév kö-
zö t t ? — Az mindenesetre helyesnek látszik, 
hogy Vas I s tván , költői érzékkel, számta lan 
helyen k i j av í to t t a a magánhangzók hosszú-
ságát-rövidségét a r i tmus lejtésének szabá-
lyai szerint , akár a mai helyesírástól el-
térően is. 

6. Mindent összevetve : elismerés a kiadó-
nak a kiadásér t , Vas I s tvánnak a válogatásér t 
és a bevezetőért . A kö te t néhány ezer pél-
dánya bizonyára h a m a r elkel, fel tűnés nél-
kül (azóta már a második kiadása is meg-
jelent), néhány szép köl temény megint hoz-
záférhető lett a versrajongók számára , és a 
vá logato t t kö te t t a lán hozzájárul- m a j d 
ahhoz is, hogy ismét egy fokkal vi lágosabban 
lássuk : milyen szerepet és helyet tö l the t 
be Kosztolányi ú j életünk feltételei közöt t . 

Makay Gusztáv 

DOMBY MÄRTON : CSOKONAI ÉLETE ÉS 

Sa j tó alá rendezte és a jegyzeteket í r ta 
Könyvkiadó , 1955. 147. 1. 

A Iegjátékosabb komolyságú magyar poéta 
ha lá lának százötvenedik évfordulója , sa jnos , 
nem a jándékozo t t meg bennünket összes 
munká inak ú j , tel jesebb kiadásával , amely 
a Harsányi—Gulyás és a Franklin-féle 
k iadásnak a forgalomból való el tűntével 
oly nagyon hiányzik. Előlegül megjelent 
azonban Csokonai debreceni diákkori köl-
teményeinek a költő 1795-i köte t - te rvén 
alapuló k iadása , Juhász Géza gondozásá-
ban. Debrecen másik törlesztése. Kiss T a m á s 
életrajzi regénye mellett pedig a Magvető 
Könyvk iadó a d t a kezünkbe kárpót lásul az 
irodalmi r i tkaságokat k i tűnő érzékkel és 
ízléssel összeválogató Magyar K ö n y v t á r 
sorozatában három kor tá r sának , D o m b y 
Már tonnak , Gaál Lászlónak és Márton 
Józsefnek Csokonairól írt életrajzi vázla-
ta i t , illetve emlékezéseit. A három kis 
m u n k a t á rgya mia t t szorosan egybetar to-
zik, de a haben t sua f a t a libeli mo t tó j a is 
összekapcsolja őket . 

KORTÁRSAK EMLÉKEZÉSEI CSOKONAIRÓL 

Vargha Balázs. Magyar Könyv tá r . Magvető 

Márton József, a bécsi egyetemen a 
magyar nyelv és irodalom t aná ra már 
1813-ban k iad ta Csokonai összegyűj töt t 
m u n k á i t . Ezt olyan szívesen fogadta a 
közönség, hogy 1816-ban ú j a b b vá logato t t 
gyű j t emény t bocsátot t közzé, a köl tő arc-
képével és életrajzával . Ebbe szánta Domby 
Márton, Csokonai i f jú debreceni iskolatársa 
és b a r á t j a a költő első részletesebb élet-
r a j zá t . R á céloz Márton Élőbeszéde : 
„Áz Élete Leírására egy Érdemes Hazafi 
m a g á t önként a j án lo t t a ; aki ezen mi Kedves 
í rónka t igen jól esmérte s véle sok ideig 
t á r s a l k o d o t t " (IV). Az életrajz azonban 
csak a következő évben jelent meg, külön 
kis kö te tben , Csokonai V. Mihály élete 
s némely még eddig ki nem ado t t munkái 
címmel. 

Az előszó szerint : „ E z a Csokonai 
élete-leírása íródott élőbeszédképpen Csoko-
nai munká inak azon kiadása eleibe, melyet 
tekin te tes tudós Már ton József úr, a tavalyi 
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1816-ik esztendőben készített, de késvén, 
a t tól e lmaradt" (7). 

Az életrajz pótlásaként Márton Csokonai 
egykori csurgói tan í tványának, a költő 
halála idején pedig özvegy Csokonainé 
debreceni kosztosdiákjának, Gaál László 
ügyvédnek rövid életrajzi vázlatát hasz-
nálja fel a kiadás élőbeszédében. Gaál a 
költőnek igen sok kéziratát őrizte, eredeti-
ben és másolatban. Ezeket később á tad ta 
az Akadémiának, illetve Toldy Ferencnek, 
az 1844(—46). évi Csokonai-kiadáshoz. 
Akkor tá j t írta össze, ugyancsak Toldy 
kérésére, a költőre vonatkozó emlékezéseit 
és életrajzi jegyzeteit. Márton kiadásának 
előszava és a bele ik ta tot t Gaál-féle vázlat 
mellett ezekből a terjedelmesebb jegyzetek-
ből is bő szemelvényeket közöl a mostani 
kis gyűj temény. 

A három szerző munká ja tehát nemcsak 
tárgyánál fogva, hanem keletkezésük körül-
ményei folytán is szorosan, szinte szervesen 
összetartozik. Jelentőségük főként az, hogy 
mint az első, kortársaktól, szemtanúktól 
és barátoktól származó emlékezések, nélkü-
lözhetetlen a lapját a lkot ják Csokonai élet-
rajzának. Domby könyvéből megismerjük 
a költő debreceni diákéveinek ifjúi vidám-
ságát, a bontakozó tehetség szellemi mohó-
ságát és hol játékosan csapongó, hol érzé-
kenyen komoly kedélyét. (Itt olvasható 
a „csapot-papot fe le j t" híres esete is.) 
Gaál jegyzetei a költő családjáról, gyermek-
koráról, a debreceni kollégiumból való 
kicsapásának körülményeiről, somogyi és 
különösen csurgói tartózkodásáról, végül 
pedig haláláról közölnek érdekes adatokat . 
A Márton-féle Előbeszéd, illetve a Gaál-
féle vázlat fő érdekessége és értéke Csoko-
nai debreceni professzorainak, pataki barát-
jának s végül édesanyjának levélbeli nyilat-
kozata. 

Az egyes szövegek jellege és értéke ter-
mészetesen nem egyforma. Domby bőbe-
szédű, sokszor nehézkes és fellengős, böl-
cselkedő méltatása inkább Csokonai emberi 
és költői egyéniségéről ad meleg, rajongó 
képet. Gaál adatokban gazdag, közvetlen, 
természetes hangú emlékezéseinek pedig 
inkább életrajzi és jellemző értékük van. 
A két írás szerencsésen és hasznosan egé-
szíti ki egymást. Mindegyikben külön is 
élvezzük a magyar nyelvnek deákosságában 
is jó ízeit, zamatá t . 

Mivel a Magyar Könyvtar hasznos es 
dicséretes programja irodalmi ritkasá-
goknak és régi, gyakran a kuta tók számára 
is nehezen hozzáférhető munkáknak újra 
való közzététele, nemcsak az egyszerű ol-
vasók, hanem a tudomány igényeit is fi-
gyelembe kell venni az egyes kötetek saj tó 
alá rendezésében. 

A legfontosabb kérdés a szövegközlés 
módja . A filológus igénye a betűhű, esetleg 
hasonmás-kiadás volna, a tágabb olvasó-
közönségé a könnyen olvashatóság. Ezt 
a két szempontot kell a kiadványokban 
összeegyeztetni. Az eredmény — ezzel 
előre számolnunk kell — a legjobb szándékkal 
is csak felemás lehet. Vargha Balázs az 
Utószóban közli röviden a szöveg korszerű-
sítésében követet t eljárásának elveit : 
„Domby Mihály művét szó szerinti hűséggel 
ad juk közre. A szöveget közelebb hoztuk 
a mai helyesíráshoz, de vigyáztunk arra, 
hogy a szerző beszédmódjára utaló saját-
ságok ne vesszenek el. A ma már nem köz-
keletű rövidítéseket feloldottuk" (127). Mind-
ez nyilván a többi szöveg közlésmódjára 
is áll. Ezek az elvek általában helyesek, 
de a részletekben, alkalmazás közben köny-
nyen eltorzulhatnak. 

Hogy lássuk, milyen mértékben sikerült 
összehangolni a két ellentétes igényt, próba-
képpen egybevetettük Márton Élőbeszédé-
nek eredeti és most kiadott szövegét. 
Az eltérések meglehetősen szabálytalan 
képet adnak, és a tanulság bizony nem meg-
nyugtató . 

A helyesírási módosítás legfeltűnőbb és 
leggyakoribb a kettőzött mássalhangzók 
esetében. Például ugyanazon a lapon (109) 
az eredeti ahoz-1 nem írták á t a mai ahlioz-ra, 
az eredetiben is.a mai szabálynak megfelelő 
efféle alakból pedig e/éle lett az új kiadásban. 
— Hasznos az eredetiben pontatlanul hasz-
nált írásjeleknek a mai szokás szerinti, az 
olvasást és a megértést megkönnyítő, szaba-
tos kitétele. Óvatosságra van azonban szük-
ség itt is ; nem ár tana [ ]-ben jelezni a 
pótlást, mint általában minden helyesbítést, 

i szövegkiegészítést. — Az eredetiben a közbe-
* vetet t részeket vesszők különítik el, az új 

kiadásban gondolatjeleket találunk helyet-
tük . Ez többnyire szükségtelen, meg is hami-
sítja az eredeti szövegformát, s néha értelmi 
zavart okoz, mint pl. a 117. lap első bekezdé-
sének utolsó mondatában, amely a gondolat-
jelek elhagyásával válik értelmessé. Má-
sut t meg gyakran elmaradnak az eredetiben 
használt tagoló gondolatjelek. A 118. lap 
első bekezdésének Méltó szava mögül hiány-
zik a vessző, amely figyelmeztet, hogy az 
a szó nem jelző, hanem állí tmány. Kettős-
pont helyett pont és utána nagybetűs új 
mondatkezdet szakít ja ket té a 115. lap 
közepén levő hosszú mondatszerkezetet. 

A szerző beszédmódjának, kiejtési sa já t -
ságainak megőrzéséhez tartozik a magán-
hangzók értékének pontos jelölése. Az ere-
deti é hangú változatok e hangúvá lettek 
a következő esetekben : verselésbeli (110) 
ővele (117), tapasztalásbeli (119). Az esmér-
tetni alak viszont esmertetni az esedetiben 
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(110). A gyönyörűség t a lán csak sa j tóhiba 
(114). 

Nyelvtani jellegű szövegrontás a régies, 
rövid többes birtokos személyragnak szinte 
következetesen helytelen kiegészítése : a 
tanítványaim — tanítványim helyet t (112), 
írásain — e h e l y e t t : ír ás in (113), esme-
röseinek — e h e l y e t t : esmerősinek (113), 
tanítványainak — ehelyett : tanítványinak 
(115), tanítványaival —• e h e l y e t t : tanít-
vány ival (115). — Hasonló következetes 
a laktani torzí tás vagy pedig sa j tóhiba az 
eredeti erőte\enkedvén (114), erőteienkedései 
(115, kétszer) szóalaknak erőtlen-né tétele. 
118. 1. : akiről — kiről he lyet t . 

A ponta t lan á t í rás vagy a sa j tóh ibák 
értelmi zavar t is okozha tnak . A 109. lap 
hetedik sorában a pedig szó u t án k imarad t 
a míg kötőszó. 110. 1. : nemzeti nyelvnek 
val l ják — helyesen : . . . nyelveknek [= 
n y e l v ü k n e k ] . . . 113. 1. k ö z e p é n : ezért а 
sorért — helyesen : azért... A lap a l ján : 
Mely elevenséges elmémben lévén — helyesen: 
...elevensége... 117. 1., alulról a 10. sor-
ban : társadalkodás — a la t ta már helyesen : 
társalkodás. 

Hasonló jellegű szövegek közlésében fontos , 
szinte £lvi kérdés az idegen, főként a latin 
szavak és nevek í rásmódja . A kö te tben 
meglehetős következetességgel a mai szokás 
szerint á t í r t a lakokat ta lá lunk. Vi ta tha tónak 
t a r t j u k ezt a megoldást , mer t az eredeti írású 
latin és idegen szóalakok jellegzetesen hozzá-
ta r toznak a kornak nemcsak nyelvi, hanem 
művelődési képéhez, sa já tos fogalomkész-
letéhez is. Akad példa a visszalatinosításra 
is, amikor pedig az eredeti szöveg érdekes 
magyaros e j tésalakokat őriz meg : a Virgil 
Éneissében (112). 

Az egykorú rövidítések feloldása is, úgy 
érezzük, megfoszt ja kissé a szöveget egyik 
korjellegzetességétől. Ha mindenképpen szük-
ség van rá, a d j u k [ ] -ben a kiegészítést . 
Egy apró következet lenséget , ill. tévedést 
megemlí tünk : a „Ns . Gál László U r " a 
k iadásban „nagyságos Gaál László ú r " lett 
(110), a „Ns. Cs. V. M." pedig (helyesen) 
Nemes Csokonai Vitéz Mihály (111). 

A szövegközlés lehető alaki hűségéhez 
ta r toznék az eredeti kiemelések pontos köve-
tése (s hogy a r i tk í tás t ne dőlt szedéssel 
helyettesí tsük), va lamint az, hogy az eredeti-
ben levő számokat ne í r juk á t betűvel . 

A kiegészítés jelzésére csak egy helyen 
használ a k iadás [ ] -et (118). Ez a rész 
Mártonnál nincs meg. A Jegyze tekben közölni 
kellene, hogy mindek a lap ján tö r t én t a pótlás. 
A jegyzetanyag egyébként alapos, gondos, 
lelkiismeretes m u n k á r a vall. Ká r , hogy 
takarékosságból e lhagyták az utolsó lapokra 
vonatkozó magyarázó ada tok közlését, pedig 
egy kis tömörítéssel elfért volna. Az Utószó 
gondos ku ta t á son alapuló, részletes t á jékoz-
t a t á s t ad a közölt szövegekről és szerzőikről, 
Csokonaihoz fűző kapcsolatukról . Dombyva í 
kapcsola tban H a t v a n y Lajos mellett említést 
érdemelt volna Földessy Gyulának Csokonai 
és a magyar költészet (I anu lmányok és 
élmények. 1943) és Gulyás Pá lnak a legelső 
Csokonai-életrajz c. t a n u l m á n y a (1940). 

Mindket ten óha jkén t említik a Csokonai-
ról szóló emlékezések ú j rak iadásá t . E kegye-
letes kívánság, sőt szükség megvalósulását 
köszönt jük a Magyar K ö n y v t á r kis kö te tében . 
Megjegyzéseinkkel a további hasonló k iad-
ványok tökéletesítéséhez szeretnénk hozzá-
járulni . 

Kovalovszky Miklós 

KAPOLI KÁROLY - SARKADY JÁNOS: A VILÁGIRODALOM TÖRTÉNETE 

(Ókor, középkor, reneszánsz.) Műveltség K ö n y v t á r a . Művelt Nép Könyvk iadó Bp. 1955 

Könyv , melynek szinte minden monda táva l 
szerkezetével, szempont jáva l , módszerével 
hadba lehetne szállni. S nem elsősorban 
fiatal szerzők h ibá ján . Ha már vállalkoztak 
a rendkívül nehéz fe lada t ra , a Kiadónak kel-
lett volna ügyelni, hogy ez az igényében és for-
m á j á b a n is sovány köte t ne így jelenjen meg. 

A világirodalom 1950 óta egyetemeinken 
és főiskoláinkon kötelező t a n t á r g y minden 
magyarszakos hallgató számára. Vívmány , 
melyet óvunk és becsülünk. Amit a múl t 
t aná i je lö l t j e csak hosszú keresés, botorkálás 
u tán talál t meg, azt a mai készen k a p j a : 
ha heti egy órára zsugorítva is, mégis hall 
a világirodalom jelentős stációiról, s nyomá-

ban könnyebben eligazodhat a mérhetet len 
t áv l a tokban , az értékek közöt t . A készen 
kapo t t könnyen elbizakodottá , önte l t té tesz, 
s aki a világirodalomból nyolc félévet végig 
hal lga to t t , h a m a r a b b hiszi, hogy ismeri, 
min t aki a maga tanulságán ismerkedet t 
vele. Ez a köte t nem több közepes kollok-
viumi ismeretnél. Mégsem valószínű, hogy 
e könyv szerző t á rgyuk á t tekin tése hí ján 
vállal ták fe lada tuka t . H ibá juk csak h a r m a d -
sorban kereshető a tárgyi tévedésekben. 
Legfőbb gyengéjük : a feladat t i sz tázat lan-
sága, s a jára t lanság. 

Megbízatásuk nyi lván a népszerű s mind-
máig hiányzó vi lágirodalom-történet meg-
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írása volt, — az irodalomtörténeti népszerű-
sítés kritériumainak helyes meghatározása 
nélkül. így lett az irodalomtörténetből 
lapos tartalmi kivonatok gyűjteménye, s a 
közérthető értékelések, jellemzések, elem-
zések helyett ellentmondó s megismételt 
közhelyek leltára. S az egész könyv együtt : 
közismert egyetemi jegyzetek egyenetlen 
kivonata. Miután a pedagógiai módszertan 
is évtizedekkel ezelőtt felismerte már, hogy 
a tartalmi kivonatoknak az emlékeztetésen 
kívül esztétikai nevelő értéke nincs, ma 
tartalmi kivonatokat adni irodalomtörténet 
címén nemcsak pedagógiai tájékozatlansá-
got jelent, de a kezdő és tapasztalatlan 
olvasó lebecsülését is. Találkozunk ennek 
ellenkezőjével is. Megmagyarázzák pl. az 
idegen szavakat, az „ant ik"-ot , ,,klasszikus"-t 
a „lírá"-t , „drámá"- t , de az időmértékes 
versről úgy beszélnek, mint ami magától 
értetődő annak, akinek a „klasszikusáról 
sejtelme sincs. Közlik pl. Petrarca nevé-
nek ejtését, de az elébiggyesztett François-ét 
(így! Francesco helyett!) elhallgatják. Ter-
mészetesnek veszik, hogy „anyagi kultú-
ráról", „Makedóniáról", „ironikus" ábrá-
zolásról, „formá"-ról beszélnek, hogy ez az 
olvasó számára evidens, ám kétségbevonják: 
ismeri-e a hangsúlyos verselés lényegét. Nos, 
aki valaha is ta r to t t avata t lan közönség 
előtt irodalomról előadást, az tud ja , hogy 
nemcsak a verslábak rejtelme ismeretlen 
előtte, de még az olyan közkeletű fogalmaké 
is, mint : irodalom, irodalomtörténet, regény, 
ábrázolás, realizmus stb. S az irodalomtör-
ténet nomenklatúrájá t nyilván nem magá-
nak az irodalomtörténetnek kell megvilá-
gítania: De, ha már vállalja, akkor vigye 
véghez következetesen, és ne csak, mondjuk , 
a daktiluszokról és szpondeuszokról világo-
sítson fel, hanem még gyakoribb verslábak-
ról is, viszont ne töltse az időt olyan hiába-
valósággal, mint amire itt semmi szükség 
nincsen (a görög nyelvjárásokra gondolok, 
11. lap), mellyel ugyan a görög irodalomhoz 
egy lépéssel sem viszi közelebb, de ellopja a 
helyet ezer egyébtől, fontosabbtól s elkáp-
ráz ta t ja a naiv olvasót szerzői bölcsessé-
gével. 

Ami tehát az első kérdést illeti : a nép-
szerűsítés alsó határa nem az idegen szavak 
magyarítása, nem az irodalomelméleti fogal-
mak hellyel-közzel való megvilágítása, 
nem a tar talmi kivonatolás, hanem a szem-
léletes, átfogó, a tá rgy szenvedélyes szere-
tetével á tha to t t interpretálás. Sajnos, erre 
minden inkább alkalmasabb, mint egy 
208 lapos könyvecske, melybe az ókortól 
a reneszánszig a világirodalmat be kell 

erőszakolni. A gyakorlat megmuta t ta , hogy 
ezek az irodalomtörténeti vázlatok semmire 
sem jók. Még az egyetemi jegyzetek is 
inkább csak emlékeztetők, s olyan alap-
anyagot adnak csupán, mely egyéni olvas-
mányokkal , előadásokkal bővül. 

De mi a célja ennek a könyvnek? Nevel, 
amikor például az Antigonéról csak annyi 
mondanivalója van, hogy „a vallás-erkölcsi 
kérdés itt az emberi becsület, elvhűség és 
szeretet nagy összecsapásává szélesedik ki 
az esztelen zsarnoki hatalom parancsával 
szemben"? Vagy talán tanít , amikor mindjár t 
szemben"? Vagy talán tanít , amikor mind-
járt az elején elhagyja a nagy keleti irodal-
makat , amikor nem tud Seneca erkölcsi 
leveleiről, Ágostonról, Abaelardusról, az 
Eddáról, Carmina Buránáról, Husz Jánosról, 
Erasmusról, Michelangelóról, Münzerről, sem 
Brantról, sem Ariostoról, sem Tassoról, sem 
Giordano Brúnóról, sem Galileiről, s egyik 
Baconról sem, s nem a korai olasz realista 
líráról, a Boccacciot megelőző olasz- novellá-
ról, amikor ír Rusztaveliről, de hallgat Aliser 
Nevoiról, amikor a „haldokló feudális l íra" 
Vborzalmairól" (?) beszél, amikor Shakes-
peare-től csak a Szentivánéji álomnak, 
Romeo és Júl iának, Hamletnek kegyelmez, 
amikor Petrarca hegymászását az „újkor 
első turista ú t j á n a k " nevezi az első irodalmilag 
megörökített út helyett, s amikor Szokratész-
ről annyit mond, hogy „sok újat nem hozott 
a tan í tásban" , amikor szerinte Iaszon azért 
hagyja el Medeát, mert „un j a " , amikor 
Euripidésznek az az értéke Szofokésszel 
szemben, hogy „az élet közvetlen valóságá-
ból mer í te t t "? A megszerettetés ügyes ötletei-
ről ne is beszéljünk, ahol a száraz áltárgyi-
lakosság legfeljebb olyan naivságnak szorít 
helyet, hogy a Médea „leplezetlen ábrázolása, 
úgy látszik, túlságosan sok volt az athéni 
közönségnek." 

Nem nevel, nem tanít, nem szerettet meg, 
új eredményeket nem közöl. Csak néhány 
kirívó s kiragadott példával igazoltuk, azok-
kal, melyek a legszűkebb kompendiumtól 
is számon kérhetők, s nem beszéltünk a 
kötet t isztázatlan céljából eredő aránytalan-
ságokról. Akkor mégis mi indokolta a meg-
jelenését, tizenötezer példányban? Ne mi 
feleljünk rá. Fiatal szerzőinek mindenesetre 
jó tanulságul szolgálhatott, hogy alapos 
nyelvismeret és tárgyi tájékozottság, az 
olvasók szükségének ismerete nélkül ennek 
az igen nehéz feladatnak betöltése meg-
haladta erőiket. Ez természetesen nem 
csökkenti azt a bizalmat, amellyel szűkebb 
területen végzett munká juka t vár juk . 

Koczogh Ákos 
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ADY ENDRE VÁLOGATOTT CIKKEI ÉS TANULMÁNYAI 

Saj tó alá rendezte : Földessy Gyula. Szépirodalmi Könyvkiadó , 1954. 504 old. (Magyar 
Klasszikusok sorozat) 

A felszabadulás utáni években kissé el-
a p a d ó Ady-filológia 1954-ben indult ú j 
v i rágzásnak. Ebben az évben jelent meg az 
összes versek új , minden eddiginél bővebb 
és gondosabb — több szempontból a kr i t ikai 
k iadás k ívánalmai t is kielégítő — kiadása. 
Az Ady-filológia igazi reneszánszát valójá-
ban azonban az 1955-ös évnek köszönhet jük: 
megindul t a költő műveinek krit ikai ki-
adása és jelentős ú j a lkotásokkal gazda-
godott az értékelő Ady-irodalom is. Nap-
világot látot-t Bóka László Ady-monográ-
f i á j ának I. köte te és harmadik k iadásban 
a d t á k ki Bölöni György k i tűnő könyvé t , 
(Az igazi Ady) . Az Ady-filológia eme ú j a b b 
fölvirágzásának a kezdetét je lentet te a válo-
ga to t t cikkek és t anu lmányok megjelenése 
1954-ben. 

Érdekesen és némileg a korra is jellemzően 
alakul t az Ady-publicisztika kiadása a válo-
ga to t t köte t megjelenéséig. Ady életében 
mindössze egy vékony köte tny i vá logatás 
jelent meg publicisztikájából. Halála u t án 
több mint 20 évnek kellett eltelnie, amíg 
összes publicisztikai írásainak k iadásá t t e rv-
bevet ték . Különféle szempontú válogatások 
jelentek meg ugyan addig is, — említsük meg 
és emeljük ki ezek közül a Féja Géza gondo-
zásában megjelent és k i tűnően vá logato t t 
,Jóslások Magyarországról" című kö te te t , 
amelyből igen sokan ismerték meg Ady 
for rada lmas világnézetét és egyál talán a 
publicista Ady t —, de már csak szűkre-
szabot t te r jede lmük mia t t sem a d h a t t a k 
képet Ady egész publicisztikájáról és főleg 
nem a d t a k fejlődési képet . Lényegében egy 
szempontú — műfa j i , avagy keletkezési 
helyi — válogatásnak felelt meg a Földessy 
Gyula gondozásában megindí to t t összes mű-
vek két kö te te is : a „Vallomások és tanul -
m á n y o k " és a „Pár izsban és Napfény-
országban" c. kö te tek . 

A Magyar Klasszikusok sorozatban 1954-
ben közreadot t vá logato t t cikkek és tanul -
mányok köte tnek elsősorban éppen az a 
jelentősége, hogy a sokféle szempontú válo-
gatások u tán ez az első olyan prózai Ady-
köte t , amely Ady egész publicisztikájából 

— körülbelül kétezer cikkből — kronolo-
gikus rendben válogat és így ad egyben 
fejlődési képet is : 187 cikket es t a n u l m á n y t 
t a r t a lmaz ez a köte t és ehhez kapcsolódik 
a sa j tó alá rendező utószava, útbaigazí tása , 
va lamint a jegyzetek és a nevek és szavak 
magyaráza ta . A köte t anyaga nagyobb-
részt má r ismert Ady-cikkek közül kerül t 
ki, de több olyan írás is ta lá lha tó benne, amely 

most jelent meg először könyvben. Ezek 
elsősorban Ady újságcikkei. 

Amint az Ady-írásokból köve tkez te the-
t ü n k , a válogatás két főszempont ja az lehe-
t e t t , hogy egyrészt hűen tükrözze a köte t 
Ady fejlődését és sokoldalúan mutassa be» 
harcai t legkülönbözőbb ellenfeleivel, más-
részt azt is meg kellett mu ta tn i a ennek a 
válogatásnak, hogy Ady a mondaniva ló já t 
milyen vál tozatos m ű f a j ú írásokban öntö t te 
fo rmába . Igen szerencsés ötlet volt a köl tő 
két önéletrajzát a cikkek előtt hozni. Ezek 
és a hozzájuk kapcsolódó ki tűnő jegyzetek 
bevezetik az olvasót Ady világába. Beszé-
desen bizonyít ja ez a köte t , hogy miiyen 
sokoldalú volt Ady érdeklődése és minden 
tekin te tben mennyire a kor ütőerén t a r t o t t a 
a kezét. E cikkeket olvasva meggyőződ-
he tünk , hogy a nemzeti élet soronlevő nagy 
kérdéseiben — a nemzeti függetlenség kér-
dése, a földkérdés, a nemzetiségi kérdés és 
szociális kérdésekben —, mindig helyesen 
foglalt állást és ezzel a világos látásával 
magasodot t ki kortársai közül ; szemünk 
előtt fejlődök a f ia tal Ady Endre forradalmi 
demokra tává , aki világosan lá t ja a haladás 
legfőbb ellenségeit : az ar isztokráciát , a 
klérust és egyre gyakrabban m u t a t rá a 
polgárság megalkuvására is. Nagyobbrészt 
•helyesen tükröződnek a válogatásban Ady 
nagy vitái is, amelyeknek megvívása nem 
egyszerűen igaz győzelmét, de világnézete 
megszilárdulását és magasabb szintre emel-
kedését is jelentet te . Megta lá lhat juk ebben 
a köte tben Adynak Párizsból kü ldö t t leg-
fon tosabb írásait is ; első párizsi ú t járól 
kü ldö t t cikkeiben elsősorban még az az Ady 
üzent haza, aki az „ámulások szent v á r o s á t " 
lá t ta Pár izsban ; második párizsi útjáról 
kü ldö t t cikkeiben már sokkal erősebb a 
politikai érdeklődése. A köte t válogatását 
b e m u t a t v a nyomatékka l kell szólnunk arról, 
hogy ez az első nagyigényű válogatás , 
amelyben méltóképpen tükröződik végre 
Ady érdeklődése az 1905-ös orosz forrada-
lom iránt . — A különböző m ű f a j ú Ady-
cikkek a ránya nagy egészében helyes, jó a 
kö te tben . A nagy politikai cikkek mellett 
o lvasha t juk az egész költőre oly sokat mondó 
irodalmi t a n u l m á n y o k a t (A magyar Pimo-
dán ; Irodalmi háborgás és szocializmus ; 
Magyar lelkek forradalma. ; Petőf i nem 
alkuszik), avagy a Hét kra jcárról és a Négy 
fal közöttről í rot t , s Móricz és Kosztolányi 
későbbi ú t j á r a is találó k r i t ikáka t . Ezek 
mellet t megta lá l juk a költőnek — eszmei 
fejlődése szempont jából is rendkívül"jelen-
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tős — színikritikáit (Katonák, Himfy dalai), 
valamint néhány színész ki tűnő portréját . 
(Újházi Ede és mások.) Bepillantást enged 
a kötet Ady képzőművészeti érdeklődésébe 
is. (Rodin szobráról és Carrière Verlaine 
képéről írott cikkei.) A válogatás műfaji 
elemzése közben érdekes megfigyelni .hogyan 
fogyatkoznak meg 1908—1909 után politikai 
írásai és inkább az irodalmi-művészeti jel-
legű írások kerülnek előtérbe. Csak a világ 
háború alat t ír újra nagyobb számban a 
napipolitikai aktuálitásokhoz kapcsolódó 
írásokat. 

Egy válogatott kötettel szemben nem 
léphetünk fel a teljesség igényével. Mégis 
sajnálatosan kell megállapítanunk néhány 
fontos Ady-cikk hiányát a válogatásban, 
így például a legkorábbi Ady-írásokból 
általában jól válogattak ugyan, ami Ady 
ars poétikája kialakulását, irodalomtörté-
neti nézeteinek haladó voltát illeti, de a 
napipolitika kérdéseiben szót emelő újságíró 
mindössze egy cikkel szerepel. A párizsi út 
előtt írt cikkek közül különösen két írás 
kihagyása érinti nagyon érzékenyen az Acjy-
életműben járatos olvasót : Nostra res agitur ; 
— Amit a régi porták mesélnek. — De miért 
nem tartalmazza a válogatott kötet a „Por-
tus Herculis Monoeci" című nagy Ady-írást, 
amelyet pedig már Ady is bevett a „Vallo-
mások és t anu lmányok" című gyűjtemé-
nyébe. Ez a tanulmány sok későbbi vers és 
más műfa jú Ady-írás csíráját rejti magá-
ban és a nagy, vallomásos Ady-írások közül 
való. Benne van az Élet-Halál versek motí-
vuma (pl. csaknem teljesen megtaláljuk i t t 
„A menekülő Éle t" gondolatát). Egyébként 
is : amit Ady már életében kötetben való 
kiadásra méltatot t publicisztikájából azt 
egy mai válogatásba be kellett volna venni. 
Az író szándékát feltétlenül tisztelni kell. 
— Hogyan maradhatot t ki a „Vallomások 
és t anu lmányokébó l és a „Jóslások Magyar-
országról" című kötetből is ismert : Két 
meggyőződésű emberek című cikk, amely oly 
nagyszerűen megmutat ja Ady két lelkét, és 
amelyben prózában olvashatjuk „A jajok 
cirkuszában" című versének egyik legtöbbet 
mondóbb strófáját : 

,Minden, minden ideálunk 
Másutt megunt ócskaság már, 
Harcba szállunk 
S már tud juk , hogy kár a harcér t ." 

Ugyanez a gondolat a cikkben így tér vissza: 
„Követeljük a legteljesebb demokráciát, 
ordít juk az általános, t i tkos és egyenlő 
választójog elvét becsületesen, mártírosan, 
holott századokkal nálunk előbbjáró kul túr-
társadalmak eredményei már elvették t i tok-
ban minden gusztusunkat ." Nagyszerű példa 

ez vers és publicisztika egy tőről fakadásá-
nak is Ady életművében. De joggal meg-
kérdezhetjük azt is, hogy miért maradt 
ki a kötetből Ady „Valló sereges" leveleinek 
„féktelen r a j a " Mme Prétérité-hez? Ezeket 
a szabadon csapongó „leveleket" 1913 és 
1915 között írta a Nyugatba : Ady gondol-
kodásának értékes kincsesbányái ezek is. 
Másrészt : Ady ezt az írását is felvette a 
még az életében megjelent válogatásba. 
Sajnálhat juk azt is, hogy a kötet nem tartal-
mazza Ady valamelyik magyar tárgyú 
képzőművészeti írását sem. Természetesen 
tisztában vagyok a terjedelem szabta kor-
látokkal, de ezzel sem menthető e néhány 
fontos Ady-írás kimaradása. Lehetett volna 
kihagyni esetleg a rokontémájú írásokból, 
de ezt a pár írást azért kellett volna feltétle-
nül bevenni, mert a költő fejlődési képéhez 
is értékes adalékokkal szolgál. 

Érdekes és izgalmas olvasmány ez a 
közel 200 Ady-írást tar talmazó kötet . Ebben 
a témaválasztás biztossága meliett nagy 
szerepet játszik Ady művészi eszközeinek 
gazdagsága is. Ami a témaválasztást illeti, 
általános publicisztikus módszere Adynak, 
hogy egy-egy esetből indul ki és abból 
vonja le általánosító konzekvenciáját . (A 
kis esetekről írott, kisebb jelentőségű cik-
kek végigkísérik Adyt egész újságírói pályá-
ján : például „A suszter két esete" ; „E jh , 
ejh, Duri József" stb.). „Cikkei túlnyomó 
részben támadó, vitázó jellegűek, igen gyak-
ran metsző szatírával is ha tha tos í tva" 
— írja Földessy Gyula. Valóban : ezek Ady 
publicisztikájának legfőbb stiláris ismérvei. 
Említsük meg emellett harcosságát, szenve-
délyességét és soroljuk fel prózai stílusának 
egyéb jellemző vonásait is : szellemes fordu-
latok, rövid, csattanós mondatok, költői 
kérdések és az állandóan jelentkező irónia, 
amikor a mágnásokról vagy a klérusról ír. 
Bámulatos logikára és fantáziára vall, ahogy 
Ady meg tud ja látni az uralkodóosztályok 
tetteiben és érvelésében az ellentmondást 
és a komikumot. Példának idézhetjük „Levél 
az arisztokráciáról" című cikkének ama 
passzusát, ahol azzal az elmélettel polemizál, 
hogy „ . . . a z arisztokrácia: jogos vezetője 
Magyarországnak", mert „A mágnásoknak 
van múl t juk. Tehát ők intelligensebbek, mint 
mi nem mágnások." Ady ilyen szellemes 
érveléssel teszi nevetségessé ezt az elméletet : 
„ H á t ez az én megrökönyödésemnek az 
oka. Ha az intellektuális kiválóságot így 
származta t ják , mi lesz ebből a szegény 
országból? Valósággal á tnyú j t j ák így Magyar-
országot a zsidóknak. Végre is akár-
milyen antiszemita legyen az ember, vaknak 
és hülyének nem kell lennie. Érted már 
miről van szó? Hát egy Andrássy Gyula 
vagy akárki, mérheti-e magát akárcsak egy 
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Kohnhoz is ? Hiszen Andrássy Gyulának 
a legrégibb, ismert őse is csak barbár volt, 
mikor a Kohn őse már vagy ezeréves nagy 
kul túrával dicsekedhetett ." — De az sem 
utolsó leleménye, ahogyan Darányi Ignác 
egyik felhívását Darányi és az arisztokrácia 
ellen fordít ja : „Darányi Ignác fölhívást inté-
zett Magyarország nagybirtokosaihoz, \e\mt-
sék be ezek, milyen történelmi emlékekkel 
kapcsolatban álló fák vannak a birtokai-
kon." . . . „ D a r á n y i halálra fog ijedni, ha 
megérti, hogy fölhívásával milyen vádat 
vágott a nagybirtokosok fejéhez. Magyar-
ország históriájának legnagyobb esemé-
nyei : oligarchák lázadása és oligarchák áru-
lása." „ . . . M i n d e g y : Darányi, a mániákus, 
veszedelmes, korlátolt Náci bácsi, akarat-
lanul kimondta a rettenetes igazságot. Ahol 
történelmi események tanúi lehettek Magyar-
országon a fák, ott most mindenütt nagy-
birtokok vannak. Magyarországnak majd-
nem minden történelmi eseménye egy-egy 
véres, bús átok. Ezt a sok átkot nagyuraink 
zúdítot ták erre az országra s nincs olyan 
fa, amely ne volna nálunk történelmi f a . " 
(Darányi és a történelmi fák.) — Egyik 
Prohászka Ottokárral polemizáló cikkében 
így teszi gyűlöletessé a klerikálisok mód-
szereit : „El akar ják venni az emberektől 
a világosságot s kárpótolni akar ják avval 
az ígérettel, hogy majd az örök világosság 
fényeskedik nekik." (Anya és leánya.) Nem 
utolsósorban az is olvasmányossá, ma is élővé 
teszi ezeket a cikkeket, hogy : „Ady publi-
cisztikájában is poéta : itt dúslakodik a 
képes beszédben a fantáziás asszociációk-
ban." (Földessy) Ilyen jellegzetesen Ady-
versbeli jelzős összetételre akadunk cikkei-
ben : Barna-est barna-éjjel stb. — Ady 
cikkeinek és tanulmányainak tartalmi és 
formai elemeit szem előtt t a r tva , igazat kell 
adnunk a kötet saj tó láa rendezőjének : 
„Ady mint hírlapíró legelső helyen áll egész 
i rodalmunkban." 

Tudományos szempontból az a kötet leg-
nagyobb jelentősége, hogy az Ady-életmű 
egységét minden eddigi válogatásnál jobban 
megmuta t ja . Eddig is sej te t tük, hogy Ady 
életművében szerves egységben áll össze 
vers-publicisztika-novella és levelezés, de 
még az Ady-életművet többé-kevésbé ismerő 
olvasót is meglepi e kötet tanulsága ebből 
a szempontból. És ebben a felismerésben 
nagy segítségünkre vannak Földessy Gyulá-
nak az Ady-írásokhoz kapcsolódó, azokat 
magyarázó, egészében kitűnő jegyzetei. Ezek 
tar ta lmasak és sok jó ötletet vetnek fel 
különösen az Ady-életmű egységét — vers 
és publicisztika szoros egybefonódását —, 
tekintve. Felhívja például az olvasó figyel-
mét arra, hogy a „Betlehem néma" című 
cikkben már 1901-ben érlelődik Ady két 

jelentős verse : „A magyar Messiások" és 
a „Gyűlölet és Harc". Egy-egy jegyzetben 
összefoglaló képet ad Ady költészetének 
egy-egy motívumáról, avagy egy-egy kedves 
írójáról. (Pl. Csokonairól.) Az úgynevezett 
nagy Ady-cikkek jegyzetei különösen kitű-
nően sikerültek (A magyar Pimodán stb.). 
Tartalmas például a „Mágnások" és „A 
fekete lobogó" című cikk jegyzete is. Helyes 
volt az „Irodalmi háborgás és szocializmus" 
és a „Magyar lelkek for radalma" című íráso-
kat együtt jegyzetelni. Akad azonban néhány 
szűkszavú jegyzet is a kötetben (Az új 
Gárdonyi, Tömörkény, Björnson Don Quijote) 
avagy az is előfordul, hogy a jegyzet más 
szavakkal való elmondása az eredeti Ady-
cikknek (A vörös szűz). Néhány Ady-cikk 
jegyzetben adot t magyarázatával azonban 
határozottan vi tatkoznunk kell : ,,A Duk- . 
duk affér" jegyzetében sokoldalúan elemzi 
Földessy a cikket kiváltó okokat, körül-
ményeket, csak éppen az elvi tanulságra 
nem muta t rá. Arra ugyanis, hogy a cikk-
ben, ha megmagyarázhatóan is, ám mégis 
benne van Ady pillanatnyi megingása. 
Nem fogadható el az a magyarázat sem, 
amelyet a Földindulás című cikk sok félre-
értésre és félremagyarázásra okot adó mon-
datával kapcsolatban olvadhatunk : „Orosz-
ország pedig egyszerre csinál meg két for-
radalmat . A régit, melyen Európa már túl-
esett, s az újat , mely Oroszországban kivéte-
lesen és minden Marxok ellenére, vérrel dol-
gozik " (Aláhúzás tőlem : V. J .) . „Ady, Fehér 
Dezső tanúsága szerint már 1900—1901-
ben buzgón olvasta Marxot is", tehát a 
„Minden Marxok ellenére", itt nyilván 
Marxnak a minden országban egyidejűleg 
meginduló, forradalomról szóló nyilatkoza-
taira céloz." — írja Földessy Gyula. Néze-
tem szerint itt sokkal inkább arról van szó, 
hogy Ady a marxizmust a reformisták, 
revizionisták írásaiból ismerte meg, akik 
tagadták a „véres" forradalmat és a békés 
evolúciót hirdették. Ezekkel polemizálva, ösz- , 
tönösen is Marx igazi gondolatára bukkant 
rá. „A Gondolat ellen" című írás jegyzete 
pedig történelmileg nem helytálló : „A Fejér-
váry-féle darabont-kormány bukása után 
a függetlenségi párt nyíltan elárulva azt, 
hogy 48-hoz és az ellenzékiséghez semmi 
köze, szövetkezik a magát szabadelvűnek nevező 
kormánypárttal. Ezt a mindkét részről hát ra-
felé te t t lépést nevezték koalíciónak." (Alá-
húzás tőlem : V. J .) . Történelmi tény, hogy 
a koalícióban a szabadelvű párt nem vett 
részt. Jegyezzük meg azt is : a jegyzetek 
nem mindig utalnak arra, hogy az adott 
esetben milyen jelentősebb problémiához kap-
csolódik Ady írása. I t t kell elmondanunk 
még, hogy egy-két esetben kronologikus 
zavarral is akadtunk a könyvben: az „Irodal-
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mi háborgás és szocializmus" előbbre került , 
mint „A Duk-duk affér" , holott az „Irodalmi 
h á b o r g á s . . . " az egész 1908—1909-es vi tát 
lezáró írása volt Adynak. „A magyar két-
fejű sas" viszont 1902. szeptember 15-i 
dá tummal került be a kötetbe, holott 1901. 
december 20-án jelent meg a Nagyváradi 
Naplóban. A „Nacionalistáki" című cikk 
pedig a jegyzetben „A nacionalisták" cím-
mel szerepel. 

Az utószóban Földessy Gyula tömör 
összefoglalásban tá jékozta t ja az olvasót a 
publicista Ady fejlődéséről, a debreceni 
redakció csak kevesek által ismert munkatár -
sától az országos nevű, beérkezett fővárosi 
újságíróig. Találóan jellemzi újságíróskodá-
sának egyes fázisait. Jellemzően érdekes 
példákkal bizonyítja, hogy újságírói gya-
korlata hogyan termékenyítet te meg a 
költő Ady fantáziá já t . Jelentős helyet szen-
tel Földessy Gyula azoknak a kortárs írók-
nak, avagy elődöknek, akikről Ady írt és 
akikhez mint őseihez, — példaképeihez von-
zódott . Ezzel együtt mintegy summázza is 
Ady irodalmi érdeklődését és bepillantást 
enged irodalmi nézeteinek alakulásába is. 
Hiányoljuk azonban ebből az Utószóból 
egyrészt, hogy írója néhány találó észre-
vétel kivételével nem elemzi Ady újságírói 
művészetének sajátos stiláris-formai voná-
sait, másrészt pedig azt, hogy Ady irodalmi 
érdeklődését inkább csak bibliografikusan 
— nevekben ! — sorolja fel és nem keresi 
meg e nézeteknek a gyökereit. 

A kötet a „Nevek magyaráza ta" és a 
„Szavak magyaráza ta" című részekkel zá-
rul. Hasznos segítség ez az olvasónak. A 
jegyzetekhez hasonlóan ezekbe is sok Ady 
biográfiai, valamint más természetű Ady-
vonatkozású és általános kortörténeti ada-
tokat épített be a kötet saj tó alá rendezője. 
Nincs azonban teljesen következetesen át -
gondolva a jegyzetek, valamint a nevek és 
szavak magyarázatának egymáshoz való 
viszonya. Néha hol i t t , hol ott magyaráz-
nak meg egy-egy kérdést. Jegyzetben for-
dí tanak le például idegen szöveget, bár annak 

általában a szavak magyarázatába kellene 
kerülnie. — Másrészt : néha a jegyzetben 
is megmagyaráznak egy nevet és a nevek 
magyarázatában is (Pl. : „A szabad gondo-
lat pápá ja" . Ugyané cikkben fordul elő 
Renan neve : ezt viszont csak a jegyzet-
ben magyarázzák meg.) Helyes lett volna 
ezt a következtetlenséget elkerülni s inkább 
a jegyzetbe tömöríteni egy-egy cikkel kap-
csolatos tudnivalót. A nevek magyarázatát 
pedig célszerűbb lett volna oldalszámos név-
mutatóval helyettesíteni, a szavak magya-
rázata helyett pedig tárgymutató t csatolni 
a kötethez. Ugyancsak helyes lett volna, 
ha az egyes cikkek megjelenése helyét 
és idejét nemcsak a jegyzetekben, de a 
kötetben folyamatosan is feltüntetik. 
Végül itt kell megjegyeznem azt is, hogy 
nem egy zavaró sajtóhiba szeplősíti a 
kötetet . 

Ady válogatott cikkeinek és tanulmá-
nyainak saj tó alá rendezése az Ady-filoló-
gia nesztorának, a költő életműve fárad-
hatat lan gondozójának — Földessy Gyulá-
nak a munkája . Közismert, hogy Földessy-
nek milyen elévülhetetlen érdemei vannak 
az Ady-művek gondozásában. Az ő nevéhez 
fűződik többek között az Ady-publicisztika 
felkutatása is. A válogatott tanulmányok 
és cikkek c. kötet saj tó alá rendezésevei 
mintegy ízelítőt adot t abból a hatalmas 
anyagból, amely ugyancsak az ő szerkeszté-
sében megindult kritikai kiadás köteteiben 
lát majd teljes egészében napvilágot. Mind-
ezeket ismerve, e lmondhat juk tehát , hogy 
a kezünkben levő válogatott kötet filológiai 
apparátusában egy Ady szolgálatában töl-
tö t t tudományos pálya eredményei is bent 
foglaltatnak. 

Földessy Gyula ezzel a válogatott kötettel 
meggyőzően bizonyította azt a nézetét, hogy 
,,Ady publicisztikája terjedelemben és érték-
ben nemcsak hogy nem kevesebb s jelenték-
telenebb költészeténél, hanem azzal együtt-
járó és kiegészítő része életművének". 

Varga József 
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TA RS A SAG 3 HÍREK 

Egyházashetyén május 6-án emlékmúzeu-
mot ava t tak fel Berzsenyi Dániel szülő-
házában. Az ünnepélyen Devecseri Gábor 
költő, Kossuth-díjas műfordító mondot t 
emlékbeszédet. 

Illyés Gyula Dózsa című drámájáról Béládi 
Miklós az Irodalomtörténeti Intézet tudomá-
nyos munkatársa ta r to t t felolvasást 1956. 
március 26-án. (Az előadás rövidített szövege 
megjelent az Üj Hang 1956. március—ápri-
lisi számában.) A vitában Bóka László, 
Fényi András, Hermann István és Klani-
czay Tibor vett részt, majd Illyés Gyula 
válaszolt néhány vi ta tot t kérdésre. 

Az egyetemek régi irodalmi tanszékeivel 
közösen rendeztük meg május 24—-25-én 
Sárospatakon a barokk irodalom vitáját. A 
vita összefoglalását e számunkban közöljük 
külön cikkben. 

A sárospataki vándorgyűléssel kapcsolat-
ban emléktáblát lepleztek le a Móricz-család 
egykori sárospataki lakóházán. Az emléktáb-
lát a Ráckóczi Múzeum állította. A felavató 
ünnepélyen Vargha Balázs, az Irodalomtör-
téneti Társaság t i tkára mondott beszédet. 

Esze Tamás, Társaságunk választmányi 
tagja május 26-án Sátoraljaújhelyen ta r to t t 
előadást Ady és a kuruc költészet címmel. 

Társasutazások Petőfi lakóhelyeire. A Tár-
saság javaslatára, a Társadalom és Termé-
szettudományi Ismeretterjesztő Társulat a 
Petőfi Múzeum és a Magyar Irodalomtör-
téneti Társaság közös rendezésében autóbusz-
kirándulások indulnak Petőfi lakóhelyeire. 
Az első, egynapos kirándulást szeptember 
23-án vezették Kiskőrösre és a Kiskun-
ságra. V. Nyilas Vilma, a Petőfi Múzeum 
helyettes vezetője ta r to t t előadást Petőfi 
gyermekkoráról. Kellő számú jelentkezővel 
az utazásokat többször megismételjük, és 
1957 tavaszától a költő életének minden 
színhelyére kiterjesztjük. 

Az irodalmi hagyományok iskolai gyűj-
téséről ankétot t a r to t tak április 29-én a 
Pedagógus Szakszervezetben, budapesti és 
debreceni pedagógusok részvételével. Beve-

zetőt mondott Vargha Balázs. A hozzá-
szólók számos érdekes adatra hívták fel 
a figyelmet, s javaslatokat tettek az orszá-
gos gyűj tőmunka megszervezésére. 

Az irodalmi hagyományok ápolásával 
kapcsolatos iskolai pályázatok eredményei : 

I. díj. 1000 Ft és oklevél : 
Nagykőrösi Arany János gimnázium 
Sárospataki gimnázium 

II. díj. 750—750 F t és oklevél : 
Túristvándi általános iskola 
Orosházi Táncsics gimnázium 
Kiskunfélegyházi Petőfi általános iskola 
Debreceni Fazekas gimnázium 

III. díjat a bizottság nem osztotta ki. 

IV. díj 500—500 F t és oklevél : 
Aszódi Petőfi gimnázium 
Budapesti Könyves Kálmán gimnázium 
Szegedi Tömörkény leánygimnázium 
Bajai Közgazdasági Technikum 
Gyulai Erkel gimnázium 
Balatonalmádi általános iskola 

Ki tünte tő oklevelet kaptak : 
Komáromi Jókai gimnázium 
Pápai Petőfi gimnázium 
Debreceni Ref. Kollégium gimnáziuma 
Kecskeméti Katona József gimnázium 
Mezőtúri Dózsa gimnázium 

Dicséretben részesültek : 
Gyöngyösi Vak Bottyán gimnázium 
Egri Gárdonyi Tanárképző Intézet 
Kiskőrösi Thököly általános iskola 
Kiskunhalasi Szilágyi általános gimn. 
Szolnoki Varga Katalin leánygimn. 
Tokajai II. Rákóczi Ferenc általános isk. 
Budapesti Vajda Péter leányiskola 
Szombathelyi Űttörőház 
Budapesti Soproni úti általános iskola 
Tokaji Petőfi általános gimnázium 

Kutatóutak 
Dalos László Debrecenben feljegyezte Brûlï 

Bertának, Léda húgának visszaemlékezéseit. 
A gyűjtésről jelentést készített a Társaság 
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szí mára , a teljes anyago t cikk f o r m á j á b a n 
fogja közzétenni. , 

Luby Margit július 22—26-ig Debrecen-
ben U r a y Dezsőné Kölcsey Anna emlékezé-
seit jegyezte fel a Kölcsey-családról és Ka f fka 
Margitról. 

Péter László, a budapest i könyv tá rak J u h á s z 
Gyulára vonatkozó kéziratos anyagá t tanul -
mányoz ta február 8-án, a kri t ikai k iadás 
jegyzeteinek kibővítéséhez. 

Vargha Kálmán m á j u s 24-én P rügy köz-
ségben gyű j tö t t emlékezéseket Móricz Zsig-
mond rokonaitól és gyermekkori ismerősei-
től. Gyűj tésé t készülő monográf iá ja számára 
végezte. 

Megemlékezés 
Kiss Béla kiskőrösi nyuga lmazot t igazgató-

tan í tó , Petőfi Sándor i f júkorának k u t a t ó j a 
1956. j a n u á r j á b a n e lhúnyt . Kézi ra tban ma-
rad t a költő születésének dokumentumai ró l 
szóló t a n u l m á n y a , melynek k iadásá t a Bács-
megyei t anács tervezi. Kiss Bélával a kis-
kőrösi Petőf i -kul tusz lelkes apostolát vesz-
t e t t ük el. 

Új tagok: 1956. január tó l szeptemberig a 
következő ú j tagok kérték felvételüket a 
Magyar Irodalomtörténet i Társaság tagjai 
közé : Kovács József, Szabó Tibor, Szilágyi 
J ános , Vámbéri Gusztáv . 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI 
OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 

( IX. kö te t 1—2. szám.) 

Emil Petrovici : A román fonéma-rendszer 
rövid vázla ta . 

Hozzászólások : T a m á s Lajos, Kniezsa 
I s tván , Derne László, Gáldi László, 
Szabó Dénes, Bakos Ferenc, Fodor 
I s tván . 

Turóczi-Trostler József : Heine-problémák. 

A t a n u l m á n y Heine világnézeti és költői 
fejlődését elemzi. Behatóan tá rgyal ja Heine 
viszonyát a romant ikához , követi ú t j á t a 
romant iká tó l a lírai realizmusig, és meg-
ál lapí t ja , hogy Heine legfőbb költői külde-
tése a romant izá l t valóság deromantizálása 
volt. Ezt a fe ladato t végezte el mind költé-
szetében, mind pedig prózai út leírásaiban. 
A szerző megvizsgálja azt a ha tá s t , amelyet 
Hegel fi lozófiája, m a j d Goethe költészete 
és Később a saint-simonizmus t e t t Heinére, 
és foglalkozik Heine és Marx bará t ságának 
jelentőségével is. Megvilágítja azt a felszaba-
dító ha tás t , melyet Párizs Heine életében 
betöl tö t t , és r á m u t a t ar ra , hogy a reakció 
által , ,hazafiat lansággal" vádolt költő huszon-
öt évig t a r t ó párizsi emigrációja során is 
mindvégig megőrizte németségét , a német 
néppel, a német nyelvvel és ku l túráva l való 
mély és szerves kapcsola tá t . 

Vita 
Vita a „Helyesírásunk időszerű kérdései" 

című tanu lmányköte t rő l a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Helyesírási Főbizot t -
ságában 1955. október 27-én : 
Benkő Loránd elnöki megnyi tó ja . 

Temesi Mihály vi ta indí tó előadása. 
Hozzászólások : Elekfy László, Ű j v á r y Lajos , 

Takács József, Ligeti Lajos , Kéz Andor , 

Fábián Pál , Wéger Imre, Dienes Gedeon, 
T o m p a József, Derne László, Miklós Ró-
bert , Egedy Mária, Czitrom László, Bárczi 
Géza. 

Vita Bóka László Ady-monográf iá járól . 
A Magyar Tudományos Akadémia Iro-

dalomtörténet i Intézetében 1956. március 
5-én lezajlott v i tá t Vargha Ká lmán beveze-
tője ind í to t ta meg. A Vita részvevői egyet-
ér te t tek abban , hogy Bókának a f iatal Ady 
fejlődését feldolgozó könyve A d y életművé-
nek egy úgyszólván teljesen ismeretlen terü-
letét t á r t a fel. A könyv igen tanulságos 
módon m u t a t j a meg a f iatal Ady publicisz-
t i ká j a és az éret t költő lírája között i re j te t t 
összefüggéseket. A d y életének első perió-
dusát bemu ta tva , Bóka a filológiai-biog-
ráfiai ada t fe l tá ráson túl a szépírói ábrázolás 
eszközeit is felhasználja, ám e kétféle mód-
szert nem mindig t u d j a teljes egységbe for-
rasztani , s ez olykor bizonyos zavaró kettős-
séget eredményez. A szerzőnek nem sikerült 
rendkívül gazdag anyagán kellőképpen úrrá 
lennie, nem t u d o t t igazán rendszeres szin-
te t ikus tá rgyalásmódot kialakí tani , ezért 
az ál talános érvényű elvi tanulságok nem 
emelkednek ki eléggé a könyvből , hanem 
belemosódnak a részletekbe. 

Az Osztály életéből 

A Nyelv- és I roda lomtudományi Osztály 
m u n k á j a 1955-ben. 

E rovat közleményei többek közöt t az 
Osztály területén működő főbizottságok és 
bizottságok 1955. évi tevékenységéről, az 
Osztály 1955. évben megjelent k iadványai -
ról, az Osztály által odaítél t akadémiai ju ta l -
mak , prémiumok, ösztöndíjak és célhitelek 
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elosztásáról, valamint az Akadémia Jókai-
pályázatának eredményéről tá jékozta tnak. 

Vörösmarty Mihály ismeretlen kéziratai 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tárának Kézirat tárában (Gergely Pál). •— A 
cikkben közölt, a régi főti tkári i rat tár anya-
gából ú jabban előkerült kéziratok (akadémiai 
tag-ajánlások, jelentések, pályatételek, ügy-
rendi és más természetű javaslatok, valamint 
Toldy két levélfogalmazványa Vörösmarty-
hoz) éppúgy, mint a már eddig közzétett 
hasonló jellegű dokumentumok — arról a 
rendkívül fontos szerepről tanúskodnak, 
melyet a költő a reformkori Akadémia életé-
ben betöltött . 

Készül a régi magyar nyomtatványok ú j 
bibliográfiája (Borsa Gedeon). 

Megalakult az Irodalomtörténeti Intézet. 
Az Irodalomtörténeti Kézikönyv temat i ; 

ká jának vi tája . 

Szemle 
Horváth János : Vitás verstani kérdések 

(Gáldi László). 
A terjedelmes bírálat mél ta t ja Horváth 

János új munkájának értékeit, ismerteti a 
legutóbbi évek verstani vitáit , melyek Hor-
váthot e könyv megírására ösztönözték, 
röviden jellemzi Horváth János és Vargyas 

Lajos verstani szemléletének egymással ellen-
tétes mozzanatait , és maga is állást foglal a 
v i ta tot t kérdésekben. Részletesebben tár-
gyalja Gáldi Zrínyi verselésének problémá-
ját , melyre vonatkozólag szerinte Vargyas 
felfogása áll közelebb az igazsághoz. 

Szabolcsi Bence: Népzene és történelem 
(Gárdonyi Zoltán). 

L. Fekete : Die Siyaqat-Schríft in der 
türkischen Finanzverwaltung (Hazai György). 

Bornemisza Péter : Ördögi kísértetek (Kol-
tay-Kastner Jenő). 

A bíráló rámuta t a mű új kritikai kiadá-
sának (melyet Echkardt Sándor rendezett 
sa j tó alá) jelentőségére, és néhány újabb 
adalékkal világítja meg Bornemisza viszo-
nyát külföldi forrsáaihoz. 

Dániel Anna: Ibsen (Benedek Marcell). 
Megjegyzések Gáldi Lászlónak „A magyar 

nyelvatlasz munkamódszere" című tanul-
mánygyűj teményünkről írt bírálatára (Derne 
László—Imre Samu). 

Az Osztályközleményekre az Akadémiai 
Kiadó Terjesztési Osztályánál (V., Alkot-
mány u. 21.) lehet előfizetni, kötetenként 
40 forintért . Ez a kötet 40 forintért fizet-
hető elő vagy vásárolható meg ugyanot t . 

\ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Б. Зольнаи: К ВОПРОСУ О РАКОЦИ 

Примечания относятся главным образом к очерку Г. Тольнаи и Ракоци. 
1. История идей и янсенизм. Г. Тольнаи установил, что направление так наз. 

истории идей имеет большие заслуги в том, что в лице Ракоци оно открыл писателя. 
В этой связи автор ссылается на появившуюся в 1948 году книгу Бенишу (Morales du 
grand siècle), посвященную янсенизму и обсуждающую его в общественно-историче-
ском и политическом отношениях. 

2. Труды Ракоци, возникшие во время эмиграции. То, что исследуются, главным 
образом, труды Ракоци, написанные в эмиграции, объясняется фактами. То обстоятель-
ство, что какой-то труд — наряду с венгерофильным и богословским характером.—- на-
писан заграницей, ни в коем случае не умаляет его ценность. 

3. Ракоци — борец свободы или изгнанник? Очевидно, что Ракоци да в своих 
богословских трудах поставил вечный памятник освободительной борьбе. 

4. Религиозный писатель или писатель-теолог? В число литературных факторов, 
вдосновлявших Ракоци, входит и богословская культура. 

Л. Петер: А. Й О Ж Е Ф В Г. МАКО 

Аттила Йожеф попал в г. Мако осенью 1920 года. Автор изучает учебные годы 
молодого поэта, его занятия в средней школе, работу в кружке самообразования, усло-
вия возникновения первых стихов. Анализ опирается на показания самого поэта (в боль-
шей части на не опубликованные до сих пор письма). Поэт окончил пятый (1920—21) 
и шестой (1921—22) классы гимназии в Мако; после первых попыток его талант по-
явился главным образом в 1922 году, когда он знакомится с Дь. Юхас и присоединяется 
к кругу молодых сегедских поэтов. Выходит первый том его стихотворений в 1923 году 
(«Нищий красоты»). Он покидает школу, в первой половине 1923 г. живет у Яноша Эс-
перзиг и по его желанию, и по желанию своих милых профессоров, он сдает экзамен по 
материалу VII и VIII классов. С осени до Рождества он. живет в столице, где сдает экзамен 
на аттестат зрелости. Потом он возвращается в г. Мако, где я январе пребывает у Еспер-
зита, и этим и заканчивается «маковский период», хотя он за университетские годы в 
г. Сегед (1924—25) и позже еще несколько раз и посещает этот небольшой город. 

События проведенных в Мако 3—4 лет сами по себе показывают важное значение 
зтих лет для начинающего свою писательскую карьеру молодого поэта. 

К. Варга: К П О Р Т Р Е Т У Д Ь Ю Л Ы Т Ё Р Ё К А • 

Излагается занимающаяся Дь. Тёрёк литература и биография писателя. Дан по-
дробный анализ двух значительнейших трудов писателя «В пыли» и «Кольцо с зеленым 
камнем». В обоих романах показывается разложение формы жизни джентри. Автор ри-
сует эту жизнь извнутри, обладает широкими вещественными знаниями, которые допол-
няются сильными эмоциональными переживаниями. Дь. Тёрёк сочувствует судьбе луч-
ших представителей этого слоя, их традициям, но ярко видит и правдиво изображает 
реальность исторических процессов, неизбежное разложение. Среди его новелл безуспроч-
ные творения встречаются реже, в них много вторичных рассчитывающих на эффект 
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элементов. Дь. Тёрёк, который умер в 1918 году в 30-летнем возрасте, по своим двум 
романам является достойными лучших представителей группы «Ныогат», но его новеллы 
отражают более ранний стилевой вкус. 

Дь. Раба: О Д Ь Ё Р Д Е Ш А Р К Ё З И 

Стихотворения, появившиеся в первом томе Дь. Шаркёзи, «Борьба ангелов», явля-
ются, по мнению автора статьи не столько эксперессионистическими и пантеистическими, 
сколько лирическими мифами, различными сторонами одного и того же душевного состоя-
ния : стараясь вырваться из разочаровательных переживаний поэт ищет спасения в 
свой собственный мир, подчиненный субъективным законам его я. Уже этот сборник 
характеризуется большой силой его поэтического языка. Посмертные сборники это сти-
хотворений сВерь в чудо» и «Вплоть до смерти» представляют собой апогей его таланта. 
Поэт-гуманист дает показания о драме периода второй мировой войны не в мифах, а в 
видениях, не в красках, а в черном и белом, не вольными стихами, а замкнутыми формами. 

ДИСКУССИЯ 

Дискусаия о вопросах венгерской литературы эпохи барокко (составлен Ф. Вег). 
Миклош Надь: Ответ Эндре Иллешу. 
Дьюла Бистраи: Ответ Ласло Гальди. 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

Геза Лендьель: Ади как сотрудник газеты «Будапешта Напло». — Денеш Шитор : 
Сыны Гога и Магога. — Реже Пеери : Шопронский венгерский перевод Beatus ille. — 
Лорант Баш: Данные к присуждению премии Баумгартен Лайошу Надь. — Магда 
Бохуш: Воспоминания, связанные с Жигмондом Мориц в се. Тисачече и Туриштвани. -— 
Сефи Бохуницки: История одного из стихов Морица. 

О Б З О Р 

Йожеф Кишши : Собранные произведения Михая Фазекаш. •— Миклош Надь : 
Мари Вали, Мои воспоминания и Море Йокаи. — Г. Бела Немет : Иштван Рейтё, Эдён 
Иваньи. — Дьёрдь Ронаи : Шандор Хуньяди, Итальянский ресторан. — Амбруш Ольт-
ваньи: Бела Ошват, Сиглигети. — Густав Макай: Избранные стихотворения Д е ж ё 
Костоланьи. — Миклош Коваловски: Мартон Домби, Жизнь Чоконаи. — Акош Коцог: 
Карой Каполи, Янош Шаркади, История мировой литературы.— Йожеф Варга: Избран-
ные статьи и очерки Эндре Ади. 

CONTENU 

Béla Zolnai: REMARQUES A LA QUESTION RÁKÓCZI 

Les remarques concernent en premier lieu l 'étude de Gábor Tolnai sur Rákóczi. 
1° L'histoire des conceptions et le jansénisme. Gábor Tolnai a constaté les grands 

mérites de l'école d'histoire des conceptions, mérites qui consistent d'avoir découvert l'écrivain 
dans la personne de Rákóczi. A ce propos, l 'auteur rapelle le livre de Benichou, paru en 1948 
et intitulé : Morales du grand siècle, qui traite du jansénisme au double point de vue de l'histoire 
de la société et de la politique. 

2° Les écrits de Rákóczi, rédigés dans l'émigration. Il est évident d'après les faits 
mêmes que la recherche a tenu principalement aux ouvrages de Rákóczi qui ont été écrits 
dans l'émigration. Le fait qu 'un ouvrage — tout en gardant son objectif hongrois ou son 
caractère théologique — soit né dans un pays étranger, n'enlève rien à sa valeur. 
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3° Rákóczi, le chef de la guerre d'indépendance ou l'exilé? Il est manifeste que Rákóczi, 
même dans ses oeuvres théologiques, a érigé des monuments à la mémoire éternelle de la guerre 
d' indépendance. 

4° Écrivain religieux, écrivain théologique? Parmi les inspirations littéraires de Rákóczi 
figure aussi la culture théologique. 

László Péter : ATTILA JÓZSEF A MAKÓ 

Attila József a fixé son domicile à Makó en automne 1920. L 'étude se propose de nous 
faire connaître, à partir de cette date, l'histoire de la vie du jeune poète, ses années d'école 
secondaire, son activité dans le cercle littéraire du lycée, les circonstances parmi lesquelles 
naissaient ses premières poésies, — tout cela d'après les confessions originales du poète lui-
même (pour la plupart sa correspondance jusqu'ici inédite). Attila József a fait les quatrième 
et troisième classes du lycée (années scolaires de 1920—1921 et 1921—1922) à Makó ; après ses 
premiers essais poétiques il se fait remarquer lur tout en 1922, c'est alors qu'il lie connasissance 
avec Gyula Juhász, qu'il se joint à la société des jeunes poètes de Szeged, qu'il publie son pre-
mier recueil, intitulé «Le mendiant de la Beauté». A cette époque, il quit te déjà l'école, dans la 
première moitié de 1923 il habite chez János Espersit ; conformément au désir de celui-ci et 
de ses professeurs, il passe un examen réuni des deuxième et première classes du lycée. A partir 
de l 'automne de la même annéi jusqu 'à Noël, il séjourne dans la capitale, y passe le bacca-
lauréat, puis au mois Je janvier 1924, il est de nouveau chez Espersit, et violà son «époque dite 
de Makó» qui est terminée, bien que pendant l 'année universitaire de 1924—1925 à Szeged et 
plus tard aussi, il retourne parfois à la petite ville, bien aimée de lui, pour revoir ses amis. 

Les éléments biographiques des 3 à 4 ans passés dans cette ville montrent , eux-mêmes, 
la grande importance de l'époque de Makó au point de vue du commencement de sa carrière 
du poète. 

Kdlm 'tn Vafgha : AU P O R T R A I T D E GYULA TÖRÖK 

L'auteur de cet essai fait connaître en abrégé la li t térature relative à Gyula Török, ainsi 
que la biographie de l'écrivain. Il donne une analyse détaillée de deux de ses romans les plus 
importants, intitulés : Dans le poussière et L 'anneau à pierre verte. Dans tous les deux romans, 
l'écrivain représente la dissolution du mode de vie de gentry, vue de l'intérieur — et cela en 
parfaite connaissance de la matière et avec beaucoup de pénétration affective et évocatrice. 
Gyula Török a de la sympathie pour le sort et les tradtiions des meilleurs de cette couche, mais 
en même temps il met en relief, d'une façon réaliste, la réalité des processus historiques, la 
décomposition irrévocable. Quant à ses nouvelles, les ouvrages impeccables se font rares, 
il y a bien des éléments secondaires, basés sur des effets trop voulus. Gyula Török, qui est 
mort — âgé de trente ans — en 1918, se classe avec ses deux romans parmi les meilleurs du 
groupe de (la revue littéraire) «Nyugat», tandis que ses nouvelles portent les marques d'un 
goût du style antérieur. 

György Rába : SUR GYÖRGY SÁRKÖZI 

Les poésies du premier volume de Sárközi, intitulé «Lutte des anges», n'ont pas, d'après 
Rába, un caractère expressionniste et panthéiste, elle sont plutôt des mythes lyriques, les 
faces multilatérales d 'un état d 'âme identique : le poète, déçu de ses expériences, s 'enfuit 
dans son monde autonome. Ce volume est déjà caractérisé de posséder une valeur et une 
plastique considérables. Les recueils posthumes, intitulés : «Crois au miracle» et «Jusqu'à la 
mort», constituent le sommet de l 'art de Sárközi. A propos du drame de l 'époque de la deuxième 
guerre mondiale, ce poète humaniste fait sa profession de foi poétique, dans des visions au 
lieu des mythes, abandonnant les couleurs pour le noir et le blanc, et reprenant les rythmes 
réguliers au lieu des vers libres. 

DÉBAT 

Débat sur les question du baroque littéraire hongrois (Rédigé par Ferenc Végh). 
Miklós Nagy : Réponse à Endre Illés. — Gyula Bisztray : Réponse à László Gáldi: 
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NOTES E T DOCUMENTS 
Géza Lengyel: Ady, publiciste au journal «Budapesti Napló». — Dénes Simor : Les 

fils de Gog et Magog. — Rezső Peéry : La traduction hongroise de Beatus ille, faite à Sopron. — 
Lóránt Baseli : Donnée au prix Baumgarten, a t t r ibué à Lajos Nagy. — Magda Bohus : 
Quelques souvenirs relatifs à Zsigmond Móricz à Tiszacsécse et Túristváni. — S'zefi Bohuniczky : 
L'histoire d 'une poésie de Móricz. 

R E V U E 

József Kiss : Oeuvres complètes de Mihály Fazekas. — Miklós Nagy : Mari Váli,'Mes 
souvenirs de Mór Jókai . — G. Béla Németh : István Rejtő, Ödön Iványi. — György Rónay : 
Sándor Hunyadi, Restaurant italien. — Ambrus Oltványi : Béla Osváth, Szigligeti. — Gusztáv 
Makay : Poésies choisies de Dezső Kosztolányi. — Miklós Kovalovszky : Márton Doni by, 
La vie de Csokonai. — Ákos Koczogh : Károly Kapoli et János Sarkady, L'istoire de la lit téra-
ture mondiale. — József Varga : Choix d'articles et d'études de Endre Ady. 

INHALT 

Béla Zolnai : B E M E R K U N G E N ZUR RÁKÓCZI-FRAGE 

Die Bemerkungen beziehen sich in erster Linie auf die Rákóczi-Studie von Gábor Tolnai. 
1. Die Geistesgeschichte und der Jansenismus. Gábor Tolnai hat festgestellt, dass der 

geistesgeschichtlichen Richtung grosse Verdienste zuzuschreiben sind, wofern sie in Rákóczi 
den Schriftsteller entdeckt hat . In Zusammenhang damit weist der Verfasser auf das im J a h e 
1948 erschienene Buch (Morales du grand siècle) von Paul Benichou hin, das den Jansenismus 
vom gesellschaftgeschichtlichen und politischen Gesichtspunkt aus bespricht. 

2. Rákóczis Schriften aus der Emigration. Aus den Tatsachen folgt, dass die Forschung 
das Hauptgewicht auf die Arbeiten gelegt hat , die Rákóczi im Exil geschaffen hat te . Eine 
Arbeit verliert nichts von ihrem Wert den Umstand, dass sie — unbeachtet ihres National-
bewusstseins und ihres theologischen Charakters — im Ausland entstanden ist. 

3. Ist Rákóczi ein Freiheitskämpfer oder ein Verbannter? Es ist offensichtlich, dass 
Rákóczi, selbst in seinen theologischen Arbeiten, dem Freiheitskampf ein ewiges Denkmal 
errichtet hat . 

4. Ist Rákóczi ein religiöser, theologischer Schriftsteller? In seinen Inspirationen die 
ihn als Schriftsteller leiteten spielt auch die theologische Kultur eine Rolle. 

László Péter: ATTILA JÓZSEF IN MAKÓ 

Attila József kam im Herbst 1920 nach Makó. Im Aufsatz ist vom diesem Zeitpunkt 
beginnend der Lebensgang des jungen Dichters beschrieben. Seine Mittelschulstudien, sein 
Teilnehmen an den Zusammenkünften des Selbstbildungsvereins, die Umstände unter denen 
seine ersten Gedichte entstanden sind, sind vor allem auf Grund der eigenen Geständnisse des 
Dichters (vornehmlich, seiner bisher nicht veröffentlichten Briefe) geschildert. Der Dichter 
beendete die fünf te (1920—21) und sechste (1921—22) Gymnasialklasse in Makó ; nach den 
ersten dichterischen Versuchen t ra t er besonders im Jahre 1922 hervor. Zu dieser Zeit machte 
er Bekanntschaft mit Gyula Juhász, schliesst er sich dem Kreise der jungen Dichter in Szeged 
an und es erscheint der erste Band seiner Gedichte (Szépség koldusa : Bettler der Schönheit). 
Er verlässt die Schule, wohnt in der ersten Hälfte des Jahres 1923 bei Johann Espersit und 
sowohl auf seinen als auch auf Wunsch seiner Lehrer mit denen er in freundschaftlicher Bezie-
hung stand, legte er die Prüfung aus dem zusammengezogenen Lehrstoff der VII.—VIII. 
Gymnasialklassen ab. Vom Herbst bis Weihnachten hält er sich in der Haupts tadt auf, wo er -
die Abiturienprüfung besteht, nachher im Monate Janua r sehen wir ihn abermals bei Espersit, 
womit sich eigentlich seine »Makóer Periode« abschliesst. Im Laufe seiner Universitätsjahre 
(1924—25) und auch später besucht er aber noch einige Male seine Freunde in der liebge-
wonnenen Kleinstadt. 

Die biographischen Momente der hier verbrachten 3—4 Jahre treffen aufs glücklichste 
zusammen mit dem Beginn der Laufbahn des Dichters und sind die stärksten Erlebnisse von 
Attila József. 
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Kálmán Vargha : ZUM BILDNIS VON GYULA TÖRÖK 

Der Aufsatz enthält eine kurze Beschreibung der Literatur die sich mit Gyula Török 
befasst und gibt eine kurz abgefasste Biographie des Schriftstellers. Die beiden bedeutenden 
Romane des Schriftstellers «Porban» (Im Straub) und «Zöldköves gyűrű» (Ring mit grünen 
Steinen) werden eingehend analysiert. In beiden Romanen stellt der Schriftsteller den Zerfall 
der Gentry-Lebensform von innen dar und bewirkt es mit grosser Kenntnis der Materie und 
mit starkem Gefühls- und Stimmungsdurchleben. Gyula Török offenbart ein Mitgefühl mit 
dem Schicksal der Besten dieser Schichte und ihren Überlieferungen, bemerkt aber mit schar-
fem Blick, die Realität der geschichtlichen Vorgänge und schildert dies und den unabwendba-
ren Zerfall wahrheitsgetreu. Unter seinen Novellen finden sich seltener fehlerlose Schöpfungen 
sie enthalten viel sekundäres und nach Effekt haschendes Element. Der im Jahre 1918 im 
Alter von dreissig Jahren dahingeschiedene Gyula Török ist druch seine zwei Romane ein 
würdiger Gefährte der Hervorragendsten der Nyugat-Garde geworden, seine Novellen hin-
gegen sind vom Geschmack eines früheren Styls bestimmt. 

György Rába : Ü B E R GYÖRGY SÄRKÖZI 

Die Gedichte des ersten Sárközi-Bandes mit dem Titel «Angyalok harca» (Kampf der 
Engel) sind nach der Behauptung des Verfassers nicht so sehr express'onistisch oder pant-
heistisch, als eher lyrische Mythen, stets wechselnde Erscheinungen eines identischen Seelenzu-
standes : der Dichter entflieht seinen ernüchternden Erlegnissen in eine selbst gestaltete 
Welt. Schon dieser Band ist durch seine ausdrucksvolle Sprache gekennzeichnet. Die Nachlass-
Sammlung mit dem Titel "Higgy a csodában8 (Glaube an das Wunder!) und «Mindhalálig» 
(Bis zum Tode) ist der Gipfel des dichterischen Schaffens von Sárközi. An Stelle des Mythos 
t r i t t die Vision, keine Farben, nur schwarz und weiss sind aufgetragen und die Schöpfung 
durchzieht in ihrer vollen Mächtigkeit in eng geschlossener Form das Geständnis des huma-
nistischen Dichters über das Drama der Epoche des zweiten Weltkriegs. 

DISKUSSION 

Diskussion über die Fragen des ungarischen literarischen Barocks. (Zusammengestellt 
von Ferenc Végh). — Miklós Nagy : Antwort an Endre Illés. — Gyula Bisztray : Antwort 
an László Gáldi. 

DATEN UND BEITRÄGE 

Géza Lengyel : Ady beim Budapesti Napló. — Dénes Simor : Die Söhne Gógs und 
Magógs. — Rezső Peéry : Ungarische Ubersetzung des Beatus ille. — Lóránt Bäsch : Beitrage 
zum Baumgarten-Preis des Lajos Nagy. — Magda Bohus : Mit Zsigmond Móricz verbundene 
Andenken in Tiszacsécse und Túristváni. — Szefi Bohuniczky : Die Geschichte eines Móricz 
Gedichtes. 

RUNDSCHAU 

József Kiss: Gesamtwerke von Mihály Fazekas. — Miklós Nagy: Mari Váli, Meine 
Andenken an Mór Jókai . — Béla G. Németh : István Rejtő, Ödön Iványi. — György Rónay : 
Sándor Hunyadi, Italienisches Gasthaus. — Ambras Oltványi : Béla Osváth, Szigligeti. — 
Gusztáv Makay : Ausgewählte Gedichte von Dezső Kosztolányi. — Miklós Kovalovszky : 
Márton Domby, Das Leben des Dichters Csokonai. — Ákos Koczogh : Károly Kapoli, János 
Sarkadi : Geschichte der Weltliteratur. — József Varga : Ausgewählte Aufsätze und Studien 
von Endre Ady. 

9 * 131 



/ 

эЯ вУ 

A k iadásér t felel az A k a d é m i a i Kiadó igazgató ja Műszaki felelős : Szőllősy Károly 
Kézirat b e é r k e z e t t : 1957. I. 5. — P é l d á n y s z á m : 2.300 — Ter j ede lem: 11-5 (A/5) ív + 7 old. műmelléklet 

43348/57 — Akadémia i N y o m d a — Felelős vezető : Be rná t György 



I R O D A L O M T Ö R T É N E T 
1957. 1. SZÄM 

Zolnai Béla : Megjegyzések a Rákóczi-kérdéshez 1 
Péter László: József Attila Makón 9 

Vargha Kálmán: Török Gyula arcképéhez 34 
Rába György : Sárközi Györgyró'l 45 

VITA 

Vita a magyar irodalmi barokk kérdéseiről 50 
Nagy Miklós: Válasz Illés Endrének 64 
Bisztray Gyula : „Közellenség" vagy „köz ellenség"? 65 

ADATOK ÉS ADALÉKOK 

Lengyel Géza : Ady a Budapesti Naplónál t 66 
Sinor Dénes: Góg és Magóg fia 78 
Peéry Rezső: A „Beatus ille" soproni magyar fordítása 79 
Bäsch Lóránt : Adalék Nagy Lajos Baumgarten díjához 82 
Bohus Magda : Móricz Zsigmonddal kapcsolatos emlékek Tiszacsécsén és Túristvándiban 83 

Bohuniczky Szefi : Egy Móricz-vers története 87 

SZEMLE 

Kiss József: Fazekas Mihály Összese Művei. I —II. kötet? 89 
Nagy Miklós: Váli Mar i : Emlékeim Jókai Mórról 9 3 
Németh G. Béla: Rej tő I s tván : Iványi Ödön 9 6 
Rónay György : Hunyady Sándor : Olasz vendéglő 102 
Oltványi Ambrus : Osváth Béla : Szigligeti 105 

Makay Gusztáv: Kosztolányi Dezső válogatott versei 111 
Kovalovszky Miklós: Domby Márton: Csokonai élete és kortársak emlékezései Csokonairól 116 
Kocogh Ákos: Kapoli Károly—Sarkady J á n o s : A világirodalom története 118 
Varga József : Ady Endre válogatott cikkei és tanulmányai 120 

TÁRSASÁGI H Í R E K 



Ára : 8,—Ft 

Előfizetés egy évre : 24,—Ft 

Májusban jelenik meg az 

Ü J M A G Y A R M Ú Z E U M 

első két kötete : 

J Ó Z S E F ATTILA A K O R T Á R S A K S Z E M É R E N l . - l l . 
(Tanulmányok, kritikák, glosszák, riportok, versek) 

A két kötet tartalmazza a József Attilára vonatkozó teljes irodalom 
szövegét az első újságcikkektől, 1922-től 1944-ig bezárólag. Többek közt 
Bálint György, Berda József, Bóka László, Boldizsár Iván, Darvas József, 
Déry Tibor, Dsida Jenő, Féja Géza, Fenyő László, Fodor József, Füsi 
József, Füst Milán, Galamb Ödön, Gereblyés László, Gergely Sándor, 
Halász Gábor, Hatvany Lajos, Hont Ferenc, Ignotus, Illyés Gyula, József 
Jolán, Juhász Gyula, Karácsony Sándor, Kardos László, Karinthy Frigyes, 
Kassák Lajos, Katona Jenő, Kállai Gyula, Kárpáti Aurél, Kelemen János, 
Kodolányi János, Komlós Aladár, Kosztolányi Dezső, Kovai Lőrinc, Kova-
lovszky Miklós, Kozocsa Sándor, Kunszery Gyula, Makay Gusztáv, Móricz 
Zsigmond, Murányi-Kovács Endre, Nagy István, Németh Andor, Németh 
László, Pogány Ö. Gábor, Remenyik Zsigmond, Rónay György, Schöpflin 
Aladár, Szabó Lőrinc, Szalatnai Rezső, Szerb Antal, Tersánszky J . Jenő, 
Turóczi-Trostler József, Vajda Endre, Vass László, Veres Péter, Zsolt Béla 

stb. korabeli írásait József Attiláról. 

A két kötetet Bokor László állította össze 

Az Irodalomtörténet számonként is vásárolható és előfizethető az 
Akadémiai Kiadónál (Budapest V. Alkotmány u. 21.) és könyvesbolt-

jában (Budapest V. Váci utca 22.) 

Terjeszt i a Pos ta Központ i Hir lap i roda . Budapes t V., József nádor tér 1. Te l e fon : 780—840 


