
TOLNAI LAJOS : AZ ÚJ F Ő I S P Á N 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1955. . 

Közel félévszázad óta nem jelent meg ere-
deti a lakjában Tolnai regény.1 Utoljára Mik-
száth adott ki kettőt a Magyar Regényírók 
sorozatában, 1905-ben A báróné ténsasszony-t 
és 1909-ben Az urakat. Azóta jórészt csak a 
most megjelent Az új főispán valódi Tolnai 
regény, mert az 1942-ben megjelent A sötét 
világ inkább életrajzi és még inkább kortörté-
neti dokumentum, mintsem regény. A Móricz 
Zsigmond áltaLátdolgozott A nemes vér, ame-
lyet a Szépirodalmi Könyvkiadó jelentetett 
meg 1951-ben, eredeti mivoltából erősen ki-
forgatott alakban került az olvasóközönség 
kezébe. Nem jár tak sokkal jobban a Tolnai-
novellák sem, alig egy pár jelent meg belő-
lük, a sok száz közül. Mindez arra figyelmez-
tet bennünket , hogy a Tolnai-kiadások terén 
még sok a tennivalónk. 

Igaz, sokak véleménye az, hogy nem nagy 
veszteség Tolnai műveinek nemismerése. 
Többen csak az antikapitalista írót lá t ják 
benne, aki t a narodnyik népi írók igyekeztek 
felfedezni, mások elismerik mondanivalójá-
nak jelentőségét, korleleplező erejét, de éppen 
az általa megrajzolt világ kiábrándító sivár-
ságától rettennek meg, ismét mások főleg 
művészetének korlátaitól félnek. Kétségtelen, 
hogy Tolnai nem alkotott remekműveket, de 
többször igen közel jár t ahhoz s számtalan 
remekműbe illő részlete van, műveinek 
összessége pedig a leghívebb megjelenítése 
korának. Hogy valójában milyen volt ez a 
rothadó kor, azt elsősorban az ő írásaiból 
tud juk meg. 

A Tolnaival szemben megnyilvánuló két-
kedések legfőbb oka, hogy nem ismerjük 
eléggé, nem fordí tot tunk munkásságára kellő 
figyelmet, pedig megérdemelné nemcsak ön-
magáért , hanem a magyar realista regény 
út jának megismerése szempontjából is. 

Tolnainak általában csak az a nyolc—tíz 
regénye ismeretes, amelyek működésének kö-
zépső szakaszából, főleg a 80-as évekből valók, 
de hogy milyen úton ju to t t el idáig, hogy 
végigkísérte 48-tól a nemzeti lét minden fá-
zisát s hogy belőle milyen új utak ágaznak, 
az elkerülte a kutatás figyelmét. Tolnai nem 
annak a 8—10 regénynek az írója, hanem 
38-é, 600 novelláé és félszáz tanulmányé. 
A végső ítéletet csak ezek ismeretének birto-
kában mondhat juk majd ki. 

Nem valószínű ugyan ezek után sem, hogy 
teljesen meg fog változni a Tolnairól a lkotot t 
kép, de hogy alaposan módosulni fog, az az 
eddigi kutatások nyomán máris kétségtelen. 

' ( A z ismertetés megliá akor még nem jejent meg 
Marosvásárhelyen A: Ural:, sem az Olcsó Könyv-
tá rban A jubilún ok.) 

Kiderül, hogy fokról-fokra nyomon kiséri a 
19. század második felének változásait, hogy 
nemcsak a pusztuló nemességet lát ja meg, 
és nemcsak leleplezi a polgárság és nemesség 
korrupt világát, hanem egy szakaszon igenli 
is a polgárság előtörését, nem antikapitalista, 
mint sokan vélték, hogy szükségesnek t a r t j a 
a kapitalista átalakulást s hogy erről megvan 
a maga elképzelése. Ez a felfogás azonban 
igen bonyolult és ellentmondásos. A legrövi-
debben úgy jellemezhetnők, hogy nem a kapi-
talista átalakulást t a r t j a károsnak, hanem — 
mint moralista — a polgári erkölcsöket, ami-
ből az is következik, hogy az erkölcsök meg-
változásától reméli a társadalmi átalakulást 
is, azért olyan kegyetlen leleplező s azért 
nyilvánul meg részvété az elnyomottak iránt. 
Egész felfogásával kapcsolatban lehet csak 
megértenünk a kapitalizmusról vallott néze-
teit, amelyek kétségkívül hibásak, de nem 
lehet rá mondani, hogy antikapitalista s még 
kevésbé, hogy romantikus antikapitalista. 

Kiderül eltemetett írásaiból, hogy hangot 
adott a parasztság földéhségének, önálló gaz-
dálkodás utáni vágyának, s hogy igén modern 
is tudot t lenni, nem egy 20. századi problé-
mát meglát és fölvet már a 80-as, 90-es évek 
fordulóján. Kiderül mindezekből, hogy 
Móricz nem ok nélkül fedezte fel benne a 
maga elődjét. 

Tüzetesebb vizsgálat megmuta t ja azt is, 
hogy művésziségében sincs olyan szakadék 
közte és Jókai—Mikszáth között, gyakran 
igen közel tud lépni hozzájuk, van önálló, 
külön világa, remek, papírról lelépő, kora 
köztudatában is á t m e n t . f igurája, vannak 
kitűnő, felejthetetlen helyzetei. A társadalmi 
hibákkal szembeni gyűlöletéből művészi 
szempontból is fakadnak értékek s nem egé-
szen alaptalan Adynak ama megállapítása, 
hogy : „Mellékesen pedig legelső íróembere 
volt ez országnak . . . " 

Többet meglát már ebből az újonnan kiala-
kulóban levő Tolnai-arcból a most kiadott 
kötet bevezetőjét író Vajda Miklós is. Örven-
detesnek kell t a r t anunk ezt az előszót, amely 
a mindkét irányban mértéktar tó ítéleteivel 
a helyes úton jár. Szélesebb alapon vizsgálja 
Tolnai munkásságát s nem fél kimondani, 
hogy : „A tizenkilencedik század második 
felének vi ta thata t lanul Jókai és Mikszáth 
voltak a legnagyobb magyar prózaírói, de a 
kor képe sokkal igazabb és sokkal teljesebb, 
ha hozzátesszük azt is, amit Tolnai Lajos 
műve jelent." (7. 1.) 

Később, egy lépéssel tovább merészkedve, 
ugyanezt a gondolatot így fogalmazza meg : 
(Tolnai) „a magyar prózának micsoda reme-
keit teremthet te volna meg, s Jókai , Mikszáth 
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mellett is üresen maradt hézagait tömhette 
volna be remekművekkel!'. ' (13. 1.) Ez bur-
koltan azt mondja, hogy Tolnai bizonyos 
kérdésekben többet mondott e nagy íróknál 
és hogy eló'bb észrevett egy et-mást, mint azok. 

Helyes megállapítás az is, hogy Tolnai több 
művében benne van egy-egy remekmű, hogy 
Tolnai „ tú l í r ja" műveit , a sok személyes vo-
natkozás, az érzelmi túlfűtöttség sallangjai 
el takarják a remeket s ha lehántanék ezeket 
róla, sokkalta jobb műveket kapnánk. Ezt 
vette észre Móricz is s ezért kezdett Tolnai 
néhány regényének átdolgozásához ; ez azon-
ban mindenkor kétes értékű eredményre 
vezet s így tör tént most is, — nemigen segí-
t e t t Tolnáin. Nem egy másik írónak kell ki-
hámozni egy műből az értékeket, hanem 
magának az olvasónak. 

Helyesen ágyazza bele a bevezetés Tolnai 
emberi és írói magatar tását a korba, családi 
és egyéni viszonyaiba. Hangsúlyozza Tolnai 
szemléletének a reformkori haladó nemesi 
gyökereit. Tegyük hozzá, hogy Tolnaira, ne-
mesi származása ellenére is, inkább illik a 
honoráciori meghatározás, hiszen már apja 
életében teljes mértékben érezte a helyzet 
megaláztatásait s maga is háromszorosan 
honorácior volt, mint tanár , mint lelkész és 
mint író is. Gondolkodásának kétségtelenül 
vannak a nemességhez fűződő szálai, de azok 
nem származásából fakadnak , hanem első-
sorban magából a korból, hiszen még a ple-
bejus származású Vajda János is a nemes-
ség megjavításától vár ta egy időben a nemzet 
sorsának megjavulását . 

A bevezetés csak röviden fu tha to t t végig 
Tolnai művein s ez menthetetlenül torzítá-
sokhoz vezetett . Nem lehet most i t t cél ezek-
nek a kiszedegetése, de van egy-két olyan 
megállapítása, amelyet ki kell egészíteni vagy 
vitázni kell vele. Igaz, hogy Tolnai Bach-
korról szóló regényei a legmerészebb hangok 
közé tar toznak irodalmunkban s már magáért 
ezért is figyelemre méltók, de észre kell ven-
nünk azt is, hogy nemcsak annak a korszak-
nak a leleplezése Tolnai célja, hanem annak 
kimutatása is, hogy a sa já t kora egyenes foly-
ta tása a Bach-világnak. És ebben van igen 
nagy jelentőségük ezeknek a regényeknek. 

A bevezetés figyelemre méltat ja Tolnai 
eddig elhanyagolt ars poétikáját is, amely 
szinte kulcsot ad kezünftbe nemcsak Tolnai 
műveinek megértéséhez, hanem olykor bevi-
lágít a kor irodalmi életébe is, annak harcai-
ba, a realizmus diadalra ju t ta tásának küzdel-
meibe. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
téves és helytelen az a megállapítás, mely 
szerint „az Irodalom számait majdnem telje-
sen ő maga írja tele." (16.1.) Ez ellen már Mó-
ricz is felemelte szavát annak idején a Kelet 
Népében s felsorolta, hogy mennyien írták 
a lapot, s tegyük hozzá, hogy nem egy kitűnő 

kritikus, költő, fordító dolgozott bele, hogy 
csak a legjelesebbeket említsük, Palágyi 
Menyhért, Reviczky Gyula, Szabó Endre, aki 
Puskin-fordításokat közölt. 

Az általános részhez még annyi t , hogy a 
Benedek Elektől idézett részletet nem tar t -
juk szerencsésnek, vagy ha idézzük, jobban 
meg kell magyaráznunk, de olyan kitételt 
szó nélkül hagyni, hogy Tolnai regényének 
még,,а lelke is ocsmány", nem lehet. Ezt iga- • 
zán nem lehet Tolnai regényeiről elmondani, 
sőt éppen ellenkezőleg, na van valahol morá-
lis tisztaságért folyta tot t harc, akkor éppen 
nála van. 

Az új főispán értékelésével egyet lehet érte-
ni. Fő ereje a kor társadalmának sokoldalú 
leleplezésében van. De meg kell jegyeznünk, 
hogy ugyanebből adódik fő gyengesége is, 
hogy e leleplezések olykor már unalomig 
ugyanazt ismétlik el több variációban. Nem 
érthetünk azonban egyet azzal a megállapí-
tással, hogy az „ú j főispán", a népi szárma-
zású főhős csak „eszköz" a leleplezésekhez. 
Az igazság az, hogy Tolnai i t t (és A polgár-
mester úr-ban) pozitív vonású hősöket állít 
a regények középpontjába, akik szembe mer-
nek és tudnak szállni a korrupt világgal. 
Bennük arról tanúskodik Tolnai, hogy a nép-
ből jövő emberekben lát ja azt az erőt, amely 
szembe képes szállni ezzel a renddel. Hogy 
ez nem a valóság ábrázolása, hanem „vágy" 
kifejezése, az igaz, de ez a vágy ot t égett 
minden jobbérzésű emberben es ennek ad 
hangot Tolnai s kora is így értékelte. Palágyi 
Menyhért kri t ikája is azt mondja a regény-
ről, hogy ennek a hősnek nem szabad elbuk- • 
nia. Az viszont kétségtelen, hogy a miniszter 
deus ex machinaként avatkozik a dolgokba, 
ami művészileg is hibás "megoldás. 

Jól elemzi a bevezetés az alakokat . Helye-
sen. veszi észre, hogy e regényben a Széchenyi 
ú t j á t köpető nemesekkel találkozunk s hogy 
ezzel szemben a dzsentriről kapunk kiábrán-
dító, züllöttségét minden oldalról bemutató, 
szatirikusán kiélezett képet. Ez a szatirikus 
ábrázolás el is torzul a regényben s így sokat 
veszít realitásából. Egyik nagy hibája a mű-
nek az is, hogy viszonylag igen sovány a cse-
lekménye, alig elégséges egy ilyen méretű 
regényhez. 

Talán nem lett volna érdektelen felhívni az 
olvasó figyelmét a regényben jelentős szere-
pet betöltő magyar—román kapcsolat szép 
példájára. 

A bevezetés kapcsán felmerül a Tolnai-
kuta tás néhány hátralevő fontos feladata, 
amelyekre a kor irodalmi irányzatainak meg-
ismerése szempontjából igen nagy szükség 
volna, mint pl. a realizmus és romantika 
viszonyának tisztázása, valamint a natura-
lizmus szerepének megvizsgálása, beható 
stíluselemzés ú t ján . 
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Jegyezzük meg végül, hogy a könyv kiállí-
tása, szövegképe gondos munkára vall, de 
nem lett volna érdektelen megjegyezni, hogy 
a kiadás az 1886-ban megjelent szöveg alap-
ján készült. (Ugyanis először a Gondűző ben 
jelent rfteg 1885-ben.) Egy-két elírásra is 
f igyelmeztetnünk kell : Tolnai", ahogyan vég-
zet t , nem mindjár t került a református gim-
náziumba tanárnak , előbb egy ideig Török 
Pál mellett káplánkodott . (8. 1.) A lutris 
mester először nem 1866-ban jelent meg, 
hanem 1862-ben Arany szépirodalmi Figyelő-
jében. (9.1.) — Tolnai Pestre visszatérte után 
csak jóval későbben lesz fővárosi tanár és a 
Képes Családi Lapok szerkesztője is csak 
évek múlva, az 1887-ben megszűnt Irodalom 
u tán . (18. 1.) 

A könyvhöz csatolt Jegyzetszótárt korrekt-
nek kell mondanunk, bár megjegyezzük, hogy 
a közkeletű, idegen eredetű szólásokkal, kö-
szöntésekkel kapcsolatban nem ár to t t volna 
megjegyezni, hogy melyik nyelvből valók. 
Egy szót azonban kétségkívül másképpen kel-
lett volna magyarázni. „Kiméra — tűzokádó 
szörny az ógörög mitológiában — mondja a 
jegyzet, ehhez hozzá kell tenni a szó álta-
lános jelentését is. 

Mindent összevéve, örülni lehet ennek a 
kiadványak, amely egy igen érdemes, nagy 
jelentőségű íróval ismerteti meg a magyar 
olvasóközönséget s az irodalmi közvélemény 
eddigi Tolnai-képét ú jabb vonásokkal gazda-
gította. 

Gergely Gergely 

GÄLOS R E Z S Ő : S Z E N T J Ó B I S Z A B Ó LÁSZLÓ] 
Művelt Nép, Bp. 1955. 

Fél évszázaddal ezelőtt Szentjóbi Szabó 
László költészetének vizsgálatával kezdte 
munkásságát Gálos Rezső s ez volt pályája 
záróköve is. 1905, 1906, 1908, és 1911 jelzik 
(1954 előtt) azokat az éveket, amelyekben 
Gálos Rezső behatóan foglalkozott Szentjóbi 
Szabó László életével és költői pályájával . 
Ezek a munkák elsősorban adatfeltáró vállal-
kozások voltak és természetüknél fogva az 
adatszerűség került előtérbe az értékeléssel 
szemben. A kor nézeteire jellemző módon, 
szinte valamennyinek közös vonása az a 
megállapítás, amely Szentjóbi Szabó László 
költészetének értékét majdnem kizárólag a 
Vergilius-, Horatius-, Ovidius- vagy éppen 
Gellert;-, a göttingaiak, esetleg Róusseau-
hatások erejében mérte le. Volt cikke ( I tK. 
1908.), amelyben Szentjóbi költészetét egye-
nesen a Musenalmanach és a Hainbund költői-
nek munkáiból eredeztette. 

Jogosan volt várható, hogy legutolsó (1955-
ben megjelent) munkájában az addig fel tárt 
adatok birtokában — összegezi addigi sa já t 
véleményét Szentjóbi pályájáról. Sajnos, nem 
egészen ez tör tént . A most megjelent „Szent-
jóbi Szabó László"-tanulmány sokban ismét-
lése az 191 l-es kiadás előszavának („Szent-
jóbi Szabó László költeményei". Bevezetés, 
1911.) Igaz, nem vál that ta valóra azt a szán-
dékát , hogy a „korról adot t képet kiegé-
szítse" — halála megakadályozta ebben. 
Igaz az is, hogy néhány fontos helyen korri-
gálta az azóta tévesnek bizonyult vagy éppen 
avul t tá vált nézeteket és torzításokat. (Első-
sorban a Martinovics-mozgalomhoz való vi-
szonyát igyekezett teljesen új szemszögből 
magyarázni.) 

A könyvet — sok kedvező vonása ellenére 
— bizonyos hiányérzettel tesszük le. Minde-

nekelőtt nem adja meg Szentjóbi költészete 
fejlődésének teljes képét. Filológiai módszere 
mintha egyenesen gátolná, hogy a költő pá-
lyá já t egészében láthassuk. A reszleteket ma-
gyarázza és nem lá t ta t j a a teljes képet. Más-
reszt viszont az egyes fejezeteken belül ra j -
zolt Szentjóbi „részletkép" sokkal elevenebb, 
mint az ezek összegéből megalkotott vagy 
megalkotható „tel jes" portré. Mintha az 
olvasóra bízná a végső értékelés munká já t . 
(Ilyen pl. az a kissé merev szembeállítás, 
amelyben egyfelől a kispolgári-plebejus 
Rousseau taní tványa Szentjóbi Szabó, ugyan-
akkor keresi a főnemesi kapcsolatokat : Gálos 
Rezső mindig azt hiteti lényeges vonásnak, 
amelyikről éppen ír.) Értekelésében (ill. 
előbbi nézeteinek korrigálásában) gyakran 
találunk felületes és formális megoldásokat. 
Ilyenre gondolunk : a Kívánság-ból idéz és 
megjegyzi : „Magja még a nálunk élő feudá-
lis humanizmusra emlékeztet, de a francia 
forradalom idején leírva, az egésznek van 
valamelyes nyomatéka ." (18. o.) Szentjóbi 
Szabó esetleges célzásaira Gálos Rezső is céloz-
gat, de nem mondja ki határozottan gondola-
tá t . Lehetséges bizonyos keveredése a feudá-
lis humanizmusnak és a rousseau-i felfogás-
nak, mégis éppen a körülötte levő szöveg-
részek hangja miatt több van benne, mint 
„valamelyes nyomaték" . Egy másik megálla-
pítása Szentjóbinak a martinyesti csatára írt 
verseiről szólva hangzik el : „ . . . dicsőíti 
Koburg és Laudon tábornokokat . Úgy fes-
tene, mintha dicsőítő költeményeket írna. 
Valójában mindegyiknek érzik valami éle is." 
(27. o.) A végleges döntést részben az olvasóra 
bízza, részben maga magyarázza meg. Nem 
szabad elfelejteni, hogy az erősen jozefinista 
Szabó László Koburgban és Laudonban 
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