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L U K Á C S G Y Ö R G Y K Ö S Z Ö N T É S E 

85. S Z Ü L E T É S N A P J A A L K A L M Á B Ó L 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság vezetősége és az 
Irodalomtörténet szerkesztő bizottsága nevében szívből, szere-
tettel köszöntjük a 85. születésnapját ünneplő Lukács Györ-
gyöt és további jó egészséget, töretlen munkakedvet és mun-
kabírást kívánunk neki. 

Lukács György minden tekintetben rendhagyó jelenség a 
magyar — de nem csak a magyar — szellemi firmamentumon : 
amikor mások már évtizedek óta csak a „készből", fiatalsá-
guk eredményeiből élnek, ő — megindító és lelkesítő fiatal-
sággal — szinte ú j életművet hozott létre és teljesít ki — 
olyat, mely magában is díszére válna egy munkás emberi élet 
egészének. 

Ha az antikvitásban születik, valószínűleg még az életében a 
föld fölé emeli őt a „több élet legendája"; de antikvitás és 
legenda nélkül is alig lehet elvonatkoztatni gondolatunkat a 
„több élet" fogalmától, hiszen az életpálya, az emberi aktivitás, 
amely Lukács György osztályrészéül jutott, vagy helyesebben 
amelyet vállalt, kialakított, kivívott magának, szintén sokszorta 
több, mint ami egy emberi életbe általában belefér. S ebben az 
útban talán nem is az a legmeglepőbb, hogy a századvégi bank-
vezérjólpárnázott gyermekszobájából a heidelbergi filozófus— 
famulus diáktanyáján át az osztályharc csatatereire vezetett, 
hogy a cselekvés és elmélkedés szerencsés — de irányított 
szerencséjű — váltakozását és dialektikáját tudta kialakítani az 
életben s ennek mindkét szárát a gondolati érettség és horizont 
kiteljesítőjévé tudta tenni, — bár mindez nem kis érdem s nem 
kis csoda. Az igazán meglepő és példaszerű — legalább szá-
momra — az, hogy ezt az utat a jeliemi és gondolati integritás 
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lényegi csorbulása nélkül tette, tehette meg. Ennek egyik 
nagyjelentőségű, eléggé nem becsülhető következménye az is, 
hogy e hatalmas életmű — bár szerzője némely részét megta-
gadta s ennél jóval jelentősebb részét további munkássága által 
meghaladottnak tudja — kezdeteitől a mostani kiteljesedéséig 
mély, szerves egységet mutat, — pontosan azt az egységet, 
amely a szó igazi értelmében vett életművet elválasztja az egy 
élet alatt termelt művek összeségétől. 

Közhely ma már megállapítani azt, hogy Lukács György az 
egyetlen magyar filozófus és esztétikus, akinek neve, híre át-
lépte az ország határait. Sőt, ami ennél sokkal több : nem csak 
a neve, hanem a művei ; nemcsak a híre, hanem a gondolatai, a 
hatása tartozik ma a nemzetközi progresszív szellemi élet alap-
spektrumába. Műveit Latin-Amerikától Japánig ismerik, tanai, 
nézetei fölött Moszkvától Párizsig, Londontól Sidney-ig vitat-
koznak. De nagysága nemzetközi méreteit nem ritkán próbálta 
meg — hol a kártékony túlbuzgalom, hol a nacionalista be-
zárkózással védekező ideológiai ellenségesség — személye és 
szerepe honi jelentősége ellen fordítani, a nagyvilágnak adva őt 
s bennünket megfosztani próbálva tőle. Pedig — s ez egyre 
világosabbá válik az időben — az az egész, amelyet Lukács 
György élete és életműve alkot, szervesen hordozza a hazai indít-
tatást, a hazai valóságot, — s végül oda is kellett visszahajtania, 
visszahatnia. 

Ha azok után a tengelyek után kutatunk, amelyeken az egész 
életmű forog, azt hiszem, két névre redukálhatjuk. S e két név: 
Ady és Lenin. Ady a fiatalember életre szóló, meghatározó 
élménye volt — hogy mennyire az, azt legutóbbi nyilatkozatai 
is élénken bizonyítják, ha nem lenne eléggé meggyőző bizo-
nyíték nagyjelentőségű Ady-tanulmánya —, akitől az esztétikai 
megrendülésen túl éppen a költészet társadalmi szerepét, el-
hivatottságát, elkötelezettségét tanulta meg, egy hosszú életre 
s egy rendkívül gazdag esztétikai életműre vonatkozó érvény-
nyel. Lenin pedig a már-nem-teljesen-fiatal filozófus alapél-
ménye lett: gondolatai és személyes gondolkodói példája 
hatása alatt tanulta meg Lukács Marxot igazán érteni, a marxi 
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gondolatot és metodikát tudományos működése alap-regulájává 
változtatni. 

Ki tudná ma már megmondani, hogy Lenin tanítása vagy 
Ady gyakorlati példája volt-e az eredendő forrása Lukács 
esztétikai magatartásának, amely sosem elégedett meg a regiszt-
rálással, mindig inspirálni, irányítani is akart; a világ megvál-
toztatásának marxista követelményét nemcsak általában a 
történelemre — a művészetre és saját szűkebb területére, tudo-
mányára is mindig érvényesenek tudta. Lehetett és lehet, talán 
kellett és fog is kelleni egyes lukácsi ítéletekkel, nézetekkel 
vagy tételekkel vitatkozni — ezt egyébként ki sem hívja és 
kívánja jobban mint ő, akinek igazi eleme a vitatkozás, akinek 
a szeme másképpen villan, a vére frissebben pezsdül, ha szel-
lemi pengék csattanását hallja. De az, azt hiszem vitathatatlan, 
hogy fellépése, tevékenysége és e tevékenység egyre növekvő 
hatása óta az esztétikai gondolkodáson az ő elmélkedése és 
ítélete el nem törölhető nyomot hagyott, nemcsak híveiben és 
tagadóiban, de még az iránta közömbösekben is. 

A lukácsi életműnek aránylag szerény része az, amely köz-
vetlenül a magyar irodalom dolgaival foglalkozik. De ha az 
érdeklődés szinte első lépéseitől kezdve a világirodalom és az 
emberi gondolat egészével jegyezte is el, a szenvedély a Tháliá-
tól a Valóságig és az előtt és azon túl is kötötte mindahhoz, 
amit a magyar szellem teremteni képes volt, s harcolt mindaz 
ellen, ami ezt a termést elsorvaszthatta, eltorzíthatta. Nyilván 
ez a higgadt szavak mögött is lappangó szenvedély okozta, 
hogy szinte mindig szenvedélyes reakciót is váltott ki megszó-
lalása, Balázs Béla melletti hajdani kiállásától legutóbbi, a 
magyar irodalomtörténetről folytatott beszélgetéséig — de ez 
mindig az indulatok és eszmék tisztulásához, a tények és erő-
vonalak világosabb látásához vezetett. 

Lukács György tanításáról az évtizedek során nem egyszer 
vélték vagy határozták el vitapartnerei, hogy túlhaladott, talon-
ba tehető. Ez a tanítás azonban mindig életképesebbnek és 
jövővel teljesebbnek bizonyult, mint ellenzőié. H o g y az idő 
s a tudomány előbb-utóbb túl fog jutni egyik vagy másik 



6 

tételén, bizonyos; de ma már az is bizonyos, hogy irodalom-
történet és esztétika csak úgy juthat messzebb Lukács György 
teljesítményénél, ha nem megkerülni vagy átlépni próbálja, 
hanem a hegeli „aufhebung" értelmében elsajátítva tovább-
fejleszti. Ez azonban még távoli perspektíva: a magyar iro-
dalomtörténet és esztétika előtt közvetlen feladatként az áll, 
hogy ennek első lépését, az elsajátítást, a magábaolvasztást 
valósítsa meg, — nem formálisan és deklaratív jelleggel, hanem 
az egész eszmerendszer és tudományos magatartás lényegét 
illetően. Ez az évforduló is erre figyelmeztet, erre hív fel; 
méltóképpen megünnepelni is csak ezzel tudjuk. 

N A G Y PÉTER 



POSZLER G Y Ö R G Y 

SZELLEMI ÖNVÉDELEM ÉS VILÁGNÉZETI 
O R I E N T Á C I Ó S Z E R B ANTAL 

MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETÉBEN 

Az Erdélyi Helikon pályázati felhívása már eleve orientált, 
ezt kívánva a díjnyertes irodalomtörténettől: 

JSS 
„Hozza közel a jelentős irodalmi alkotásokat főkén t a mai nem-

zedékhez, s mélyítse el a magyar i r o d a l o m tanulmányozásának vágyát. 
Bontakozzék ki belőle a magyar i r o d a l o m és a világszellem kölcsön-
hatása, de éles körvona lakban emelked jék ki a m ű b e n a magyar 
zseni minden más n é p t ő l különböző sajátossága. Az esztétikai szem-
p o n t vezető szerepe mellet t súlyt kap janak az i rodalmat fo rmá ló , esz-
mei, szociális, gazdasági, politikai és tör ténet i erőforrások is. Tegye 
jóvá a m ű azokat az igazságtalanságokat, melyeket az i r o d a l o m és a 
haladás ellenségei egyes írók, m ű v e k , irodalmi m o z g a l m a k ellen 
e lköve t tek ." 1 

Az aktualitás igénye, magyarság és Európa viszonyának 
újszerű rajza, egy új nemzetkarakterológia lehetősége, a szo-
ciális mozgatóerők kutatása, az irodalomtörténeti igazságtevés 
pátosza — ezek a szándékok fűtik Szerb alkotói lázát, és teszik 
pályanyertes irodalomtörténetét a két világháború közötti 
humanista értelmiség szellemi útkeresésének egyik legfonto-
sabb dokumentumává. 

Szintetizáló szándékának eszmei alapja már a könyvhöz írt 
bevezetőben világosan körvonalazódik. Irodalmunk történe-
tében következetesen a magyar szellem és az európai kultúra 
egységét kutatja: „Számunkra a magyar irodalomtörténet nagy 
strukturális szépségét az adja meg — írja szubjektív fűtöttség-
gel —, hogy ebben az aránylag kis terjedelmű magyar iroda-
lomban az európai szellem valamennyi fázisa, valamennyi 

•SZERB A. : Magyar irodalomtörténet — Erdélyi Szépmíves Céh. 
1 9 3 4 . MAKKAI S Á N D O R e l ő s z a v a 5 . 
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megmozdulása meglelhető, semmi sem múlt el nyomtalanul ; a 
magyar irodalom az európai irodalom miniatűr mása" — majd 
így vonja le fejlődési koncepciója karakterológiai következ-
tetéseit: „nálunk mindig a leginkább európaiak voltak a leg-
inkább magyarok".2 

így kerül a tartalmi vizsgálódás gyújtópontjába a magyar 
szellem Európa-közelségének, a magyar és az európai kultúra 
szintézisének, e szintézis felbomlásának és újrateremtésének 
kérdése. Ez a szemlélet, amely nemzeti kultúránkat és ezen 
belül irodalmunkat nem önmagában fejlődő szerves egésznek, 
hanem az általános emberi műveltség, az európai szellemi vér-
keringés részének tekinti, és a részeket az egészből magyarázza, 
valóságos tudományos rebellióként hat ugyan a konzervatív 
és nacionalista irodalomtörténetírás Akadémiával, egyetemi 
tanszékekkel és irodalmi társaságokkal körülbástyázott egyed-
uralmának a korszakában, mégsem nélkülözi a maga életerős 
tudománytörténeti és irodalomtörténeti gyökereit. Ezek a 
gyökerek a tudománytörténetben Riedl Frigyesnek a magyar 
irodalmi fejlődést Európával szinkronban vizsgáló egykori 
szintéziséhez, Szekfűnek a Közép-Európára figyelő „keresz-
tény — germán kultúrközösség" koncepciójához és a Mi-
nerva gárdájának, Thienemannak, Eckhardtnak és Zolnainak 
a törekvéseihez nyúlnak vissza, az irodalomtörténetben pedig 
a Nyugat-mozgalom teoretikus lecsapódásaihoz, Ignotus és 
Schöpflin tanulmányaihoz, Benedek Marcell irodalomtörténe-
téhez és főképpen Babits esszéművészetéhez kapcsolódnak. 

Szerb megalapozott anyagtudással, páratlanul széles látókörű 
világirodalmi kitekintéssel és a Nyugat első nemzedéke által 
új életre keltett magyar esszéművészet stilisztikai arzenáljának 
teljes megcsillogtatásával bizonyítja, hogy irodalmi múltunk 
és egész nemzeti kultúránk minden jelentős, előrelendítő ténye 
a magyarság és Európa tudatos szellemi nászának szülötte. Már 
kultúránk bölcsője mellett a Nyugat géniusza bábáskodik, és 
művelődésünk egész évszázados fejlődését nem a törzsi múlt 

2 SZERB A.: Magyar irodalomtörténet — Magvető 1958. 39. 
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zárt és egyedi mitikus mélyeiből, hanem István király elhatáro-
zott civilizációs tettéből, a magyar—európai szintézis első tör-
ténelmi megvalósulásából hívja életre. Kultúránk tehát ereden-
dően nem az etnikai jelleg sajátos és spontán termő virága, ha-
nem az államalapító tett tudatos heroizmusának kitermelt gyü-
mölcse. ,,A magyar szellemi élet születése egy nap történt meg-
kereszteltetésével — írja Szerb, majd így folytatja gondolatmene-
tét: — A magyar szellem eredendően civilizatorikus termék, 
a megfékezett indulatok, a diadalra jutott tudat hozta létre."3 

A nagy kultúraalapító tettel indul meg az a tragikus szellemi 
párharc, amelyet a jobb sorsra törő nyugatos szellemek vívnak 
a rideg szellemi éghajlatú századok szülte magyar ugarral. Ez 
a nagy intenzitású harc adja egész irodalmi fejlődésünk belső 
dialektikáját. A középkor századai és a magyar humanizmus 
sikertelen kulturális importja után a reformáció gyors hazai 
elterjedése jelzi a győzelem első állomását. A reformáció fej-
lődésünk Európához igazodó ritmusának diadalmas dokumen-
tuma. Wittenbergától és Utrechttől Sárospatakig és Gyula-
fehérvárig fújnak az új szelek. Sylvester János lüktető magyar 
hexametereiben, Dávid Ferenc istenkereső nyugtalanságában, 
Misztótfalusi Kis Miklós, Apáczai Csere János és az esszéista 
remekléssel megjelenített Szenczi Molnár Albert Nyugatot 
bebarangoló kulturális lázában egy Európához vezető szellemi 
híd ívei formálódnak, amelynek legszilárdabb pillére az ,,in-
tellektuel" fejedelmek által irányított, a magyar szellemi fej-
lődés élén járó Erdély. Ahogy Európa adta a hazai kultúra 
születéséhez az elhatározó inspirációt, úgy a magyar nemzeti 
öntudat eszméje is — a török veszedelem által kiváltva — nyu-
gati fogantatású. A török ellen kardot rántó magyarságot 
Európa védelmének tudata ajándékozza meg a nemzeti önér-
zet büszke virágával: „Magyarország a kereszténység védő-
bástyája a török ellen . . . Ez az a pont, ahol a nemzet szellemi 
önmagára eszmélése, gondolkodása világirodalmi rendelteté-
séről, megindul."4 

3 Sz. A.: i. m. 50. 
4 Sz. A.: i. m. n i . 
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Ahogy nemzeti kultúránk megszületése és nemzeti öntu-
datunk létrejötte a magyar—európai szellemi nász terméke, 
úgy ebben gyökereznek nemzeti karakterünk legfőbb jellem-
vonásai is. Az Európa utáni olthatatlan nosztalgia nem idegen 
princípiumok utáni logikátlan sóvárgás, hanem a századok 
folyamán legjobbjaink lelkébe égetődött elidegeníthetetlen 
tulajdonság. A nemzeti öntudat megszületése mellett ez a 
XVII. századi protestáns világjárók által Nyugat felé épített 
híd nagy tanulsága: „Bennük mutatkozik meg legjobban az 
a paradoxon — fogalmazza meg Szerb a tételt —, hogy a leg-
inkább magyar a leginkább európai is."5 Magyarság és euró-
paiság tehát Szerb eszmerendszerében minden egymást vonzó-
taszító polaritása ellenére is egy olyan kultúrában, nemzeti 
öntudatban és nemzeti karakterben egyaránt megmutatkozó 
magasabb rendű szintézis, amelyre szilárdan épülhetnek iro-
dalmunk nagy produktumai. Ebből indul ki legbüszkébb 
műfajunk, a magyar líra, amelyet a tudatosan művelt, plato-
nista Balassi indít el „európai vizeken". Innen táplálkozik a 
családfájában Homéroszig visszanyúló Zrínyi, aki egy Szerb 
által megálmodott európai szellemi egységben százada leg-
nagyobbjaival, Miltonnal és Racine-nal rokon. Ebben az egy-
ségben gyökerezik Erdély szelídebb szellemi éghajlata, amely 
sugallhatja az européer Bethlen Miklós önéletírását és Mikes 
Rodostót megenyhítő utánozhatatlan humanista báját. Az 
egységnek ez a vágya a magyar irodalmi felújulás legfőbb mo-
torja is, amely ott él a maga pompázatos megvalósulásában 
Kazinczy álmaiban, és létrejön a tudatosan européer és misz-
tikusan magyar Kölcsey egyéniségében. Az egység vágyának 
sugallata irányítja a hagyományokkal bátran szembeszegülő 
magyar jozefinisták harcát, de — rendkívüli logikai bakugrás-
sal — még a latin nyelvűséghez ragaszkodó konzervativizmus 
is az Európához vezető hidat védi. A század második felében 
csak Európa felől közelíthető meg Madách magányos műve, 
és készül már a Nyugat irodalmi forradalmával kirobbanó, 

38 Sz. A. : i. m. 343. 
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eddig még sohasem látott teljességgel megvalósuló új szinté-
zis. Ez a világháborút közvetlenül megelőző években teljesedik 
ki, és lírai fűtöttséggel szól róla az esszéista hangja: „A ma-
gyarság új szintézisre jutott Európával, és az eszmék kitárult 
Dévényén át új ideológia jött közénk, egy új, szélesebb huma-
nitás, az emberméltóság új formája. A háborút közvetlenül 
megelőző esztendők a magyarság legnagyobb kulturális ma-
gaslatát jelentik."6 Ezen a magaslaton töretlenül él Adyban 
Nyugat szerelmének a nagy magyaroktól, a protestáns ősöktől 
örökölt hagyománya, és kiteljesedik nemcsak a Nyugat moz-
galmának minden kulturális tendenciája, hanem érezhetően 
nyugtalan évszázadok nemes hagyománya is Babits Mihály 
alakjában és életművében, hogy ezután a világháború után az 
egykori egység szellemi romjain megindulhasson a küzdelem 
egy új szintézisért. 

Irodalmunk fejlődésének ez a majdnem kizárólag a magyar— 
európai szellemi viszony alakulására figyelő, következetesen 
nyugatos koncepciója, amely az állam- és kultúraalapító tett-
ből kiindulva a fejlődés ívét a nemzeti öntudat és karakter 
születésétől Balassin, a protestáns világjárókon, Zrínyin és 
Mikesen át Kazinczyig és Kölcseyig, onnan pedig a modern 
szemmel átértelmezett és a Nyugat elődévé megtett Vörös-
martyn keresztül közvetlenül Adyig és Babitsig rajzolja meg, 
még alaposabban és konzekvensebben megbolygatja litera-
túránk történetének a konzervatív tudomány által kiépített 
értékrendjét, mint ahogy azt néhány évvel ezelőtt Benedek 
népszerűsítő munkája tette. A nyugatos magyarság genealó-
giájáról festett kép makulátlanságának érdekében ez a koncep-
ció lemond a kereszténység felvétele előtti irodalmiságra való 
következtetés minden lehetőségéről, mellőzi a népköltészet-
nek és a népi poézis irodalmunkra gyakorolt állandó és termé-
keny befolyásának elemzését, és a felvilágosodás és a Nyugat-
mozgalom magasra emelése mellett, enyhén árnyékba borítja 
XIX. századi költészetünk Petőfi és Arany nevével fémjelzett 

27 Sz. A.: i. m. 500 és 504. 
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virágkorát. Kétségtelen, hogy a tudatosan rebellis új értékrend-
szer konzervatív irodalomtörténetírásunk Gyulai, Beöthy 
Zsolt és Horváth János által kidolgozott koncepciója ellen ké-
szül, amely irodalmunk értékeit nemzeti voltából és népies-
ségéből magyarázza, XIX. századi nemzeti klasszicizmusunk, 
elsősorban Arany ideáljait áthághatatlan esztétikai és morális 
kánonná avatja, és erről a már régóta merőben anakronisztikus 
alapról mér meg és talál könnyűnek minden modern törekvést, 
még Horváth János is a Nyugatot, sőt Ady Endrét is.7 Mind-
ez azonban nem menti teljesen azt a tényt, hogy ez a konzer-
vatív konstrukciók ellen méltán lázadó, nemesen humanista 
indulat nemcsak az akadémikus irodalomtörténetírás koncep-
cióját borítja fel, hanem irodalmunk valóságos fejlődésrajzát 
is eltorzítja. Eltorzítja nemcsak akkor, amikor a nagy történel-
mi fordulatokat megelőző és követő irodalmi hullámhegyek 
és hullámvölgyek felvázolása helyett egy mesterségesen meg-
konstruált szempont fejlődését követi nyomon, és ezáltal elejti 
48-at és általában a forradalmakat mint vízválasztókat, hanem 
megsérti a valóságos arányokat akkor is, amikor Csokonait és 
Petőfit háttérbe szorítja, és Ady monumentális alakja helyett 
szinte észrevétlenül Babits törékenyebb és átszellemültebb 
figurájára veti a fénysugarat. 

Amikor Szerb irodalmunk történetének új fejlődésrajzát 
vázolja fel, nemcsak egy hagyományos tudományos érték-
renddel találja magát szemben, hanem az azt megtámogató 
erkölcsi érvekkel és nemzetkarakterológiai ideálokkal is. Ez az 
a nemzeti karakter, amely Keménynek Világos után írott, a 
szabadságharc mítoszát felszámolni kívánó tanulmányaiban 
körvonalazódik, Gyulainak a nemzeti klasszicizmus nagyjai-
ról adott elemzéseiben épül tovább, Beöthy jelképes érvényű 
Volga-menti lovasában kapja meg a legreprezentatívabb meg-
jelenítését, és Horváth Jánosnak a konzervatív irodalomtudo-
mányt betetőző életművében emelkedik végső érvényre. En-
nek a nemzeti ideálnak az arcán a szemlélődő nyugalomnak, 

7 Vö . : HORVÁTH J . : Aranytól Adyig — Pallas, é.n. 
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a szenvedélyeken uralkodó passzív bölcsességnek, a türel-
mes kivárásnak és az egyezkedő józanságnak a jellemvoná-
sai dominálnak, azaz mindazok a tulajdonságok, amelyeket 
a kiegyezés a magyarságban feltételezett, és a millennium 
görögtüzes pompája áhított. Ez a nemesi oppozíciót és 67-es 
lojalitást paradox módon ötvöző konzervatív karakterizálási 
szándék találja meg politikai eszményét Deákban és irodalmi 
ideálját a Petőfit beárnyékoló és Deák szellemi ikertestvérévé 
szelídített Arany Jánosban. Szerb a konzervatív—nacionalista 
tudomány irodalomtörténeti értékrendjével új értékrendet, a 
nemzeti karakterről alkotott ideáljával új ideált szegez szembe. 
Karakterizáló szándékát a polémia lendületén túl az Erdélyi 
Helikon pályázati felhívása is támogatja, amely a magyar zseni 
sajátos arculatának megrajzolását kívánja, és Babits esszéművé-
szete is bátorítja, amikor a világirodalmi érték mibenlétét az 
általános emberinek és a speciálisan nemzetinek az egységében 
keresi. Szerb nemzeti ideáljának kontúrjai Apáczai Csere János 
és Misztótfalusi Kis Miklós Európát bebarangoló szent nyug-
talanságából, Mikes derűs emberségéből, Kazinczy Goethén 
gyúlt lázából, Kölcsey éteri lebegéséből, Vörösmarty síron túli 
reménységéből, Széchenyi önmarcangoló hazaszeretetéből, 
Ady Párizsért kiáltó magyarságából és Babits patriotizmusá-
ból állnak össze az européer, „bajusztalan" magyarság időtlen 
profiljává. Ez a nyugatot sóvárgó nosztalgiából, újért kiáltó 
nyugtalanságból, humanista harmóniából és türelmetlenül 
gyötrelmes patriotizmusból összegyúrt babitsi—Szerb Antal-i 
nemzeti ideál ugyan nyilvánvalóan Beöthy Volga-menti lova-
sának a magyar köztudatból való kiiktatására tör, mégis éppen 
azáltal, hogy a saját szellemi fegyvereivel győzi le és egyszerűen 
visszájára fordítja a konzervatív eszményeket, maga is megma-
rad annak, az irodalmat a nemzeti jellem oldaláról megköze-
lítő koncepciójának keretein belül. 

A konzervatív magyar irodalomszemlélet elleni harc teljes-
ségéhez azonban irodalmunk fejlődésrajzának átértelmezésén 
és a nemzeti karakterről alkotott ideál újrafogalmazásán túl 
szükség volt az ezek alapját képező teóriának, az irodalmi népi-
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ességről alkotott hagyományos felfogásnak a revíziójára is. 
Annál is inkább elkerülhetetlen volt ez, mert irodalmunk tör-
ténetének és nemzeti jellemünknek Szerb rajzolta nyugatos 
portréja mit sem kezdhetett a magyar irodalom népi gyökerei-
ről szóló elmélettel. Ez a már Toldynál és Gyulainál meglevő 
felfogás, amely a romantikus indítású német irodalomtudo-
mánytól nyerte ihletését, kifejezetten konzervatív és nemesi — 
nacionalista értelmezésében uralkodott Beöthy életművén, és 
legmagasabb szintű megfogalmazását Horváth János munkás-
ságában nyerte el. Horváth a magyar irodalmi népiesség útját 
egész Petőfiig felvázoló művében a népi poézis és a műkölté-
szet kölcsönhatását vizsgálja, és meglehetősen kitágítja a népies-
ség fogalmát. Népiességen — túl a szigorúan vett irodalmi 
jelenségeken — a nemzeti kultúra általános konzerváló tevé-
kenységét érti, amely a nemzet szellemét visszavezeti ősi, 
népi—faji műveltsége eredeti keretei közé, és megvédi a nemzeti 
karakter eredendően adott tisztaságát. Népies mozgalmunk 
megőrző tevékenységéből Horváth szerint egyenes út vezet 
Petőfiben és Aranyban kikristályosodó, kultúránk utolérhe-
tetlen csúcsát reprezentáló klasszicizmusunkhoz. Ennek a né-
pies gyökerű nemzeti klasszicizmusnak a végső kiteljesedését 
azonban nem a népiesség fogalmának politikai értelmezését 
adó Petőfi jelenti, hanem a nép igazságérzetét, látásmódját, 
érzelemvilágát és ízlését a legmagasabb rendű művészet rang-
jára emelő Arany, aki a népi poézisben nem a népi politika, 
hanem a nemzeti literatúra előkészítését látja.8 

Szerb — hogy következetes maradjon a maga rajzolta új 
fejlődésvonalhoz és karakterológiához — minden lényeges 
ponton támadásba indul ez ellen a koncepció ellen. Ehhez a 
támadáshoz kap eszmei fegyvert az akkor legmodernebb né-
met néprajzi és irodalmi kutatás szellemi arzenáljából, elsősor-
ban Hans Naumann munkásságából, amely a népi költészet 

8 Vö. : HORVÁTH J. : Petőfi Sándor — Pallas. 1922. A magyar irodalmi 
népiesség Faluditól Petőfiig — M T A . 1927. A nemzeti klasszicizmus 
irodalmi Ízlése — Tanulmányok. 1956. 272 — 458. Egyetemi előadás. 
1928 — 30. 
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alkotásait „Gesunkenes Kulturgut"-nak, lesüllyedt szellemi 
értéknek tekinti.9 Nagyon lényeges azonban az a tény, hogy 
Szerb nem Naumann teóriájából meríti a népies—nemzeti 
irodalom koncepciója elleni támadás gondolatát, hanem csu-
pán eredendően elhatározott tudománytörténeti rebelliójához 
vesz Naumannból érveket. Naumann a német népköltészeti 
kutatások eredményeit összegező írásaiban megkülönbözteti 
a civilizációtól még érintetlen össznépi közösség kollektív és 
spontán termő alkotásait a későbbi parasztság költői termésé-
től, amely a kultúrát teremtő művelt osztályok szellemi pro-
duktumaiból táplálkozik. Szerb az eredeti össznépi poézis ké-
sőbbi irodalmunkra gyakorolt minden lehetséges befolyása előtt 
eleve elvágja az utat, amikor nemzeti kultúránkat eredendően 
civilizatorikus terméknek tekinti. „Ugyanazok a civilizatorikus 
erők — írja nyugatos koncepciójához híven —, melyek nyom 
nélkül elsöpörték a magyar ősvallást, elsöpörték a magyar ős-
költészetet is, és megajándékozták a nemzetet egy új, nagyobb 
vallással és egy új, nagyobb, európai költészettel."10 Ezzel az 
elutasító gesztussal azonban még csak irodalmunk népi gyö-
kérzetének egyik erét vágta át, a másikra, az irodalmunk mel-
lett és alatt, attól korántsem függetlenül virágzó népi poézisre 
vonatkozóan egyszerűen újrafogalmazza Naumannak a kora-
beli nemzetközi irodalomtudományban híressé vált tételét: 
„A műköltészet, a szellemi elit megnyilvánulása az eredeti, a 
népköltészet az elitköltészet későbbi alásüllyedése alsóbb társa-
dalmi rétegekbe, leegyszerűsített formában." Majd pedig 
még világosabban: „A paraszti művészet .gesunkenes Kultur-
gut ' , alásüllyedt kulturális kincs; minden művészet felülről indul 
ki, a szellemet hordozó társadalmi osztályokból, és lassan száll 
alá, halványodva, szellemi intenzitását elvesztve, a néphez."13 

Ez az eredendően polemizáló nyugatos indulat azután a Nau-
mannra támaszkodó kettős tagadásból merít bátorságot ahhoz, 

9 VÖ. H. NAUMANN: Grundriss der deutschen Volkskunde. 
10 Sz. A.: i. m . 177. 
1 1 Sz. A.: i. m. 60. és 178. 
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hogy nyíltan deklarálja annak a ncpies—nemzeti irodalom-
történeti és nemzetkarakterológiai koncepciónak az elavult 
voltát, amelyet Beöthy Zsolt és az általa is nagyrabecsült és 
szociologizáló módszerében követett Horváth János tekin-
télye támogat : 

„Miná lunk . . . társadalmi és világnézeti okoknál fogva, a népköl-
tészet egyértelmű lett a nemzeti költészettel — írja, és ezután már, 
összegezve eddigi gondolatmenetét , nyíl tan támad — ; a magyar 
i rodalom fejlődésvonalát eltorzították, h o g y népi gyökereit igazol-
ják, és hamis ér tékmérőt vezettek be, amikor a .népiességet', ezt 
a szociológiai fogalmat, esztétikai értékké kiáltották ki ."1 2 

Természetesen az egész támadás nem lehetne teljes és követ-
kezetes, ha ez a lázadó szándék nem nyúlna hozzá a Beöthy— 
Horváth-féle konzervatív koncepció értékrendszerének sugár-
gyűjtőjéhez, a nemzeti klasszicizmus nagyjairól, Petőfiről és 
Aranyról alkotott elképzelésekhez. A Petőfiről és Aranyról 
rajzolt kép, elsősorban azonban a méltán sokat vitatott Petőfi-
portré ebből a szempontból is Szerb szintézisének egyik kulcs-
kérdése. Szerb ezen a ponton nem bolygatja meg a hagyomá-
nyos tudományosságban kialakult értéksorrendet, amely klasz-
szicizmusunk kibontakozásának kezdetét Petőfi fellépésétől 
számítja, benne látja az irodalmi népiesség magasabb szintre 
emelőjét, a népiesség politikai értelmezésének megfogalma-
zóját és az új közízlés megteremtőjét, de mindezeknek a ten-
denciáknak a kiteljesítését, Petőfi túlzásainak a lefaragását, 
klasszikus irodalmunk és a nemzeti karakter teljes egységének 
a megteremtőjét Arany Jánosban, főképpen Arany Világos 
utáni költészetében keresi. Petőfi és Arany Szerb-rajzolta port-
réjában is Arany profiljára árad több fény, ez azonban nem a 
hivatalos irodalomtörténetírás indításából, hanem a Nyugat 
irodalomtörténeti őskeresésének egyik leglényegesebb doku-
mentumában, a Babits Petőfi és Arany című esszéjében körvo-
nalazott koncepcióból származik, amely Petőfivel, az egész-
séges nyárspolgár—zsenivel szembeállítja a betegesen kiíino-

" Sz. A. : i. m. 176. 
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mult és modern módon sebzett lelkű Arany géniuszát, akiben az 
ugyancsak átértelmezett Vörösmarty mellett a Nyugat lírájának 
egyik közvetlen elődjét látja.13 Szerb tehát Petőfi és Arany 
elemzésében nem a Babits által is — természetesen más érveléssel 
— elfogadott értéksorrenddel polemizál, hanem a nemzeti klasz-
szicizmus népi gyökereit és ezáltal — ki nem mondottan — egész 
irodalmunkban elfoglalt centrális szerepét, egész erkölcsi, esz-
tétikai és nemzetkarakterológiai csúcspont voltát vitatja. A po-
lémia intenzitása Petőfi portréjában a leghevesebb. Szerb ko-
rántsem tagadja Petőfi lírai törekvéseinek népies indítását, meg-
mutatja, nyilván Horváth kutatási eredményeinek felhaszná-
lásával, hogy benne csúcsosodik egy a népi poézis felé való, 
akkor már több mint félévszázados irodalmi tájékozódás, de 
nem lényegtelen hangsúlyeltolódással itt is elsősorban nem 
arra figyel, ami a népköltészetből átmegy Petőfibe, hanem 
— Naumann koncepciójának megfelelően — arra, ami Petőfi-
ből népköltészetté lesz. Nagy beleérző gyöngédséggel elemzi 
a János vitézt, amelyben Petőfi népiességének csúcsát látja, de 
Petőfi lírájának gyökeresen népi voltát kereken megtagadja. 
Koncepciója szerint Petőfi alapjában nemesi költő — a nemesi 
irodalom fejezetében is szerepel —, aki szándékosan stilizálja 
magát, szerepet játszik, amikor a nép számára alkot, pedig 
művei elsősorban nem is a nép, hanem a nemesi olvasók kezébe 
kerülnek. Rendkívül paradox módon tehát a Beöthy—Hor-
váth-féle nemzeti klasszicizmus-elmélet gyökerének, népies 
voltának az aláásásához éppen a Horváthtól tanult irodalom-
szociológia és a Petőfi szerepjátszó hajlamáról szóló teória 
szolgáltat érveket: „A Petőfi-népdal olyan vers, melyet egy 
nem-népi valaki írt a nem-nép számára. Végeredményben 
tehát az egész népies—nemzeti iskola a romantikus kor álor-
cáskodó hajlamának a végső és legintenzívebb hajtása, nagy-
szabású szerepjátszás, lírai pásztorjáték, ahol a pásztorok titok-
ban hercegek, és a néző a királynő."14 Petőfi népi gyökérzeté-

1 3 VÖ.Z BABITS: Petőfi és Arany — N y u g a t . 1910. 
11 Sz. A. : i. m . 380. 
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nek a teljes megkérdőjelezése után Arany pályaképén bizonyít-
ja, hogy a népiesség csupán első fejlődési szakaszában meg-
határozó jelentőségű, és legérettebb korszakának monumen-
tális alkotásai éppen a népiességen való túljutás költői doku-
mentumai. A nemzeti klasszicizmus népies voltának a taga-
dása egyet jelent esztétikai, morális és nemzetkarakterológiai 
ideál voltának a tagadásával is, és utat enged annak a koncep-
ciónak, amely irodalmunk fő fejlődési vonalát, Petőfi és a korai 
Arany valamelyes háttérbe szorításával, közvetlenül Vörös-
marty és Ady között húzza meg. 

Szerbnek az irodalmunk népies jellegének háttérbe szorításá-
ért folytatott harcába tudományos elgondolások mellett aktu-
ális irodalmi polémiákban gyökerező indulatok és távolabbi 
ideológiai tendenciák is beletorkollanak. Gondolatmenete 
gerincét minden bizonnyal a népies—nemzeti irodalomtör-
téneti koncepció újjal való felváltásának a szándéka képezi, 
amely azonban közvetlenül Ignotus, Schöpflin, Benedek és 
főleg Babits adta ihletésén túl sem választható el a két világ-
háború között folyó urbánus—népies vita urbánus álláspont-
jától, amelynek egyik kikristályosodási pontja éppen a Nyugat 
Szerb Antalt is magában foglaló második nemzedéke. Továbbá 
Szerb szintézisének a fajelmélet gyilkos ideológiája ellen nyíl-
tan szellemi fegyvereket kereső tendenciáinak fényében vilá-
gossá válik, hogy a népiesség ellen folytatott polémiájában a 
germán ,,völkisch"-t is támadja, és a humánum áhított ellen-
támadásához gyűjt törékeny intellektuális érveket. Ugyan-
akkor kétségtelen, hogy a hazai konzervatív történetírás naci-
onalizmusát és a fajelmélet gyilkos germán mítoszait célozva 
magát a népit is találja, és a zavaros és emberellenes ideológiák-
kal együtt a népi fogantatású költészet eszményét is megta-
gadja. 

N e m érdektelen közelebbről megvizsgálni, hogy milyen 
fogantatású az az Európa-gondolat, amelynek diadalra jutta-
tásáért a fiatal tudós felforgatta egyértelműen népi-nemzeti-
nek interpretált irodalmunk hagyományos értékrendjét, újra-
rajzolta nemzeti karakterünk ideálját, lemondott kultúránk 
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népi gyökereinek feltárásáról, és háttérbe szorította a nemzeti 
klasszicizmusnak az irodalmi köztudatban a fejlődés csúcsára 
helyezett periódusát. 

Szerb magyarság és Európa szintézisére építő irodalomtör-
téneti koncepciójáról már a fogamzás pillanatában, kultúránk 
születésének ábrázolásában világossá válik, hogy ez a magyar— 
európai nász nála nem magyar—német szellemi szimbiózist 
jelent. Irodalmunkat már éppen azáltal, hogy tudatos, civiliza-
torikus alkotás termékének tekinti, elválasztja a „törzsi kultúra" 
ösztönös mélyeiből kinövő germán művelődéstől. „A magyar 
irodalom nem az ős nyelvből, ős heroizmusból, spontaneitás-
ból ered, mint a germán népeké, hanem a civilizáció legké-
sőbbi, féltve őrzött büszkeséges hajtása"— írja könyve első feje-
zetében.15 A magyar műveltség eredendő törzsi gyökereinek 
ez az elvágása nemcsak arra ad alkalmat, hogy kultúránkat 
elkülönítse a germán kultúráktól, hanem éppen eredendően 
keresztény és civilizatorikus jellegénél fogva a helyes tájéko-
zódás irányát is megmutatja: „A magyar kultúra eredendően 
keresztényi kultúra, mint az egyház legidősebb leányáé, a 
franciáé — és nem .megtért' kultúra, mint a germán né-
peké."16 

Szerb Nyugat-koncepciójának középpontja tehát Párizs, 
Európája francia Európa, amelynek latin kultúrája a germán 
szellem szöges ellentétét jelenti. A szintézist indító gondolat-
menet nem elégszik meg ugyanis a magyar és francia kultúra 
rokonításával, nemzeti szellemünk és a germán szellem elvá-
lasztásával, hanem kibontja a francia és a germán szellemben 
rejlő mélyebb tartalmakat, hogy világossá tegye a szétválasz-
tást, és megindokolja annak szükségességét. Irodalmunk fran-
cia fogantatása egyet jelent a latin szellemnek kultúránkban 
megvalósuló kontinuitásával, amely a ráció uralmán nyugvó 
latin szépségideál irodalmunkban való domináns voltával egy-
értelmű. 

15 Sz. A.: i. m. 50. 
16 Sz. A.: i. m. 50. 
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„Az egyház az ú jkorba átmentette és a magyarságnak h a g y o m á -
nyozta az antik világ egyik nyelvét, a latint — foglalja össze eddigi 
fejtegetései konklúzióját. — A nyelvvel elválaszthatatlanul összefonó-
dott a latin irodalom szépségideálja . . . Ez a latin szépségideál össze-
függ az antik szellem egyik legnagyobb örökségével, a logikus 
gondolkodással. Az i rodalmi szépségideál, amely a latin nyelvvel 
mintegy adva van, a logikus szépség ideál ja ." 1 7 

Az irodalmunktól idegen germán szépségeszmény pedig 
éppen a logika meghaladásán, a logikus gondolkodás össze-
törésén alapszik. 

„Ezzel ellentétben a ge rmán szépségideál — fejezi be gondola t -
menetét Szerb —, mely m é g a primitív közösség napjaiban született, 
az eksztatikus, illogikus, hirtelen gondolatkapcsolatokból te remt 
magának költői nyelvet . " 1 8 

Ez az összevetés teszi világossá, hogy irodalmunk kereszténység 
előtti gyökereinek és őseredeti népiségének a megtagadását a 
latin kultúrákkal való azonosítás és a faji misztikába vesző 
germán teóriáktól való elszakítás igénye szülte, hogy irodal-
munk legfőbb jegye Szerb koncepciójában az emberi logika 
és ráció szépségén alapuló apollinikus derű, szemben a germán 
literatúra szakadékokkal fenyegető, dionysikus mélységeivel. 

Irodalmunknak ez az apollinikus szemlélete és ez az ösztö-
nöknek a művészetbe való berobbanása ellen kihegyezett 
racionalista szépségideál eredményezi, h o g y a freudizmus sok-
kal kisebb teret kap Szerb irodalomtörténetében, mint a fiatal-
kori tanulmányokban. A tudatalatti ösztönvilágnak önmagá-
ról csak az álmokban és a neurózisokban hírt adó mélységeiről 
ugyan a Magyar Irodalomtörténetben is szó esik, akárcsak a kol-
lektív tudattalanról és az introverzió és extraverzió pszicho-
lógiai típusairól, de mindez már inkább csak a terminológiá-
ban érződik, és szinte sohasem kerül az elemzések középpont-
jába, és nem szolgáltat irodalmi jelenségek megközelítéséhez 
csalhatatlan sugalmazásokat. A felszínen a mélylélektan szem-

17 Sz. A.: i. m. 51. 
18 Sz. A.: i. m. 51. 
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lélete már csupán Szerb sajátos romantika-felfogásában és 
preromantika-koncepciójában jelentkezik mint az irodalom-
történeti analízis elhatározó jelentőségű szempontja. A pre-
romantikáról és a romantikáról vallott felfogás, amely Szerb 
első esszéiben alakult ki Ricarda Huch, Fritz Strich és Paul Van 
Tieghem romantika-elméletének és Freud neurózistanának 
sajátos ötvözeteként, a korai tanulmányok tudományos örök-
ségeként él tovább a most megvalósuló teljes szintézisben. 
Szerb a preromantika alapmotívumának ma is a ráció és a 
ráció szülte civilizatorikus gátak elleni lázadás indulatát látja, 
amely zászlajára az ösztönök és az érzelmek szabadságának 
jelszavát írja. A preromantika a minden kötöttségtől való teljes 
szabadságot hirdeti, és különböző tendenciái — az ész világá-
nak teljes tagadásaként — a „preromantikus regresszió" révén 
a „preindividuális lét", a lét előtti létezés utáni vágyba, az 
anyaméh teljes védettsége utáni nosztalgiába torkollanak. 
A preromantika által áhított teljes szabadságot a romantikus 
művész fantáziája valósítja meg, amely a tudatalatti világ mély-
rétegeibe ásva, azokat a szférákat szólaltatja meg, amelyekben 
a vágyak, az álmok, a neurózisok, a babonák és a mítoszok 
születnek. A romantika művészete ennek a korábban féken 
tartott ösztönforrásnak a belesüvöltése a poézis világába, ille-
tőleg az ösztönök szörnyetegeinek az intellektus büszke erői-
vel vívott heroikus küzdelme. Ez az a preromantika- és 
romantika-koncepció, amely alapjaiban a mélylélektanra épül, 
és szinte változatlanul átkerül a fiatalkori esszékből Szerb szin-
tézisébe, de már nem szolgál annyi jelenség átfogó magyará-
zatául, mint korábban. A magyar irodalmi felújulás vizsgála-
tában Szerb ekkor már egyenértékű mozgatóerőként helyezi 
a preromantika mellé a felvilágosodás eszmerendszerét, és az 
egyes portrékban is többnyire az intellektus és a ráció győzel-
mét mutatja diadalmasan fel az ösztönök sötét mélyei felett. 
Az a tény azonban, hogy a tudatalatti és tudatos, az ösztön és 
az intellektus most is a szubjektum két, egymással kibékíthe-
tetlen harcban álló princípiumaként jelenik meg a Szerb raj-
zolta művészportrékban, a Szerb egyéni írói alkatából követ-
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kező személyes indításokon túl, még mindig a freudizmus 
szellemi befolyásáról tanúskodik. 

A szubjektum e két princípiumának küzdelme egyrészt mint 
tragikus harc jelentkezik, amely az erők egyensúlya esetén 
egy hihetetlen belső intenzitású, magasrendű lírát eredményez, 
az ösztönerők győzelme során azonban az én végzetes széthul-
lásához vezet, másrészt pedig az ösztönös és az intellektuális 
líra bemutatásában vonul végig Szerb szintézisén. 

Az ösztön és az intellektus egymással vívott iszonyú inten-
zitású küzdelmének az esszéművészet legérettebb eszközeivel 
való ábrázolása adja elsősorban Berzsenyi és Vörösmarty, de 
később Babits portréjának belső feszültségét is. A Berzsenyi-
portré a belső egyensúly irodalomtörténeti dokumentuma. 
A békés életű dunántúli földesúr bensejében egy végletek közt 
vergődő titán életereje és kétségbeesése dübörög. A felvilágo-
sodás eszmerendszere keveredik benne a preromantikus módon 
értelmezett Horatius lírájából kisüvöltő elmúlásgondolattal, 
és a klasszikus versforma asszociatív ereje felszabadítja a lélek 
alvilágának minden leselkedő szörnyetegét. Berzsenyiben, a 
szó legromantikusabb értelmében eredendően ihletett költő-
ben a szubjektum legmélyéről egyenes út vezet a lírai megfo-
galmazásig, amely a költői nyelv, az expresszió döbbenetes 
erejét szüli. Azonban a niklai bennszülött belső stabilitása és 
az antik mérték ereje fegyelemre szorítja a gomolygóan fel-
törő infernális hatalmakat, miközben éppen a harc intenzitása 
és az egyensúly mögött tapintható belső feszültség az intellek-
tus győzelmének halhatatlan lírai dokumentumait hozza létre. 
Vörösmarty szuggesztív arcképe az ellenpólust, a mélység ha-
talmainak győzelmét és az én széthullását reprezentálja. A Vö-
rösmarty képzeletéből feltörő képek már az első eposzok kor-
szakában a romantikus lélek kozmikus távlatairól hoznak 
üzenetet. A mitikus múl t és a jövendő enyészet énje tárnáiból 
feltörő végletei között csapongó költő számára csak a nagy 
nemzeti epikus feladat megoldása jelenthet ideiglenes kapasz-
kodót. A fiatal, az „első" Vörösmarty még meg tudja teremteni 
a kikutathatatlan mélység és a hazafias penzum harmóniáját úgy, 
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hogy hasonlatainak és költői képeinek anyagában felcsillan 
mindaz, amivel a romantika gazdagítani tudta a költészet biro-
dalmát. A „második", a férfi Vörösmarty a „férf imunka" 
hazafias pátoszú, klasszikus lírikusa, aki nemes szenvedéllyel 
tépelődik a nemzet előtt álló nagy kérdéseken. A „harmadik" 
Vörösmartyban azonban egyszerre felborul az egyensúly. 
A mélység szörnyei győznek, létrehoznak néhány utolérhe-
tetlen lírai remeket, amelyekben a logika minden gátját össze-
törve már nyíltan ott dobol a téboly, és elvezetnek az én fel-
bomlásához, ahogy ez az angol líra egyik legizgalmasabb figu-
rája, a tragikusan nagyszerű William Blake esetében is bekö-
vetkezett. Az ösztönerők és az intellektus harcában az intellek-
tus győzelmét reprezentáló Berzsenyi és az énje szépséges 
mélységeibe zuhanó elesett Vörösmarty ihletetten megrajzolt 
ragyogó portréja — bár a mélylélektan gondolatvilágában 
gyökerezik — az ész uralmába vetett hitnek, a ráció magasabb-
rendűségének a személyes hitvallása. 

Berzsenyinek és Vörösmartynak az ösztönök és az intellek-
tus harca szempontjából reprezentatív portréja mellett a spon-
tán és a tudatos alkotás, az ösztönös és az intellektuális költé-
szet problémája végighúzódik az egész szintézisen, elsősorban 
a líra fejlődésrajzán Balassi Bálinttól egész Babits Mihályig. 
Kétségtelen, hogy a fejlődés középpontjába sok tekintetben 
még most is a romantikát, annak is az irracionalisztikusabb 
német válfaját állító Szerbben megvan a logikátlan lélektani 
mélységeket felszínre dobó, spontán módon ihletett poézis 
iránti szubjektív vonzódás, azonban az a küzdelem, amelyet 
akkor, a fasiszta Machtergreifung éveiben az ösztönök glorifi-
kálása ellen folytat, a lírában is a ráció diadalának megmutatá-
sát követeli tőle. Ettől a szándéktól vezérelve rajzolja meg 
elsősorban Balassi, Arany, Ady és Babits portréjában az intel-
lektus domináns szerepét a látszólag legspontánabb költői 
alkotásban is. Szintézise Balassiról szóló esszéjében az első nagy 
magyar lírikus szerelmi költészetében mutatja fel — Zolnai 
Béla elemzését követve — az európai udvari szerelmi líra 
platonikus hagyományokhoz kötődő formakincséhez való 
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tudatos csatlakozást, amely nemcsak a korábban ösztönös zse-
ninek ábrázolt Balassi európai műveltségének, hanem alkotói 
módszere kulturális ihletettségének és átgondoltan tudatos 
voltának is bizonyítéka. Persze ebben a Balassi-portréban nem 
csupán arról van szó, hogy személyes líránk megteremtőjének 
alakját felemeli a tudatos művészi alkotás szintjére, hanem az 
ő alakján keresztül egész líránk indulását az általa uralkodónak 
tartott latinos—franciás szépségideál költői megvalósításához 
köti. 

„Ennek a szerelemnek a kifejezési formája nem a vad szenvedély 
szava — írja, Balassit tudatosan beágyazva koncepciójába —, hanem 
tiszta, gondos, intellektuális m u n k a eredménye, szavakba foglalt 
istentisztelet, a szépség kultusza gondos ritmusok és választott költői 
képek által. Ér te lmi líra: fő értéke nem valami szentimentális, elrin-
gató, hangulati valőr, hanem a logikai ö röm egy-egy ri tka antitézis, 
távolról hozott , tudományos ízű hasonlat, nehezen megfe j the tő alle-
gória fölött ."1 9 

Majd pedig az indulás rajza mellé az egyik csúcsot is odaállítva, 
a konzervatív irodalomtörténetírás által irodalmunk legna-
gyobb magaslatára helyezett Arany János öregkori lírájának 
és elméleti munkáinak összefoglalásaként fogalmazza meg 
— mintegy Arany szájába adva — a maga hitvallását: ,,. . . az 
igazi költészet nem spontán kirobbanás, hanem kultúra ered-
ménye. Az intellektuális költészet krédója ez, olyan ember 
ajkán, aki a költészet legmagasabb szintjéig ért el."20 Ennek a 
Balassi szerelmi lírájának és Arany életművének példáján bizo-
nyított szemléletnek az alapján már elég erőt érez magában 
ahhoz, hogy Ady költészetét méltó módon megtisztítsa az 
ösztönösség teóriáját hirdető interpretációk ideológiai lerakó-
dásaitól, és felmutassa bennea mélyről jövő ihletettség és magas-
rendű művészi tudat utolérhetetlen egységét, és hogy a gondo-
lati líra irodalmunkon végighúzódó fejlődésrajzát meghosz-
szabbítsa egészen Babits Mihály portréjáig. 

19 Sz. A. : i. m . 149. 
20 Sz A. : i. m . 404. 
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Ösztön és gondolat birkózása szempontjából lényeges helyet 
foglal el gondolatmenetében Madách művének elemzése és a 
romantika nép-fogalmának a humanista nemzet-fogalommal 
és a modern irracionalizmus faj-fogalmával való összevetése. 
Madách drámai költeményének végső megoldásában Éva 
ösztönös erejének győzelmét látja Ádám Lucifer-sugallta logi-
kája felett, de ez az ösztön az életerő szép, emberszabású ösz-
töne — nem a gomolygó ködök Vörösmartyt leteperő alvi-
lága —, amely a pusztulás emberellenes logikája fölött arat, 
az ember érdekében, diadalmas győzelmet. Az ebből a szem-
pontból magányos Madách-portré kihangzása ellenére Szerb 
a gondolatban látja az ember győzelmének legfőbb zálogát, és 
hogy mi a legmélyebb gyökere az ösztönt glorifikáló teóriák 
ellen vívott harcának, azt a faj-fogalomról elhangzó ítélete 
mutatja meg. A romantika nép-fogalmát helyezi el a huma-
nizmus nemzet-fogalma és a modern irracionalizmus faj-fogal-
ma között : ,,A nép már nem értelmi és akarati célkitűzés, mint 
a nemzet, de még nem is az a homályos, szellemellenes, primi-
tív életiránymegjelölés, ami a faj."2 1 Az intellektus és a ráció 
magasra emelésével azokat a szellemi fegyvereket mutatja fel, 
amelyeket az emberi kultúra és ezen belül a magyar irodalom 
történetének tanulmányozása szolgáltat a fajelméletbe torkolló 
irracionalizmus és ösztönkultusz sötét, emberellenes erőivel 
szemben. 

A nyugat-európai kultúrával való együtthaladás, az irodal-
munk népies-nemzeti koncepciója elleni harc és az intellektus 
és az ösztönös erők küzdelmének az ábrázolása mellett Szerb 
egész szintézisén végigvonul a szellemi elitnek és a tömegnek, 
az elitkultúrának és a tömegműveltségnek a szembeállítása. 
„Korunk a filléres intelligencia kora"2 2 — panaszolja a húszas 
és harmincas évek élő irodalmáról rajzolt keresztmetszetben. 
Az irodalmi műveltség bizonyos fokú terjedésében, az olvasott-
ság szélesedésében a szellem fajsúlyának könnyebbé válását 

21 Sz. A. : i. m. 225. 
22 Sz. A. : i. m. 1934-es kiadás. II. 239. 
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látja, és a kora tendenciáiból merített ítéletet az irodalomtör-
ténetbe visszavetítve elsősorban a humanizmus és az udvari 
műveltség századaiban keresi az elit kultúra történelmi meg-
valósulását. 

A szűk szellemi elit és a tömeg műveltségének szembeállí-
tására a magyar humanizmus vizsgálata kétségtelenül ragyogó 
példa. Szerb a magyar humanizmus kultúrhistóriai rajzában 
az egyénnek a középkor nagy kollektivizmusából való kiemel-
kedéséből, az autonóm emberség megszületéséből és ezzel 
kapcsolatosan az emberméltóság fogalmának körvonalazódá-
sából indul ki. Hangsúlyozza, hogy a humanizmus emberesz-
ménye az egyetlen elit kultúrában, az antik műveltségben 
gyökerezik, és szorosan összefügg a szuverén személyiség 
ilyen antik ihletésű kialakulásával. A humanizmus Itáliából 
hozott szellemi importjának útját azonban Magyarországon 
különösen csak egy, a Mátyás reneszánsz pompában ragyogó 
meseudvara körül gyülekező kiválasztott elit járhatja. Ennek 
az elitnek a szellemi arculatát Mátyásnak a császári trónnal 
kacérkodó reneszánsz álmai, Itália után érzett olthatatlan nosz-
talgiája és Janus Pannonius a zordonabb szellemi éghajlatú 
hazai tájakon elsorvadó, törékeny finomságú figurájának az 
ihletett portréia reprezentálok. 

Az a szellemi elit kialakulásával összefüggő nemes indivi-
dualizmus, amelynek a rajzát Szerb először a magyar huma-
nizmus elemzésében adta, a virágzó udvari kultúrák légköré-
ben, a lovagi eszmények kiteljesedésében és kultúrateremtő 
erejében fejlődik tovább. A lovagban testesül meg az autonóm 
embernek az a szellemi antikvitás örökségéből táplálkozó, 
laicizált eszménye, amelyre a nagy udvarokban kialakuló, 
erősen arisztokratikus és artisztikus, antik formulák reminisz-
cenciáival dolgozó, a szenvedélyek indulatait átszellemítő, 
mélyen intellektuális kultúra és művészet épül. Csakhogy a 
magyar kultúra épületében éppen a humanista és az udvari 
emelet teljesedik ki a legkevésbé, és ahogy humanizmusunk 
is csupán Mátyás álmainak kultúraalkotó tettekben való rövid-
életű realizálódása, úgy a magyar udvari műveltség is mind-
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össze Balassi, Zrínyi, Gyöngyösi és Mikes magányos alkotói 
heroizmusának eredménye. Szerbnek az elit kultúráról alko-
tott irodalomtörténeti eszménye tehát, amely ugyan egyes 
X X . századi irodalomtörténeti tendenciákban gyökerezik, de 
igazolását az autonóm emberségnek és az antikvitástól ihletett 
nemes szellemi individualizmusnak a humanizmus és az udvari 
kultúra korszakainak az elemzése során adott rajzából meríti, 
irodalomtörténetünk későbbi fejlődésében csupán egy-egy 
magányos alkotó portréjában ölthet testet. 

A legegyszerűbb lenne elitkultúra és tömegműveltség arisz-
tokratikus kettéválasztását csupán a modern irracionalista filo-
zófia szellemi befolyásával magyarázni, amelyben — Nietzsché-
től Ortegáig — kétségtelenül jelentős szerepet kap ez a gon-
dolat. Csakhogy Szerb szintézisében elit és tömeg szemben-
állása merőben más kicsengést kap, mint a defenzívába szoruló 
polgárság nagyrészt germán teoretikusainál. Nietzschének, a 
teuton imperializmus egyik ideológiai ősének az eszmerend-
szerében a történelem értelme a minden etikai normán — jón 
és rosszon — túlemelkedő és egyedül a hatalom belső paran-
csának engedelmeskedő felsőbbrendű emberben teljesedik ki. 
Részben Nietzsche emberellenes új vallásalapításából, részben 
a Stefan George körében kialakuló misztikus messiásvárásból 
táplálkozik a német szellemtörténet főleg Gundolf ban repre-
zentálódó héroszkultusza, és ide nyúlik vissza Spengler filozófiá-
jának gyökérzete is. Oswald Spengler kultúrmorfológiája a 
szellemi kultúra és az intézményekben és a technizálódásban 
testet öltő civilizáció szétválasztásával történetfilozófiai hát-
teret ad az elit és a tömeg szembeállításának, és a pompeji őr-
szem jelképes példájára hivatkozva harcba hívja az elitet a 
keletről fenyegető veszély ellen. Hermann Keyserling sofőr-
kultúra-elmélete és Ortega álma a „tömegek lázadásán" az 
európai egység új programja által diadalmaskodó szellemi elit-
ről már csak Nietzsche és Spengler gondolatának továbbvitele, 
a pusztulás vízióival viaskodó polgári bölcselet agresszív apolo-
getikája. Szerb, bár természetesen nem vonhatja ki magát e 
filozófiának a kor egész értelmiségére oly nagy hatást gyakorló 
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szellemi befolyása alól, és magát az alapvető szembeállítást is 
a Nietzschétől és Georgetól Gundolfen és Spengleren át Orte-
gához és Keyserlinghez vezető bölcseleti áramlat szemléleté-
ből és terminológiájából veszi, szinte megfordítja a germán 
mesterek gondolatmenetét, és az átvett kategóriákat — ameny-
nyire azok eredendő természete engedi — mélyen humánus 
tartalommal tölti meg. 

A modern polgári filozófia retrográd kategóriáinak Szerb 
által történő humanizálásához Babits példája ad ösztönzést. 
Babits maga is megkülönböztet tömeget és elitet, de az elit 
történelmi küldetését a humánum és a ráció védelmében látja, 
és a szellem embereinek, az „írástudóknak az árulását" Julien 
Benda nyomán és az ő pátoszával éppen ez eszmények meg-
tagadásában keresi. A tömegekbe behatoló „veszedelmes világ-
nézet" elleni küzdelmében pedig — védve az európai polgári 
kultúra nagy humanista hagyományait — az ösztönök, az 
irracionális élmények és az erő kultusza, az uralkodó „box-
bajnok-eszmény" és az európai ideálokat lábbal t ipró dühödt 
klánszellem ellen hív harcba, tehát éppen azok ellen a tenden-
ciák ellen, amelyeket a modem germán filozófia glorifikál. 
Természetesen Babits individuális harcában az európai pre-
fasizmusnak és fasizmusnak a kisemberek felé irányuló dema-
gógiáját a valódi tömegek valódi szándékával és a polgári kul-
túrát és humánumot általában a kultúrával és a humánummal 
azonosítja, és a gyilkos ideológiák elleni harcon egyedül a 
humanista szellemű elit kulturális önvédelmét érti.23 

Hogy Szerb elit és tömeg szembenállását, arisztokratikus 
kultúra és demokratikus civilizáció polaritását nem Nietzsche, 
Spengler és Ortega, hanem Benda és a Bendát interpretáló 
Babits értelmezésében fogja fel, annak a hitviták irodalmáról 
adott rajza és főképpen Mikes gyöngéd finomsággal megraj-
zolt portréja a legfőbb bizonyítéka. A hitviták egy-egy béké-
sebb hangvételéből a megvalósult humánum soha nem volt 

23 Vö . : BABITS M . : A veszedelmes világnézet — 1917. Ezüstkor 
80 — 89. Az Írástudók árulása — 1928. Ezüstkor . 173—205. p. 
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országának a gyönyörű üzenetét hallja ki, és a rodostói m a -
gányt egy nyájas irodalmi szalon álmával szelídítő, székely 
humort és emberséget a francia nagy század szellemével 
ötvöző Mikes rokonszenves arcélére a humánum örök arcát 
reprezentáló szellemi ember vonásait varázsolja. 

„Abból a legrokonszenvesebb emberfaj tából való volt — írja a 
szelíd száműzöttről —, mely a nagy Erasmusszal jelenik meg a lélek 
történetében. Abból az emberfaj tából , amely a szépséges XVII I . 
században méltósággal uralkodott a nyugati népek fölött, amely a 
XIX. század nagy emberbaráti reformjait létrehozta, és az ember i 
életet egy pillanatra csaknem elviselhetővé tette, amíg vívmányai t 
el nem söpörte a világháború és az utána következő gyilkos m e g -
tagadása az emberi eszméknek . . . Az irodalmi i rodalom inaugurálója 
ő, mely hivatva van — sokszor milyen reménytelen küzdelem! — 
Orpheusként az állati indulatokat megszelídíteni."24 

Hogy az állati indulatok és a megtagadott emberi eszmények 
a német fasizmus iszonyú valóságát jelentik, azt világosan 
dokumentálja „az átkos hitlerei"-re való — a könyv első ki-
adásában még megtalálható — nyílt utalás. A tömegnek a 
bamainges áradattal való azonosítása révén tehát az elit és a tö-
meg szembeállítása, az elit arisztokratikus eszményeinek a vé-
delme a ráció és a humánum védelmének egyetlen — tragi-
kusan törékeny — fegyverét jelenti Szerb számára. 

Szerb irodalomtörténetének minden jellegzetes gondolata, 
az Európa-közelség, a népies—nemzeti klasszicizmussal való 
szembenállás, az intellektuális líra magasra emelése, az ösztön-
kultusz elleni harc, a szellemi elit és az azzal szorosan össze-
függő humánum hitvallása végighúzódik ugyan az egész 
szintézisen, leginkább azonban mégis néhány reprezentatív 
portréban dokumentálódik. Az Európával való szintézis cent-
rális gondolata Sylvester János, Szenczi Molnár Albert, Apáczai 
Csere János, Kazinczy és Kölcsey portréjában dominál. Az 
intellektuális líra krédója Balassi, Berzsenyi, Vörösmarty és 
Arany arcképében körvonalazódik. A szellemi elit és a humá-
num diadalát a humanizmus rajza és a gyöngéden megformált 

27 Sz. A. : i. m. 500 és 504. 
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Mikes-esszé reprezentálja. Van azonban a szintézisnek egy 
csomópontja, ahol az összes szálak összefutnak, ahol minden 
sugár egyetlen gyújtópontban egyesül, ahol irodalomtörté-
netünk minden nemes tendenciája egyetlen életműben har-
móniára jut, és ezáltal sokkal magasabb minőségre emelkedik, 
ez pedig Babits Mihály Szerb-rajzolta portréja. 

A Babits-esszé nem foglal el az egész irodalomtörténetben 
látványos helyet. Logikusan Ady után következik, és méretei-
ben is megfelelően aránylik az impozáns Ady portréhoz, így 
a Nyugat irodalomtörténeti hierarchiájában — Ady mögött a 
második helyen — látszólag helyén is van. Csakhogy a portré 
színezésében van valami olyan felerősítettség, hangvételében 
olyan minden eddigi lényeges szálat egységbe fonó magasabb 
logika, amely — talán a szerzői szándéktól függetlenül is — 
ezt a terjedelmében igénytelen portrét a szintézis középpont-
jába helyezi. Az Európával való szellemi egységünk és iroda-
lomtörténeti versenyfutásunk Babits életművében nyeri el 
legfőbb értelmét. „A Nyugat belső értelme Adyban valósult 
meg — írja Szerb —, de a Nyugat vallott programját Babits 
igazolja. A mozgalom kissé kapkodó és tájékozatlan európai-
sága benne teljesedik mindent átfogó megértéssé és mindent 
magyarrá építő alkotássá."25 Babitsban teljesedik az intellek-
tuális líra Arany által megfogalmazott krédója, és ő reprezen-
tálja az ész primátusát az értelemellenes ösztönerők felett. 
Szerb idézi Babitsnak az ész mellett tett magas hőfokú vallo-
mását, és a babitsi értelem-eszményt Ady félremagyarázott 
kultuszától és az ösztönöknek és az életerőnek a Szabó Dezső-
től származó glorifikálásától is elhatárolja. „Babits mert intel-
lektuális lírát írni Ady szomszédságában, amikor az Ady-
hívek, mesterüket félremagyarázva, csak a spontán őserő köl-
tészetét voltak hajlandók elismerni, megmaradt kultúrköltő-
nek a húszas években, mikor a fiatalság Szabó Dezső szuggesz-
tiója alatt virtussá fejlesztette az ész ellen való dühöngést."26 

26 Sz. A. : i. m . 499 — 500. 
26 Sz. A.: i. m. 504. 
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Az européer költészet-eszmény megvalósításából és a leg-
magasabb rendű intellektuális líra megteremtéséből logikusan 
következik, hogy Szerb humánum-ideálja és ezzel szorosan 
összefüggően az elit-gondolat is Babitsban teljesedik. „A 
Dunántúl a papi nevelésen át formálja Babitsot hagyomány-
tisztelővé és az antik szellem magányos megértőjévé egy anti-
humanisztikus korban." Majd így zárul a gondolatmenet: 
„Babits lassanként a szellemi dolgok, az elit-kultúra jelképe 
lett."27 

Európaiság, intellektualitás, ráció, humánum és elit-eszmény 
magasabb rendű harmóniája teszi Szerb Babits-portréját nem-
csak az egész irodalomtörténet legreprezentatívabb költői arc-
képévé, hanem a teljes szintézis sugárgyűjtőjévé is. így törpül 
el mellette a méreteiben impozánsabb Ady-, Vörösmarty-
vagy Berzsenyi-fejezet. Az ábrázolás hőfokában egyedül 
Szenczi Molnár Albert életútjának felvázolása fogható hozzá, 
amely a maga szellemi nyugtalanságtól fűtött Nyugat-nosz-
talgiájában Szerb modern — a Volga-menti lovas ideáljával 
szembeszegülő — magyarságeszményét reprezentálja, azon-
ban a zsoltárfordító világvándorban csak egyetlen lényeges 
vonás kristályosodik ki, míg Babits magasabb, harmonikus 
egységben valósít meg minden Szerb Antal-i ideált. Pontosab-
ban Babits egyénisége, költészete és esszéművészete sugallja 
azokat a nemzeti, tudományos és művészi eszményeket, ame-
lyeket Szerb a magyar irodalomtörténet szubjektív módon 
megrajzolt fejlődésrajzából vél kibontakoztatni. 

Babits tehát nemcsak centruma és összegezője, hanem kiin-
dulópontja is a Szerb irodalomtörténetében felmerülő lénye-
gesebb kérdéseknek. Költészetünk européer ideáljainak glori-
fikálását két, a magyar irodalom fejlődésének tendenciáit 
szintetizáló esszéje és műfordítói tevékenysége sugallja. Az 
intellektuális költészet krédóját egész emberi egyénisége és 
lírája végső értelme szuggerálja. A humánum féltésének pátosza 
és a szellemi ember elit-eszményének nosztalgiája a tömegek 

27 Sz. A.: i. m. 500 és 504. 
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ideáljaival szemben az Ezüstkor és az Új klasszicizmus felé nagy 
esszéiből csendül ki. A Veszedelmes világnézet és Az írástudók 
árulása pedig a trónra emelt értelmet állítja az ösztönélmények 
nyerseségével szembe. Szerb szemléletének alapelemei tehát 
Babits emberi magatartásából és költői-esszéírói életművéből 
nőnek ki, az onnan kapott indításokat szélesítik teljes magyar 
irodalomtörténeti szintézissé, bizonyítva ezzel Babits igazát, 
aki Halász Gáborral vitázva az egész „esszéista nemzedéket" 
joggal a saját szellemi gyermekének tekinti.28 

Hogy Szerb irodalomtörténeti szintézise a maga legfőbb 
rendszerező elvvé tett nyugatos szempontjaival a Nyugat-
mozgalom szellemi őskeresését végzi el, ez már a tárgyilagos 
korabeli kritika, főképpen Németh László, Kerecsényi Dezső 
és Schöpflin Aladár előtt is világos, és így ítéli meg művét a 
szerző is.29 A kritikának Szerb könyvét egyértelműen a Nyu-
gat-mozgalom krónikájává avató summás ítélete és a szerző 
ezt megerősítő önvallomása azonban egy lényeges ponton 
korrekcióra szorul. Szerb szintézise nem általában a Nyugat 
apológiája, nem a Nyugat 19-ig terjedő első, Ady neve által 
fémjelzett korszakának szellemi őskeresése és nem is a Nyugat 
Ady és Móricz köré tömörülő radikális szárnya szemléletének 
az irodalomtörténeti dokumentuma, hanem a második nem-
zedék közvetlenül Babitshoz és a Nyugat arisztokratikusabb 
tendenciáihoz, a forradalmak után kialakuló törekvéseihez 
kapcsolódó, a két háború közötti művészértelmiség összes 
szellemi vajúdásait magán viselő tudományos—művészi pro-
duktuma, amely Babits kultúrfilozófiáját reprezentálja, az ő 
törekvéseit glorifikálja és vetíti az irodalmi múltba vissza. 

A Nyugat Adyban és Móriczban testet öltő plebejus demok-
rata hagyományaival szemben a Babits által inspirált intellek-

2 8 Vö . : BABITS: A nemzedéki kérdés vitája — Nyugat . 1935. 
29 NÉMETH L.: Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet — Válasz. 

1934. 281. KEHECSÉNYI D . : Szerb Antal : Magyar irodalomtörténet — 
Protestáns Szemle. 1934. 523. SCHÖPFLIN A. : Szerb Antal irodalom-
története — Nyugat . 1934. 158. és 159. SZERB A.: Középosztály és 
irodalom — Válasz. 1934. 253. 
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tuálisabb és exkluzívabb humanizmusú attitűdhöz való csatla-
kozás Szerbnek a magyar múlt forradalmi örökségével szem-
ben elfoglalt álláspontjában tapintható a legvilágosabban. 
Az egykorú kritikának az a megállapítása, hogy Szerb szin-
tézisének középpontjában Ady alakja áll, a forradalmi hagyo-
mányok feldolgozásának elemzésével egyértelműen cáfolható. 
A pályanyertes irodalomtörténet nem az Ady építette radikális 
demokrata eszmei kilátóról vizsgálja a magyar múltat. Ady 
számára Dózsa tüzes trónjának a vállalásától Esze Tamás kese-
rűségén át egyenesen vezet az út a „nem alkuvó" Petőfihez, 
onnan pedig a századforduló parasztmozgalmaihoz és a véres 
csütörtök munkástüntetéseihez. Szerbnél már a felvilágosodás 
és a francia forradalom hullámverésének rajzában is érzékel-
hető valami szkepticizmus. Pontosabban egy olyan, meglehe-
tősen világosan körülhatárolt szellemi pozíció, amely lelke-
sedni tud a „fény századának" babonák sötétjét oszlató racio-
nalista diadalaiért, de visszaretten a forradalmár párizsi töme-
gek társadalmat formáló aktív racionalizmusától. Ennek az 
arisztokratikusan intellektuális aufklärizmusnak a határai 
Ferney és Ermenonville között húzódnak, szellemi őse az 
előítéletek ellen szikrázó iróniával hadakozó Voltaire, nem a 
társadalmi szerződésnek új értelmezést adó demokrata forra-
dalmár Rousseau. Azonosulni tud a felvilágosodás első nagy 
hullámával, együtt tud lobogni az Enciklopédia új szellemi 
horizontokat megnyitó átszellemültségével, de már nem vállal-
hatja a Bastille-rombolók indulatát és a jakobinus diktatúra 
vaskövetkezetességét. 

A kiábrándult intellektuelnek az a szellemi rezignációja, 
amely érzékenyen differenciál Voltaire filozófus-parókája és 
Saint Just frigiai sapkája között, még határozottabban felérez, 
ha a magyar forradalmi múlt üzenetéről van szó. Már a magyar 
reformkor szellemi térképének megrajzolásában gondosan 
elválasztja egymástól a 48-felé vezető és a más irányba kanya-
rodó utakat. A két sarkpont — a magyar történettudomány 
és irodalomtörténetírás Keménytől, Gyulaitól és Szekfűtől 
örökölt kánonjának megfelelően — nála is a pesszimista 

3 Irodalomtörténet 
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Széchenyi és az optimista Kossuth. Csakhogy a pesszimizmus 
és az optimizmus itt Széchenyi és Kossuth hagyományos 
szembeállításán túl két nemzeti magatartást is reprezentál. 
Az első józan reformoknak a nemzeti határtudat által meg-
szabott útján indítja el a magyarságot, amelynek első mérföld-
köve a gyötrelmes vívódások árán megszenvedett nemzeti 
önismeret. A második a nemzeti illúziók káprázatos szivár-
ványhídján „kergeti a nemzetet a szabadságharc szerencsét-
lenségébe".30 A pesszimizmus tragikusan becsületes álláspont-
ját Kölcsey, Széchenyi és — az ugyancsak a Kemény—Szekfű-
féle séma értelmében — a Széchenyi szellemi ikertestvérévé 
tett Vörösmarty reprezentálják. Az optimista magatartás 
csúcsán Kossuth és Petőfi állnak ugyan, de e szemléletmód 
irodalomtörténeti családfája már korántsem ilyen előkelő. 
A 40-es éveket Kossuth szuggeszciója varázsolja az optimiz-
mus hőskorává, és Petőfi fogalmazza meg a derűlátás költői 
szentenciáit, de a gyökerek Horváth István történetszemléle-
téhez és Dugonics neofita nacionalizmusához nyúlnak vissza. 
Horváth Istvánnak az egész emberi múltat a magyar nemzet 
előtörténetévé avató, népi mitológiát és históriai tényeket 
összetévesztő naivitásából nő ki — Szerb gondolatmenete 
szerint — az az optimizmus, amelynek egyenes konzekven-
ciája „a következő nemzedék megannyi megdöbbentő poli-
tikai ballépése".31 A 40-es évek Kossuth és Petőfi meghatá-
rozta atmoszférájában pedig „Dugonics magyarsága és idegen-
gyűlölete általános és kötelező lesz".32 Kétségtelen, hogy az a 
koncepció, amely Petőfi felelősségérzettől fűtött patriotizmu-
sát és Kossuth nemesi liberalizmusból forradalmi népvezér-
ségbe átnövő hazafiúi szenvedélyét Dugonics rekedten nyers 
magyarkodásából és Horváth István délibábos illuzionizmu-
sából vezeti le, 48 jelentőségének és irodalmi korszakhatár 
voltának teljes félreértéséhez kell, hogy vezessen. Az ideológiai 

30 Sz. A.: i. m. 306. 
31 Sz. A.: i. m. 308. 
32 Sz. A.: i. m. 333. 
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csomópont ebből a szempontból is a Petőfi-portré, amely a 
nemzeti optimizmus fejlődésrajzának logikáját követve ki is 
iktatja Petőfi elemzéséből politikai eszméinek pontos analízi-
sét, és a nagy forradalmár költő republikanizmusát a nemzeti 
szellemtől idegennek minősíti. 

Az optimizmus és a pesszimizmus szembeállítása később 
politikailag konkretizálódik. Az optimizmus a kuruc magyar-
ság, a pesszimizmus a labanc magyarság szellemi magatartása. 
Két magyar arcél ez, amely a maga örök polaritásában a nem-
zet történelmi sorsának teljességét képviseli. 48, az optimista 
kuruc magyarság fellángolása megsértette a magyar pszichében 
mélyen rejlő határtudatot, és ezzel cezúrát hozott létre szellemi 
életünk fejlődésében. Nagyon lényeges itt a pontos megkülön-
böztetés. A cezúrát nem a szabadságharc erőszakos elfojtása 
okozza, hanem a forradalmi szituáció létrejötte és a harc kirob-
banása. A cezúra után a nehezebb fajsúlyú pesszimista magyar 
arcél domborodik ki, amely megpróbálja helyretolni a kizök-
kent időt. „A legkülönbek hangja nem a gyász — írja Szerb —, 
hanem a belső leszámolás, az elvi likvidáció."33 Természetesen 
Kemény röpirata, a Forradalom után és Arany Nagyidat cigá-
nyok^ a példa. így válik Kemény politikai gesztusa, amelyben 
a patologikus önmarcangolás keveredik a Haynau-rémuralom-
mal modus vivendit kereső kompromisszumos prakticizmus-
sal, és Arany tragikusan groteszk, öngyilkos kacagása egy, a 
szabadságharc nagy hagyományaitól elszakadó történelmi— 
irodalomtörténeti koncepció gyökerévé. Az elvi likvidáció 
öncsonkító műveletét elvégző, pesszimista magyarságnak ez 
a Kemény és Arany által reprezentált szellemi magatartása 
megtalálja a maga nemzetkarakterológiai igazolását is: „A 
passzív rezisztencia, az összeszorított fogú, vaserejű dac jobban 
megfelel a magyar eidosnak, mint a lázadás és forradalom."34 

Egészen természetes, hogy ez a 48—49-cel leszámoló, Kemény-
re és a Nagyidai cigányok Arany Jánosára hivatkozó és a forra-

33 Sz. A.: i. m. 342. 
34 Sz. A.: i. m. 343. 
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dalomtól való elhatárolódáshoz nemzetkarakterológiai érveket 
kereső pesszimista koncepció konkrét politikai orientációját 
tekintve csak egyetlen konzekvenciába torkollhat : 

„Az a politikus — jut el saját logikáját követve a végső következ-
tetéshez Szerb —, aki most kerül a nemzet élére, és csendes, csaknem 
tétlen keleti bölcsességével a magyarság megmentője lesz, Deák 
Ferenc, a legmagyarabb politikai arcél, inkább képviseli a fajtát, mint 
zseniálisabb elődei, Széchenyi és Kossuth."3 5 

Az első pillanatban világos, hogy a forradalomtól való 
idegenkedés összefér ugyan Szerb humanista literátorságával 
és Babits által inspirált arisztokratikus színezetű intellektualiz-
musával, de az az érvanyag, amellyel álláspontját alátámasztja, 
egész koncepciójától eleve idegen. Szerb legfőbb érve Kossuth 
és Petőfi forradalmiságával szemben a Kemény könyörtelenül 
józan illúziórombolásában, az Arany gyilkos öniróniájában 
és a Deák passzív rezisztenciára hajló, tétlen keleti bölcsességé-
ben reprezentálódó nemzeti karakter. Szerbtől a karakterizáló 
hajlam nem idegen, csakhogy az ő általa megrajzolt, Adyban 
és Babitsban dokumentálódó, nyugtalanul kereső, élesen 
szenzibilis, új szellemi horizontokért lelkesedő magyarság-
ideál szöges ellentéte a Kemény—Deák-féle passzívan bölcs 
nemzeti eszményképnek. A könyv utolsó fejezetének Szekfű 
Gyuláról szóló, a nagy történettudós konzervatív reformista 
koncepcióját egy következetes demokratizmussal összekeverő 
passzusa teszi világossá, hogy Szerb ezen a ponton, hogy Kos-
suth és Petőfi forradalmiságától elhatárolhassa magát, magáévá 
teszi annak a történelemszemléletnek és nemzeti karakter-
ideálnak egyes elemeit, amely Kossuthtal az erkölcsi refor-
merré szelídített Széchenyit állítja szembe, Kemény forrada-
lomellenes elkeseredését kanonizálja, Deákot a nemzeti jellem 
egyetlen politikai megvalósítójává deklarálja, és Aranyt 
— Petőfitől elszakítva — Deák irodalmi ikertestvérévé stili-
zálja. Ez pedig tulajdonképpen annak az először Kemény és 
Gyulai által körvonalazott és később Szekfű Gyulától és Hor-

38 Sz. A.: i. m. 343. 
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váth Jánostól a legmagasabb tudományos szintre emelt tör té-
nelmi—irodalomtörténeti koncepciónak a gyökere, amelyen 
a nemzeti klasszicizmus esztétikai és karaktereszménye is 
alapszik, és amely ellen lényegében Szerb egész irodalom-
története készül. A forradalom végső következtetéseitől való 
visszarettenés igazolásához Szerb tehát csak annak a konzer-
vatív magyar tudománynak szellemi arzenáljából meríthetett 
érveket, amelynek anakronisztikus voltát éppen ő bizonyí-
totta a legtöbb szellemességgel, és ezzel maga is bekanyarodott 
abba a szellemi zsákutcába, amelynek kiúttalanságát éppen az ő 
tudományos oeuvre-je dokumentálta. 

A Szekfű történelmi koncepciójához való ilyen részleges 
közeledés is bőven elegendő ahhoz, hogy a világháborús 
összeomlást követő forradalmak teljes félreértése következzék 
belőle. Szerb nem érti a forradalmi periódus történelmi kor -
forduló és irodalomtörténeti korszakhatár jellegét, és az élő 
irodalomról adott hosszmetszetében és keresztmetszetében a 
forradalmak elbagatellizálása mellett kétségtelenül megcsendül 
az idegenkedés hangja is. A nagy átalakulás jelentőségének a 
háttérbe szorítása annál kevésbé logikus, mert az ellenforra-
dalom valóságával, amely korántsem független a proletár-
forradalmaktól, Szerb szintézise ugyancsak számol, és valójá-
ban éppen a Monarchia összeomlása, a forradalmak bukása 
és az ellenforradalom győzelme által feladott történelmi lecke 
kérdéseire keres — magyarság és Európa újszerű kapcsolatának 
felvázolásával — sajátosan egyéni választ. 

Az ellenforradalom eszméitől való elhatárolódás, a „keresz-
tény kurzus" szellemével való szembeszállás irodalomtörté-
neti analógiákon keresztül Szerb irodalomtörténeti szintézisé-
nek egyik centrális gondolata. Kétségtelen, hogy a magyar 
jakobinus mozgalom elfojtását követő I. Ferenc-féle abszolu-
tizmus és a Metternich nevéhez fűződő reakciós periódus 
méltán negatív rajzába — éppen a történelmi analógia okán — 
a Horthy által létrehozott és Bethlentől konszolidált keresz-
tény-nemzeti Magyarországtól való viszolygás motívumai is 
belekeverednek. A forradalomellenes abszolutizmus és a poli-
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tikai reakció Szerb-festette természetrajzában az eleve adott és 
a reakció létéből következő szellemellenesség deklarálása a 
leglényegesebb vonás. Nyilván a magyar ellenforradalmi 
rend pszichéjét mitizálja minden politikai reakció ősképévé, 
amikor arra a következtetésre jut, hogy a maga rajzolta író-
ideál, amelynek legfőbb tulajdonsága a szellemi nyugtalanság, 
eleve összeférhetetlen a hatalom törekvéseivel. „Vannak idők 
— írja Ferenc abszolutizmusáról —, amikor a szellem embere 
szükségképpen gyanús a hatóságok előtt, amikor az író eleve 
az Úristen balján foglal helyet." Majd pedig Metternich 
ürügyén, de félreérthetetlenül aktuális tendenciával szól az 
ítélet: „Minden reakció szükségképpen szellemellenes, mert 
a szellem kritikát jelent és kérlelhetetlen továbbot. Shakes-
peare Caesarja fél Cassiustól, mert éjszaka olvasni szokott: 
Shakespeare itt minden reakció alapvető vonását ragadta 
meg."3 6 Az ellenforradalmi rendnek a szellem szabadsága 
nevében történő, alig burkolt kritikája nem nélkülözi a szociá-
lis tartalmat sem. Tiborc panaszának elemzésében nyíltan utal 
a cenzúra szorítására és a Katona halhatatlan parasztalakjában 
testet öltő problematika változatlan aktualitására : szá-
munkra is megmarad az emberi tragédia Bánkban és Tiboic 
megváltatlan keserűsége."37 

A szociális elégedetlenségnek a korábban csak periferikusan 
felbukkanó tendenciája a kiegyezés korának rajzában követ-
kezetesebb társadalomkritikává mélyül. Szerb elsősorban a 
paraszti nyomor oldaláról közelíti meg a kor ellentmondásait, 
és élesen szembeállítja a vezető politika ostobán nacionalista 
illúzióit a nemzetiségi kérdés elmélyülő válságával. A bírálat-
hoz érvként használt tényanyag Szekfűnek a háború utáni értel-
miségre oly nagy hatást gyakorló, alapvetően retrográd kon-
cepciójú Három Nemzedékéhői ismerős. Csakhogy Szekfű a 
nemzeti tragédiának tekintett forradalmak felől közelítve, a 
liberalizmust és az oppozíciós nemzeti politikát bűnbakká 

36 Sz. A.: i. m. 249 és 253. 
37 Sz. A.: i. m. 292. 
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kiáltja ki, és a Habsburgokkal szövetséges, katolikus nagy-
birtokosi rend apológiájaként a kor jobboldali bírálatát adja. 
Szerb pedig, aki a XVIII. század barokk Magyarországának 
rajzában követi konzervatív mesterét; a 67 utáni állapotokról 
szólva — felhasználva a Szekfű által feltárt tényanyagot — 
az arisztokratikusan nemesi alkotmány demokratikus reform-
ját követeli, és a kor társadalmi, politikai és szellemi rendjét 
nem jobbról, hanem balról, a polgári demokratikus ideálok 
oldaláról támadja. 

A magyar kultúra eredendő európaiságának és latinitásá-
nak hite, egy új, izgalmasan modern nemzeti karakterideálnak 
a kidolgozása, az emberi rációnak és az intellektuális költészet-
nek a krédója, a humánum hitvallása, az ösztönkultusznak és 
a fajelmélet náci mítoszának a megtagadása, a reakció gyűlö-
lete és a magyar tudomány konzervatív és nacionalista hagyo-
mányai elleni koncentrált támadás egyfelől; az irodalom népi 
gyökereinek megtagadása, a nagy történelmi korfordulók 
szem elől tévesztése és a következetes forradalmiságtól való 
arisztokratikus visszariadás másfelől — ennek az ideológiai 
képletnek a bonyolult összetettsége adja Szerb irodalomszem-
léletének és emberi—tudósi magatartásának a teljességét. 
Az egyenlet egyik, lényegesen súlyosabb oldala magában 
hordja egy következetesen demokrata, polgári radikális eszme-
rendszer kialakulásának a lehetőségét. A fejletlenebb másik 
oldal nem zárja ki a retrográd konzervativizmusba való vissza-
hanyatlás veszélyét. A következetes radikalizmus kialakulását 
elfojtja az ellenforradalom atmoszférája, de akadályozzák 19 
tanulságai is. Töretlen humanizmus ez, de szárnyaszegett 
demokratizmus, amely már nem meri végiggondolni saját 
gondolatmenetét sem, mert a radikalizmust „polgári szem-
pontból öngyilkos örvénynek"38 látja, és ezért a jobb felé 
megnyilvánuló határozott ellenállás mellett bal felé is elhatá-
rolja magát. A magyar tudományos, irodalmi és politikai 
reakcióval való minden ideológiai kollaborálás veszélyét azon-

3 8 Sz. A. : i. m . 1934-es kiadás. II. 214. 
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ban eleve elkerüli az a mély felelősségérzettől fűtött, európai 
látókörű, a magyar múl t legjobb hagyományait magába ol-
vasztó következetes humanizmus, amely már a hivatalos 
magyar tudomány nacionalizmusa ellen indított nyílt táma-
dásban is a fasiszta fajelmélet rejtett tendenciáinak üzen a maga 
eszmei fegyvereivel hadat. 



KABDEBÓ LÓRÁNT 

ÚJ K Ö L T Ő I F O R M A N Y E L V SZÜLETÉSE 

( S Z A B Ó L Ő R I N C : FÖLD, ERDŐ, ISTEN) 

I . 

A Föld, Erdő, Isten kötetet, Szabó Lőrinc első verskötetét 
úgy tartja számon a korabeli kritika és az irodalomtörténet 
is, mint a korábbi műfordításokon iskolázott költő formailag 
kiforrott, rutinos alkotását. Ahogy a bukolikus-idilh természet 
— és szerelem-líra mellett kevesen találtak rá a kötet tragikus 
alaphangjára, és csak a Te weg a világ után vélték a korai kötetbe 
is belehallani a pesszimista alaptendenciát — ugyanúgy meg-
elégedtek e kötet kifejező készletéről szólva a klasszicizálást 
és a verselés nyugatos jártasságát megemlíteni. Pedig a húszas 
évek elején már egy új költői nyelv alakításának törekvéseivel 
találkozunk, és a Föld, Erdő, Isten kötet előrelépés volt épp 
ezen az úton.* 

A Nyugat első nemzedéke ráhangolta a magyar vers-nyelvet 
a szimbolizmus és impresszionizmus sejtető kifejezésére, a 
századvég zsúfolt szecessziós mondat- és kép-építkezésére. 
A külföldön ekkorra már javában elvirágzott irány forradalmi 
hatalomra juttatása nálunk egybeesett az avantgard első kül -
föld hullámával, amely ezért nálunk csak elszigetelt epizód-
kénit tudott jelentkezni a fiatal Kassák vezetésével. A forradal-
mak rövid ideje alatt ez a lázas avantgard-szellem csak fellob-
banhatott, a bukás után legjobb képviselői emigrációba kény-
szerültek (Kassák, Barta Sándor, Lengyel József, Komját 
Aladár stb.). Az itthon maradt kezdő, reményvesztett költők 
nem érezhették továbbra is anyanyelvüknek a lázas erőtől 
duzzadó, a forradalommal ötvöződő avantgard szellemet^ 

* A ciklikus összeállítású, 38 versből álló kötet 1922-ben jelent meg Gyomán ' 
Kner kiadásában. A következő elemzésben a versek eredeti, e kötetben szereplő 
szövegét használtam fel. 
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mint ahogy Ady korábbi jövőváró, forradalmi tüze is idegen 
hanggá vált a számukra. A kései Ady tépett hangjai pedig ekkor 
jobbára még észrevétlenek maradtak. Becsülték ugyan Adyt, 
lelkesedtek Kassákért, de tanulni Babits elemző érzékenységé-
től kezdtek. Az ő izgatott, tépett, utat kereső, az úttalanságot 
éjszaka-képekben szenvedő, szecessziós díszeitől kopasztott 
költészetében találtak útmutatást saját maguk számára is. 
Az európai avantgard-korszerűségtől elmaradva úgy látszott 
egy ideig, hogy az új generáció megmarad az előző nagy 
nemzedék, főleg Babits epigonságának színvonalán. Csak 
utólagosan állapíthatjuk meg, hogy — a külföldi fejlődést is 
figyelemmel kísérő — új realista költői nyelv alakításának első 
mozzanatait találhatjuk már e korai kötetekben is. Az avant-
gard drasztikus szakítása nélkül, de annak eredményeivel is 
színezett alapos, mindenre kiterjedő változás alapozódik. 
Hogy ez kevésbé volt a kortársak szemében észrevehető, 
annak oka az, hogy a maga módján a mester, Babits is ezeket 
az utakat próbálja. De a párhuzamos útkeresés illúziója nem-
sokára végül is megtörik, szétválik Babits és volt tanítványai-
nak útja, két évtized generációs vitái tépik ez illúziót. 

Mi az, amiben leginkább különbözik az új generáció for-
mája az előzőtől? A szavak és gondolatok szimbolikus sokértelmű-
ségét hagyják el, és szakítanak a mindent kifejezni aharó mondatok 
szecessziósán zsúfolt építményével. Mindkét törekvésükben a 
természetes beszéd igényéhez közelítenek ismét, legfeljebb az 
eszményükben különböznek: Erdélyi Petőfit, Szabó Lőrinc 
Aranyt tartja normának. Szabó Lőrinc már ekkor is úgy követi 
Babitsot, hogy mögötte ott figyeli kontrollként Arany Jánost is. 

Ismerjük Szabó Lőrinc korai verses és prózai nyilatkozatait, 
amelyek épp ezt a szakítást deklarálják, és épp ez a szimboliz-
mustól mentes, a realista ábrázolást különböző utakon próbáló 
formálásmód lesz az, amely az előző generáció reprezentánsai-
nak ellenérzését leginkább kiváltja. Ezt kifogásolja majd 
Füst Milán A sátán műremekei kritikájában, és ezt veti Szabó 
Lőrinc szemére kéziratban maradt hozzászólásában Babits is. 
De sugallatukra ezért tartja önzőnek már a Kalibán és Fény, 
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fény, fény korábbi verseinek megnyilvánulásait Sárközi György 
is. Pedig ez nemcsak egy adott egyéni alkat eredménye, mint 
Sárközi véli, és semmiesetre sem a költői erő elégtelensége, 
mint Füst Milán és Babits látták, hanem a költészetnek tar-
talmi átalakulásával párhuzamos, a változott viszonyokra való, 
elődeitől eltérő reagálás. A valóság ugyanis lemeztelenítette 
magát előttük, a borzalmakat (háború, terror, nyomor) elég 
nevükön nevezni, máris a borzalom hatását keltik, az idő 
semmilyen változás jóslatát nem rejti magában,, s a bábként 
egyedül maradt ember közösséget a világgal vagy másik 
emberrel már nem sejthet. A magában álló ember szétnézése 
marad számukra a világban: amit idegennek látnak, az idegen 
is, és csak azt mondják elérhetőnek, ami előzőleg kézzelfogha-
tóan hozzájuk szegődött. Az elemzés, a szétbontás, a külön-
választás költői módszereire van szükségük, hogy téves illúziók 
nélkül megálljanak e drasztikusan és kiábrándítóan nyers 
valóságban. Szabó Lőrincet ebben egyéni adottságai legfeljebb 
annyiban segítik, hogy ő lett az, aki hasonló törekvésű gene-
rációjából az éhe tört, ekkor az ő tehetségének a formátuma 
felelt meg leginkább e törekvéseknek. 

2. 

Szabó Lőrinc képszerkesztése épp az ellentéte a szimboliz-
musénak. Ot t minden szó, kép, gondolat feldúsítódik fel-
hangjaival, a hozzá társítható teljességet kényszeríti képzele-
tünkbe. Szabó Lőrinc képei leszűkítők, specializálok. Egy-egy 
tárgyat épp teljességétől foszt meg, pontosan belehelyezve az 
adott, egyetlen szituációba. A szimbolisták nagy betűvel írt 
Élet-e így kap nála olyan jelzőt, mely látszólag kiteljesíti, való-
jában elveszi tőle a mindenre-kiteljesedés illúzióját: „sokalaku 
élet". És ha még a mondatában vizsgáljuk, az ige-névszói 
állítmány azzal, hogy a gazdagodásnak lehetőségéről beszél, 
még inkább távolít az eredendő teljesség képzetétől: „még 
szebb s színesebb lelt a sokalaku élet". Az ember minden fenségét, 
titokzatosságát, egyediségét elveszítette, metaforájához már 
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csak alkatrészeiből rakja össze a pusztán biológiai—fizikai 
létezést: „рог-szülte hús-, csont- s ideggép". A célhoz vezető 
egyetlen Út szétoszlik, egyéni változataira bomlik: „inert 
millió út indul el". Az idő, mely nemrég forradalmakat érlelő 
nagyságában pompázott, most,,tétlen idő"-\é fokozódik le. 

Ugyanakkor épp azokon a pontokon, ahol a céltalan kiáb-
rándultságát a fiatal kamasz élet-vágya keresztezi, e versbeli 
metszéspontokon megjelentet néhány szimbólumot. A X X X 
vers tragikus tapasztalatai így váltanak át „a Föld, az áldott 
Anyaföld" megindulásának indulójává. így veti alá magát a 
,,parttalan jövendő"-1 ígérő ,,mindenütt egyformán nemes Helios"-
nak, „a mindenkori álarc mögött értelmükben változhatatlan Ideák"-
nak és „a szivárványtrónú magas Urania"-nak. Hasonlóképpen 
a szavalat lendülete élteti csak a X X X I V vers végén kibomló 
szimbólumot : 

Millió villám csatázza értem s velem a Szent Csatát 
s millió mennydörgés uj jong szavaimból: Győzelem! 

De ezek is mítosznélküliek, testetlenek, filozófiai jellegűek, 
inkább Babits és George vérszegény szimbólumaira emlékez-
tetnek. 

Szintén a bizonytalanságból, az állásfoglalás konkretizálá-
sának elkerüléséből adódnak első nyomtatásban megjelent 
versének nagybetűs, különböző kultúrkörökből származó 
szimbólumai: „az Istennő szobra", „a Hallgatás Tornya", 
„Erynnisek és Vaskigyók őrjöngtek" (XXXI). Másutt aztán már 
csak a stilizálás eszközévé válnak a sokat-sejtető, de semmit-
mondó nagybetűs kiemelések, pl. : 

Elcsalta a dalok anyja, a Föld, 
és a dalok apja, a Pásztor ; . . . 

(XVIII) 

Egyetlen alkalommal találkozunk a kor ihlette speciális kieme-
léssel egy hasonlatban: 

aludtam, mint bányában a kő, aludtam, 
mint vasban a mágnes, 

aludtam, mint bennetek a Rémüle t . 
(XXXIV) 
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És valójában csak egy vershelyzetben — de ott elég gyakran — 
sikerül a szimbolista képalkotás, ahol a kötet tematikai átsik-
lását teremti meg: az emberi kín levetkezésének a természet-
tel eggyéolvadásnak pillanatában. 

Példaként vizsgáljuk meg e kép-komponálást a II versben. 
Az első öt sor részletező, pontos, bukolikus színezetű tájleírás, 
minden mozdulatlan, nyugalmas: 

Szokatlanul nyugalmas most a reggel; 
az úton csak vigyázva já rha tunk, mert 
a hajnali eső arany csigákat 
vert le a fákról . Tisztább vonalakban 
sorakoznak szemünk elé a d o m b o k 

Bár az, ahogy az egész vershelyzet szokatlanságát az első szóval 
hangsúlyozza, máris a bizonytalan, irreális szférába utalja az 
utána következő leírást (melynek nyugalma csak a jelenre 
vonatkozik, a múlt idősíkba átváltó közbeékelt kép mozgása 
[„vert le" igével] épp ezt hangsúlyozza), ahol valóban csak 
„vigyázva járhatunk". Ez a figyelmeztetés nemcsak a vers 
cselekményére vonatkozik, hanem épp e konstruált álomvilág 
féltése is: „arany csigák", díszletek között járunk tovább. Majd 
hirtelen, sorközépen kép-vágás következik, a tekintetet meg-
járatja a távolban, hogy addig a díszletek helyébe már a lélek 
belső tájait lopja. Közben — mint az ügyes bűvészek — még 
felhívja figyelmünket: vigyázat, csalok; de már nem engedi, 
hogy erre figyeljünk, mert csábos hívogatással elindul a varázs-
lat: 

és — azt hiszem — mikor visszalehelli 
a langyos fö ld a hajnal puha könnyé t : 

A versnek ezt a csábító lebegését hanghatásai is erősítik: a 
reggel leheletfinom rajzát, az önfeledt boldogságot az / hang 
gyakorisága csak fokozza. A vers 19 sorában 29 / hang szere-
pel, ebből három hosszú. Az / hangokkal erősített lágy lebe-
gést kiegészíti az r-hangok szaporasága (25), a j, valamint a 
jésített zöngés hangok gyakorisága. 
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Verlaine-i zeneiséggel folytatódik a szemlélő és a szemlélt 
világ egymásbaj átszatása. Bár épp e misztikus pillanatban is 
megjelenik az elemző, a versrétegeket a pontosság kedvéért 
szétválasztó kontrolláló figyelem. A lebegő hang- és kép-
hatást megakasztja a „tárgyak" feloldhatatlanságát hangsú-
lyozó, zöngétlen zárhangokkal is erősített keményebb fogal-
mazás : 

oly eleven szinek lobognak , oly szent 
dallal úsznak le lkűnkön át a tárgyak, 

A folytatás azonban sodor tovább, kimosva az emberből a 
kínt, mely másutt, deszimbolizáló képeiben magát az embert 
jelenti: 

hogy e fényre-ébredt csodálatosság 
előtt az Ember kínja szertefoszlik 
s nem is magunkat, n e m idegeinket 
érezzük zsongani: 

és itt tör be végleg az élet panteista teljességének ismert Szabó 
Lőrinc-i képe, mely egybemossa a kíntól szabaduló embert a 
természettel : 

oly mély gyönyö r r é 
sűrűsödik az élet, h o g y ilyenkor 
ha jam az erdő ruganyos hajával 
összefolyik, karom ölelve nő a 
kék láthatárba, mel lem eke vérzi, 
h a n g o m a szél harangja s az örök N a p 
kacag elragadtatott szemeimben. 

Hiába menekül tehát a szimbolizmustól és az impresszioniz-
mustól, igen gyakran innen tanult kép-rendszerrel és stilizált, 
klasszicizáló díszletekkel dolgozik továbbra is. 

Ugyanakkor ez a szimbolista szemléletű és zeneiségű vers-
szituáció expresszív hatású képmegoldásaival mintegy elő-
készíti a Fény, fény, /eny-korszak a világgal azonosuló, világra-
növő képszerkesztését is. A klasszikusan körülhatárolt képek 
magukban hordoznak dinamikus, állandó változásokat érzé-
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keltető, ellentétes irányban ható elemeket: az élet mély gyö-
nyörré sűrűsödik, a kar ölelve nő a kék láthatárba. Ezzel a leírt 
természeti harmónia modernül nyugtalan, a bizonytalanság 
érzését is magába-fogó ellenpontját lopja a versbe. Ú g y hagyo-
mányos ez a képrendszer, hogy egyúttal érződik rajta a kor 
legfiissebb irányzatainak ismerete is. 

Ezt a kettősséget az egész kötet formavilágára kiterjeszt-
hetjük. Szabó Lőrinc a klasszicizáló köntöshöz a legrafinál-
tabb módon idomította hozzá a legellentétesebb, modern 
formaképleteket. Ezzel az egymást ellenpontozó-korlátozó 
módszerrel szabadítja meg magát mindkettő végleteitől: a 
klasszicizálás a leírás, elemzés pontosságát védi, míg az expresz-
szív forma-elemek segítségével nyugtalanságát, bizonytalan-
ságát viheti be a versbe. Nyugtalan klasszicizmus és megfékezett 
expresszionizmus egyszerre ez a kötet. A két elem hol bújócskát 
játszik egymással (a kötet elején inkább a derűs nyugalom, a 
vége felé a kétségbeesett elkeseredés kerül felül), hol pedig 
szinte egyszerre egyazon képen belül találkozik. 

A következő három sorban például a parti hullámok játé-
kát leírva egy határozós szerkezet („tátott torokkal sikoltozva") 
vagy egy jelző („öngyilkos") megválasztásával a képnek a 
direkt jelentésen túl egy másik hangulatú jelentésszférát is 
biztosít. A természeti kép és nyomott lélekállapot kettősségét 
csak fokozza a sorok hangépítkezése: egyszerre hangoztatja a 
hullámmozgás cselekvésfázisait és a lélek-ijedtség halluciná-
cióját. A kezdő zöngétlen explozívák torlódása az esés roba-
ját; a „s/koltva" és az „öngyiTkos" mély hangok közül kisikoltó 
metsző í-je a zuhanás ijedelmét; a „csúszóssá sulykolt" kifejezés 
zöngétlen réshangjai a sistergést; a „fö'rűdt testüket" két a 
hangja és a belőlük alakuló spondeusz a hullámverésből pilla-
natnyilag elnyugvó víz hatását szuggerálja, hogy azután a 
„testüket" zárhangjaival és hangsúlyos réshangjával már az 
új hullámra készülés jelzésével búcsúzzon tőlünk a kép: 

tátott torokkal sikoltozva dobják 
az öngyilkos hullámok a csúszóssá 
sulykolt kövekre fáradt testüket. 
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A soroknak a vers szituációban elfoglalt helye épp ezt a meg-
oldást indokolja: a versben mindez nem látszik, csak hallható 
(„Ide hallom, hogy döng a parti visszhang:"). Tehát a leírást 
hangulati elemmé kell transzponálnia, de úgy, hogy a vers-
egész bukolikus természet-rajzát is megtartsa a maga pontos-
ságában, e sorokban is. 

A Szabó Lőrinc-i képalkotás lényegéhez legközelebb mégis 
akkor jutunk, ha a bukolikus és expresszív elemek használatá-
ból kiemeljük a későbbi Szabó Lőrinc-stílus már itt jelentkező 
elemeit. Példaként vegyük a kötetnyitó vers első három 
sorát : 

Bottal s öreg kutyámmal i ndu l t am hazulról. 
Dalolva m e n t e m és to rkom n e m únta még az 
országút fáradságos énekét. — 

A bevezető nyugodt, zavartalan, prózában is csak így fogal-
mazható leírás szinte észrevétlenül, formálisan új mondatra 
se váltva alakul át egy bonyolult komplex képpé. A „torkom" 
egyrészt a vers Énjének metonímiája, mert ő „nem únta" való-
jában az országúton gyaloglás fáradságát és az éneklést. A 
költő ezt a kettőt (egy okozatot és egy ettől független cselek-
vést) összevonja egy kétféle jelzős (birtokos és tulajdonság-
jelzős) szerkezetbe, az egész leírásból kiemelten az ének re 
összpontosítva a figyelmet. Ez a nyelvtanilag redukált kép 
mégis magában hordja a mozgás képzetét is: hisz az előző 
mondatok állítmányai ezt készítették elő („indultam", „men-
tem"), és az országút kimondatlanul a gyaloglást is magában 
foglalja. A „fáradságos" jelző pedig mindkét irányba hat, 
egyként vonatkozik a gyaloglásra és az éneklésre. 

Ugyanakkor a képnek ez a komplexitása csak ál-bonyolult-
ság : a köznapi beszédben is elfogadott metonímiát, jelzős szer-
kezetet alkalmaz. Mégis így, ebben a záró tagmondatban 
sikerült összegeznie a vers expozícióját: az első mondatban 
és az első tagmondatban elmondottakat (gyaloglás, dalolás), 
jellemezni útját (fárasztó), és ezzel ellentétes hangulatát (nem 
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únta). E nélkül a mondat nélkül megmaradna a bukolikus 
díszlet-leírás szintjén, itt adja hozzá azokat az elemeket, ame-
lyekkel a vers belső szituációját határozza meg. 

Ez a szerkesztési technika lesz mindvégig Szabó Lőrinc 
sajátja: képei arra a határhelyzetre emlékeztetnek, amelyben 
egy-egy stilisztikai megoldás, a szokatlanból a köznapiba 
csúszik át. Szokatlanságát, egyszeriségét versbeli helyzete bizto-
sítja, természetességét, depoetizáltságát pedig a köznapi beszéd-
be illeszthetősége jelzi. Szabó Lőrinc egy évtizeden keresztül, 
változó képstruktúrákban próbálja alakítani ezt a sajátos mód-
szerét, melynek ebben a kötetben inkább csak igényét jelenti 
be. Itt ezt kétféle stíluselem, a bukolikus-klasszicizáló és az 
expresszionista egymásba átjátszó, egymást korlátozó-kiegé-
szítő technikájának felhasználásával keresi. 

3-

A teljességet kifejezni akaró szimbolista szóhasználat után 
Szabó Lőrinc megoldásai a sok minden elmondására alkalmas 
kifejezések keresése. A szimbolista költő néha a legminden-
napibb szavaknak ad a konkrét értelmet sokszorosan megha-
ladó jelentőséget. Szabó Lőrincnél a keresett, ritka szavak is 
csak annyit képviselnek a versben, amennyit a mindennapi 
életben jelentenek. Minél egyénibb, bonyolultabb viszonyok 
kifejezésére ezért kell keresnie az önmagában is legjellemzőbb 
szavakat. Képeiben így szűkebb világot fog át, de azt ponto-
sabban, mint az előző generáció szimbolista költői. Ez az út is 
egy ideig egybeesik Babits egyszerűsödésével. D e Babits 
bonyolultan zárt mondatszerkesztése a szavak természetesebb 
kiválogatásával is képes ekkor gazdag érzésvilágát megszólal-
tatni, Szabó Lőrinc — látni fogjuk — mondatainak lazább 
összerakásával ekkor kevésbé tudja ezt megtenni. így a Babitsé-
tól eltérő utat választ: a természetességet, pontosságot keresve egy 
ideig a szavak expresszionistán túlzó válogatásával véli ezt meg-
találni. Leginkább az igei metaforák sokszor furcsa mozgal-
masságával és a melléknévi metaforák speciális meghatározó— 

4 Irodalomtörténet 
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körvonalazó pontosságával igyekszik ezt a feladatot megoldani. 
Panteista szemléletében átlelkesíti a természetet is, annak 

tárgyai, jelenségei emberi cselekvéseket végeznek: az igék 
hidat alkotva, a mondat alanya, illetve tárgya és határozói 
által képviselt két világot kapcsolják össze, folyatják egymásba. 
Igéi így a megszemélyesítés fontos eszközeivé válnak, Ezek 
egy része szinte még a szimbolistáktól és az impresszionisták-
tól tanult, a szecessziós képalkotáson iskolázott megoldások 
folytatásának is tűnik. Az I versben a Nap „itatta zengő haj-
nali rétek illatát dalomba", majd „kezét fejemre téve csordul-
tig betöltött a szeretet egyszerű mozdulataival". Ennek az 
úszó—lebegő érzékelésnek megfelelően a „tárgyak s dolgok 
merültek elő", vagy a már ismert megoldásban: „dallal úsz-
nak . .. át". A víz „óvatos morajjal tapogatózott lefelé", „a 
föld s a fű íze szivárgott ereimbe". Ez segíti elő az ember 
átlényegítését a természetbe. A II versben „az Ember kínja 
szertefoszlik", az élet „mély gyönyörré sűrűsödik", „karom 
ölelve nő a kék láthatárba", a Nap „kacag . . . szemeim-
ben". A XXXVII versben hasonlóan „feloldom testem", 
„csontjaimat záporok könnye mossa fehér kövekké". Ennek 
a lebegő, alakváltoztató természetnek egyik (Tóth Árpád 
1923-as Esti sugárkoszorújít megelőző) megfogalmazását a 
VIII versben találjuk: „s minden tárgy kezdte már fel-
öltem éjszakai alakját". Hasonló összeolvadást találunk sze-
relmi lírájában is. A IX versben „egész tested lelkembe suga-
razta belső fényét". A XIII versben a szerelem „önző húsomat 
testvéreddé alázatositotta". A XIV versben az ujjak össze-
ölelkezését említő kép későbbi versekben is visszatér (pl. 
Ujjaink) : „kezünkben a szerelem édessége csókolózik". 

Az expresszív igéknek ez az állandó alakváltozást, átalaku-
lást, kiterjedést szuggeráló használata egyrészt, mint e példák 
is mutatták, nem a nyugtalanságot fokozza, hanem — épp 
ellenkezőleg — egy ki nem mondott nyugtalanságot hivatott 
levezetni. Az egészséges nyújtózkodásból következő alakvál-
toztatásokra emlékeztetnek az így megformált képfüzérek. 

Máskor ellenben épp fordítva, az idill tragikus oldalára 
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hívják fel figyelmünket az igék. De míg az előző esetben elrej-
tődnek, beleolvadnak a képbe, ez esetben kikiabálnak belőle: 
a lassított, kellemes hatású cselekvést kifejezők helyett igen 
gyakran gyors lefolyásúak, szakaszosan ismétlődőek, kelle-
metlen hangulati töltést hordozók. 

Ezek már az első versek idilljébe ágyazva is fel-felütik fejü-
ket: például az I versben „Fenyegető szemek lapultak a bokrok-
ban", a Ill-ban „foszlányokra tépte a barna szél az estharang 
imáját", a IV vers az éjszaka térhódítása: „nagy árnyakat 
bontott ki, —" e konvencionális képet követi a többi, már 
egyéni színű: „bemászott udvaromra", „leereszkedett" a kútba, 
„hogy megmérgezze csillogó vízét". A költő félelmét a hegy-
tetőkön „előgurult" Hold oldja csak fel. Az ötödik versben 
„ijedt harangokat dobál be a szél", és „szavaim halottan hul-
lanak lábaimhoz". Szerelmi kétségében „Pilláim alatt össze-
tört az álom", a XVI vers indításában. A kedves távozásával 
„Halott erdők mélyébe tűnt" a visszhang, „mozdulatlanság der-
medezett szivemben" (XIX). De a teljes kilátástalanság meg-
fogalmazásai még inkább ijesztőek. A X X V versben a költő 
körül „idegenszerű vázak libegnek", „a . . . csöndbe . . . bele-
bőgnek a halál . . . barlangjai". A XXVI versben „évezredek 
szellemei járnak kísérteni agyunkba". A XXVII-ben a terror, 
bizonytalanság képeihez közeledünk : „gonosz szavak s szemek 
fúródtak át a levegőn". 

Hasonló polarizációt figyelhetünk meg a kötet melléknévi 
metaforáiban, jelzős szerkezeteiben is. Egyrészt az idilli, nyugal-
mat kereső igény képeit építi belőlük, sokszor az akkorra konven-
cionális jelzők használatát sem kerülve el. Példát erre már az I 
versben is találunk, amelyben „zengő hajnali ré tek" illatáról be-
szél, ,,lombos hegyek" közt jár. A II versben „langyos föld" sze-
repel, és „mély" gyönyörről beszél. A bukolikus díszletet adja 
például a VI versben a „tengervíz-mosta földeink", a IX-ben a 
„lombok énekes lakosai" és „a buja Flóra". De sokáig sorolhat-
nánk a kötet konvencionális jelzőit, melyek többsége épp erősen 
közrejátszott a klasszicizáló-bukolikus összkép alakításában. 

A másik csoportot a nyomot t , félő hangulatot kifejező 

4* 
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melléknévi metaforák és jelzők képviselik. Mindjárt az első 
versben „fenyegető" szemeket olvasunk, és „állandó" sötétet; 
a Ill-ban „öngyilkos" hullámok, a IV-ben „síró" szelek, az 
V-ben „ijedt" harangok, a XIII-ban „sötét" szavai, a X I X -
ben „halott" erdők, „árva" könny és „súlyos" csillagok, a XII-
ben „sápasztó idő", „zsibbadt" undor, a XXIX-ben „szomorú" 
testvéreim, „keserít szél", „ember-gyümölcsös erdők", „szét-
dorongolt" fejek, a XXX-ban „súlyos felhők", „iszonyú" nyo-
mor, „sápadt" csüggedés, a XXXI-ben „kongó, megriadt 
utcák, iszonyú robaj' , „csörömpölő" légiók. 

Szín-metaforái igen gyakran kompozíciós elemet is jelentenek. 
A kötetnyitó versek a nappali fény és az éjjeli sötét clair obscure 
ellentétére épülnek. Az I vers első felében „fehér mértföldkövek 
világítottak", majd „feketén gondolkozott az erdő". A III 
vers lassan sötétedik: „barna szél", majd a gesztenyefák bóbitái 
egyre „sápadnak", az utolsó sorban a bikák „nagy, sötét" heréi-
ről beszél. Itt más-más dolgokra vonatkoztatja a színeket, de 
a hasonlítottól elválasztva az éjszaka előhaladását is érezteti. 
A IV versben Blake-re emlékeztető misztikus színhatást kever, 
és teszi ezzel végtelenbe-lebegővé végül a felrajzolt képet: 
„jött a sötétség", e színnel megadott és megszemélyesített 
éjszaka-metonímia hódít a vers során, „anyagtalan testével" 
megmérgezi a kút „csillogó vízét", hogy végül a Hold „elő-
gurulása" után betörő fényben is ott maradjon: „halott-fehér 
fényben fekete bivalyok". 

Ha pedig a kötet-egész kompozíciója szempontjából vizs-
gáljuk a színeket, a már elemzett kettősség egyik kifejeződését 
találjuk alkalmazásukban. A kötet hangulatának komorodásá-
val a színek is eltűnnek, és a versek általában az éjszaka, a 
sötétség, a gyász nyomott képeivel telítődnek. A XXVII 
vers temetői képében, a meggyfa, mely „gyümölcse bíboros 
csöppjeit. . . hullatta", inkább a vér hullására emlékeztet, bár 
utána a „darazsak arany pont ja i" is megjelennek, és „duzzadó 
friss öröm a friss világ". A X X X vers sötét „fekete fejszés" 
világában egyetlen kirívó szín-ellenpont a „vörös sarló", 
de ez is csak „csalóka szivárvány"-nak minősül. 
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Az igékkel és melléknevekkel meghatározott képeit főnevei 
csak kiegészítik. Főnevei ezeknek a képeknek a díszletét, helyi-
tárgyi konkretizálását adják. A melléknevekkel és igékkel lebe-
gővé, egymásba átjátszóvá tett ember és táj ezekben a főnevek-
ben különül el egymástól, kapja meg valós karakterét. 

A természet és a külső valóság itt is kétarcúvá válik az idilli és 
a nyomasztó tárgyak, jelenségek megnevezésével. A bukolikus 
díszlet gazdagsága tárul elénk az „örök természet" tárgyainak 
leírásában. A díszletek a költő törekvésében egyénített táj-
képpé, szinte megidézhető jelenetekké állnak össze legsikere-
sebb verseiben. Mégis különböznek ezek későbbi nagy termé-
szetverseitől. Míg azokban valamely táj (pl. Tihany), egy-egy 
állat (Hajnali rigók, Tücsökzene), növény (Szamártövis) pontos 
idézése és a belőlük kibomló gondolat egy egész verset betölt, 
itt a gyorsan változó képek csak díszletek — vagy hódítandó, 
vagy olyan világ, amibe beleolvadni, amivel egyesülni sze-
retne —, és nem a vers történésének hordozói. Talán csak a 
XI vers hasonlít leginkább a későbbi kirándulás-versekhez. 

De megvan az e'lentét is, ami néha csak egyetlen jelzőn 
múlik. A felhő, a természeti képek között is szerepel, de a 
,,súlyos felhők" már a nyomasztó történelmi körülményeket 
idézik (XXX). A szemek is csak a „fenyegető" jelzővel kapnak 
más hangulatot (I) ; a XIX versben a magára maradt költőnek 
pedig „súlyos csillagok ültek" pillájára. A harang is kedvelt 
szava, de mindig ijesztő környezetbe ágyazva borzalmat hor-
doz (III, V, XXXVIII). A könny, csönd, némaság, halál, bűn, 
magány, hallgatás, kín, undor, gyötrelem, robot, őrület, 
kétely, halottak, zsibbadás, gyűlölet, fegyenc, rothadás, vas-
bilincs, vasszurony, rémület szavak már önmagukban is a 
nyomasztó hangulat, depressziós lelkiállapot kifejezői. 

4-

Ady formaalakító fantáziája, Babits f inom remekei, Tóth 
Árpád zeneisége és míves rímei után közvetlen újat bravúr-
számokban hozni nem lehetett. Ezt már a hetyke külső feszes-
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ségüket vesztett kései Ady-versek és Babits fájdalomra-tördelt 
monológjai is jelezték. Az új költők meg egyenesen egy lát-
szólag hagyományosabb, fantáziátlanabb, dísztelenebb for -
mához térnek vissza. Szabó Lőrinc a rímtelen jambusvershez, 
Erdélyi a petőfies-népköltészeti hangvételhez. 

Szabó Lőrinc rímtelen, strófára-osztás nélküli versei szabá-
lyos jambusi sorokból épülnek. Ennyiben leginkább Tóth 
Árpád konzervatív jambus-használatához áll a legközelebb 
ebben a kötetben. A cezúra kitételében, a sor ritmusát erősen 
meghatározó tagolásában pedig Babits elvét követi. 

A versek inkább csak a sorhosszúságban különböznek. 
Leggyakoribbak a Shakespeare-szonettek soraira emlékeztető 
tíz, valamint a tíz és tizenegy szótagos jambusi sorok szabály-
talan keveredéséből összeszőtt versei. A strófás szerkezetű 
versekben a verselést a Nyugtalanság völgye Babitsához hason-
lóan sokkal lazábban kezeli. Ezekben inkább csak jambusi 
emlékekről beszélhetünk. Kivételt talán csak a XVI, X X és a 
X X X versek jelentenek, ahol jobbára megtalálható a kötet 
jellegzetes öt, öt és feles jambusi sora. A többiben a sorok 
hosszúsága is változik, a vers vázát csak a tagolás vagy néhol a 
sorvégi szóismétlések adják. 

A jambussorok élénkítésére majd mindenütt a choriambizá-
lást használja. Sorkezdőül pl. 

— iy и — 

hajnali rétek illatát dalomba; 

igen gyakran a sor utolsó jambusát is magába olvasztva: 
! — и — 

előgurult a H o l d . . . S ím: a halot t — 

E látszólag egyhangú, rímtelen, legtöbbször strófátlan verse-
lésen belül mégis számtalan, a vers menetét szolgáló bravúrt 
képes megoldani. A látszólagos dísztelenség tudatos koncent-
rációt takar. Csak néhány példát ezekből. A II vers derűs 
kitárulkozó világát — mint láttuk — a nyugalom bukolikus 

.képeivel indítja. E vers-kezdésben két spondeus beiktatásával 
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megszaporítja a hosszú szótagokat, melyek a hosszabb szavak-
kal együtt a képekhez hozzálassítják e sorokat; ugyanakkor 
épp annál a két kifejezésnél, mely e hangulatból—díszletből 
kilépve az egész vers irrealitására figyelmeztet: szabályosan 
vonja tovább pontosan következő jambusaival a figyelmet 
— a kilépő szavakat a szabályos metrumhasználattal köti vissza 
a versbe („szokatlanul", „vigyázva járhatunk") : 

V — yj — " — — — " — — 
Szokatlanul nyugalmas most a reggel; 
I/ — — и — и — \J — 
az ú ton csak vigyázva járhatunk, mert 

A negyedik sorban a mondat és ritmustagolás mellett a két, 
ellenkező irányba húzó choriambussal is megosztja a sort, 
hangsúlyozva a képvágást a közeli és távoli jelenetek között, 

— I/ ív — — — — u и — — 
vert le a fákról. Tisztább vonalakban 

Később az ember és természet összeolvadását rajzolva a chori-
ambusok szinte érzéki vonzással húzzák egymás fele a sorokat, 
a közéjük ékelt rövid hangú sorvéget természetesen olvassuk 
össze a sorkezdettel, a jambussor folytatását érezve benne: 

U V и — " " — " — V 
hajam az erdő ruganyos hajával 
— u и — 
összefolyik . . . . 

Az utolsó sor önfeledt elragadtatásában pedig mintha már a 
jambusvers béklyóit is lerázná az angolos anapesztizálással: 

V V — | w — I и iv ~ I ~ 
kacag elragadtatott szemeimben. 

És e megoldás megfelelőjét megtaláljuk a XXXIII-ban, hason-
ló vershelyzetben, azonos szó-motívum kíséretében: 

I/ V— I <j yj — I I/ V — j I/ и - I -
dalolok nekik, én, kacagó Dionysos! 
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A Rutilius levelében (XXIX) a borzalomban kifáradt visszhan-
gokról beszélő sor is fáradtan vánszorog a spondeusokon, a 
visszhang képzetet csak a sor eleji és végi jambusok hangtani-
lag is tükör megoldása (ki — ik) idézi: 

kifáradt visszhangok hömpölygetífc 

A jambus sor egy sajátos, visszhangtalan változatával is talál-
kozunk. A szkadzon formában írt X I X vers kezdő spondeusai 
már exponálják a vers némaságát, a szerelmes távozta utáni 
döbbent csendet: 

Elmentél , s megnémult a föld. Halott erdők 
— — V — и — (./ — V — — — 

melyébe tűnt az eddig oly v idám visszhang 

a sorokat záró hatodik versláb végig spondeusz, ahol legtöbb-
ször hosszú magánhangzó súlyosbítja a láb első szótagjának 
hosszúságát: a társtalanságba hullott ember egyedüllétének 
jelzései ez elfulladó sorok. Végül pedig a zárásban a kezdés 
némaságot idéző spondeusai ismét eluralkodnak a soron: 

fák közt éjfélig megmaradt a csönd és sírt. 

Másutt a képépítkezést szolgálják, a metaforát teszik teljessé 
a sorban hosszan elnyúló, feloldást váró spondeusok: 

s minden f ű hozzád haj lot t : N a p felé 
(IX) 

Ahol pedig a vers cselekménye mozgalmasra vált, a szavak 
megszaporodnak, a sor szétpergését akadályozzák meg a lassító 
hosszú szótagok : 

Minden kanyarnál új tárgyak s dolgok merül tek 
(П 



Új költői formanyelv születése 57 

A jambusi sorba ékelt trocheus — bár a modern vers funkció 
nélkül is elfogadottá tette ezt a megoldást — sokszor ellen-
tétet, bomlási folyamatot tükröz. A XIX versben a kedves 
távozása után már csak valóságot vesztett emlék e kettős bol-
dogságuk. Épp ott szakítja meg a sort trocheus, ahol e múlt 
örömre emlékezik: 

— и 
tegnap még együt t s boldogan tanítgattuk. 

— и 
a következő sorban épp a „biztató" szóban jelzi a tagadást. 
Majd még egyszer ott jelentkezik, ahol az elszakadás pillanatát 
rajzolja : 

— и 
falunk fölöt t legtovább lehetett látni 

Hasonló fájó élményt hordoznak а X X I vers beütő trocheusai. 
A kedves búcsú nélküli távozásával megingott minden, kezé-

- w — и — и и 
ben a kalász „szalma lett", „némaság kötöz", és nem tudja cso-

dálni az alkonyat ,,mozdulatlan szépségét". Itt még a spondeu-

sok lassúsága is hangsúlyozza a mozdulatlanságot és bánatot. 
А IV versben az éjszaka térhódítását borzongja, a trocheusok 

duplázva az újabb és újabb meghódított helyekre mutatnak 
rá : 

- U - У — U — К/ „udvaromra" , „vén ku tunkba" 

А VI versben az első sor szerelmes nekifutására az egész vers 
magánya felel. Ehhez alkalmazkodik a kezdő sor a lángolást 
fékező spondeusai mellett jelentkező trocheusa, mely egy 
choriambusban aztán a sor végére átfordul a vers-egészet 
végigkísérő jambusra: 

— 1— — I — v j 1*1* — — I " 
Napfényből szőttem neked koszorút . De én m a g a m 

Hogy a jambusversnek ezek az egyéni motivációi mennyiben 
voltak tudatosak, mennyiben ösztönös rátalálások vagy vélet-
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len esetlegességek — utólag nehéz eldönteni. Egy biztos: 
többet közülük később is meghagyott , vállalt az átíráskor, 
némelyiket ellenben határozottan korrigálta. Például épp ez 
utóbbi megoldást említhetjük, ahol az indítás expresszív ere-
jét megtörve kifejezésben is finomítja, ritmusban is a jambushoz 
illeszti a sort: 

и V — u —— У — \J V 
Napfényfüzérbe fogtalak. D e én magam 

A kötet verselésének egy rejtett, de valószínűleg tudatos saját-
ságára hívja fel Babits és Schöpflin Aladár is a figyelmet. 
(Nyugat, 1923. I, ill. Szózat. 1922. június 9.) Babits a görög 
példákig hatolás egyik formai megjelenését a „szinte észre-
vétlenül belopott görögös verssorban" véli felfedezni. A 
choriambizáló jambussorok gyakorlatából következően nem 
nehéz a sorvégeken igen gyakran felfedezni a hexameter 
sorzárlatát, az adoniszi sorképletet. A XXXIV (Medve)-
vers majd minden sora ezzel zárul: 

V " — 

pl : medve — karokkal 

Hasonlóképpen a X X X V vers első sorának megszólításában: 

— U %J — és nemes erdők, 

Rendszerint a lendületesebb, szónoklóbb verssorokat zárja 
ezzel a szavaló megoldással. 

Másutt az adoniszi sor a mondat kereteként szolgál: az 
erősen klasszicizáló XVIII versben egy helyütt a mondatkezdő 
és záró sor szintén e mértékre szabott : 

— и V — I/ I/ — и 
Messzekiáltó d o m b o r ú háta. 

Schöpflin pedig némely mondatban mintha az alkaioszi strófa 
egy-egy részére érezne. Ezt is a choriambussal kevert jambusi 
sorok variációs lehetőségeként tarthatjuk számon. N e m tiszta 
alkaioszi sorok ezek, inkább jellegükben emlékeztetnek arra. 
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Hol a cezúra csúszik arrébb egy közbeiktatott szótag miatt, 
mint a XXVII vers egyik sorában : 

W — V — и — I — и U "* V ~ 

A hír a csontoké! — su t tog a tört kereszt 

hol egy szótaggal meghosszabbodik, mint az V versben: 
M — и — и I — u и — и — — 

Fehér galambok alszanak álmaimban 

hol pedig csak a sor második felével találkozunk egy sorkezdő 
hangsúlyos mondatban. Ez esetben, Babitscsal vitatkozva, 
mintha lezárni akarná épp az elválást ezzel: 

— KJ V — XJ — 
N e m maradok veled 

De ha jobban odafigyelünk Schöpflin megjegyzésére, ő nem 
is a sorral, hanem a mondattal azonosította az alkaioszi jelle-
get. Mint látni fogjuk, a Szabó Lőrinc-i versépítkezésnek épp a 
két félsorra fekvő tagmondat lesz a jellemzője, így az enjambe-
ment útját követve, ismét csak találkozunk az alkaioszi 
jellegű mondatformálással. Ez esetben a sorvég rendszerint 
egybeesik a cezúrával. Pl. az I versben, ahol végül a jambusok 
gördülésében folytatódik : 

IJ — U — — - U V — U — - I*— %J 
itatta zengő / hajnali ré tek illatát da lomba; . . . 

A XXVII versben a képlet mindkét felében egy szótagos 
bővítéssel találkozunk : 

и — u — IV — — у и — — — KJ 
Gyümölcse bíboros / csöppjeit így hullatta 

De a sorok choriambizálásából következően a nem ennyire 
szembeszökő példák esetében is belehalljuk olvasás közben az 
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alkaioszi jelleget, illetőleg önállósul az ezt kiadó versrészlet, 
mint például a VI vers antik záró-hasonlatában: 

KJ — 
földeink dicső 

\J — V — (У KJ — W — 
királya, / híres Odysseus király. 

A konzervatív metrum-építkezés egyéni variációi mellett a 
sor tagolásával is tud ritmus-hullámzást adni. Az öt, öt és feles 
sorok metszete általában az ötödik szótag után következik. 
Ebből az alapsémából „leng ki" a sorok szintaktikai tagolása, 
megtörve az egyhangúságot, és feszültséget adva a versnek. 
Példákat a IV versből vehetünk észre. A vers kezdésében az 
első sor tagolási képe csak a gondolat zárásakor ismétlődik 
meg, mintegy bekeretezve így egy versen belüli elkülönülő 
egységet : 

Először fecskék / / később denevérek 
hasogatták az estét; / / a hegy is 
e l függönyözte arcát / / és a nádas 
eldajkálta / / a síró szeleket. 
Jött a sötétség . . . / I 

Rendszerint két metszet között épít fel egy-egy összefüggő 
gondolatot, melyet a sorvégen enjambement-nal köt össze: 

— Már félni kezdtem; / / de a hegytetőkön 
előgurult a ho ld . . . / / S í m : a halott — 
fehér fényben / / fekete bivalyok 
ballagtak át / / a szétfolyó mezőkön. 

így a sorvég helyett a sor tagolása irányítja a vers tartalmi 
építkezését. Ez a megoldás lesz majd A sátán műremekei 
szabadverseinek is az alapja. Ott elmarad a szótagszámláló 
kötött jambusi váz, és marad a metszetek által határolt, sorok-
ba tördelt gondolat. De már itt, ezekben a kötött versekben 
alakítgatja Szabó Lőrinc egyéni verszenéjét. 

Egy-egy versében a hangsúlyos verselés elemei is feltűnnek, 
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főleg a szabadabban kezelt strófás szerkesztésűekben. Ilyen 
tagolást láthatunk a XXXIV versben is. Szentkuthy Miklós 
hívja fel a figyelmünket egy másik versre, a XII-re. „Szemed-
ben: szememben: ragyog a reggel". Szerinte „nem lehet csak 
véletlen játéknak vagy mellékes ritmikai bukfencnek felfogni 
ezt a pár s z ó t . . . Van ebben könnyed és hányaveti népdal-
szerűség, van ebben logikai egyszerűség,. . . vad tömörség, 
keserű lemondás a sallangról, persze van ebben azért kacér-
kodás is a szójátékkal : . . . paradoxon és mély-igazság cikázó 
kereszteződése, a blöff, az «odavágás». Valóban itt alakul már 
a későbbi verszene, „mindez együtt vagy külön, de állandóan 
ott lesz ebben a költészetben". (Magyar Csillag 1943. II. 68.) 

Szavai válogatásában kevéssé ügyel a vers dallamosságára. 
Sőt sokszor ormótlan hosszúságú szavaival és szóösszetételei-
vel is csak a reálisabb kifejezést, a zsongító melódia helyett az 
elemző figyelem ébrentartását keresi. Az impresszionista és 
szimbolista költők lebegő zeneiségével szemben a természetes-
séget erőszakolja. Természetesen nyújtózik el a sorokban, a 
kifejezést sohasem zsugorítja merevvé — hagyja, hogy esetleg 
megfeküdje a sort, sőt átforduljon az azt követőbe. Különösen 
szembetűnő ez a kötött jambusi sorok esetében. Mert a kötet-
len hosszúságú sorokba beférnek ilyen szóösszetételek: „virág-
csengettyüket", „vadgesztenyelugasban" (XI), „kavicsokkal-szi-
nes" (XII), ahol a felsorolás szédületében nem lassítják le a 
szavalás lendületét, de az öt és feles jambusi sorban már ki-
mondhatatlanul hosszúnak tűnik e két, egész sorra nyúló 
szó: „testvéreddé alázatosította" (XIII), másutt valóban a kifá-
radási szuggerálja : „kifáradt visszhangok hömpölygetik" (XXIX), 
vagy szinte filozófiai értekezésként nyúlik: „értelmükben vál-
tozhatatlan Ideák" (XXXVI). Máskor még az e hangok mono-
tóniája is kellemetlenné teszi az ilyen hosszú, érzéki elemet 
nélkülöző szavakat: „Megismerhetetlen", „elvesztettelek" (XVII), 
„lélektelen" (XXXVI). Másutt az a monotóniáját verskezdés-
ben sem kerüli el: „A halhatatlan" (XXXVI). És sorolhatnánk, 
a főleg igekötővel is hosszabbodó szavakat. Ezeknek a hosszú 
szavaknak legtöbbje ritmikailag is ormótlan. Itt nem a Gom-
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bocz által megfigyelt és Vargyas által Berzsenyi verselésére 
alkalmazott szabály érvényesül, mely szerint a hosszabb szavak 
jobban kizengítik a metrumot. Rendszerint metrikailag is 
nehézkesek Szabó Lőrinc e kifejezései. 

Mégsem ezek a hosszú szavak uralják a kötet egészét. A 
Fitzgerald Omar Khayyám]ít és Shakespeare szonettjeit fordító 
költőnek már előző gyakorlatában meg kellett tanulnia a 
rövidebb szavak természetes kiválasztását. Nem ritkák az 
ilyen sodró erejű, sokszavas sorok, mint a III vers kezdése: 

Nézd csak, testvér, — : csillag gyúl a füvek közt , 

majd a vers ötödik sora: 

Ide hal lom, hogy döng a parti visszhang: 

Ezek között már elengedhet egy ilyen — tagjaira könnyen 
bomló — hosszú szavas sort: 

szeretkező sok szentjánosbogárkát! 

Máskor a szókezdő mozgalmas rövid szó, a sor tartalma és a 
benne foglalt, erősen kicsengő, anapesztizáló metrika gyorsítja 
fel a terpeszkedő szavakat : 

XJ Kj — и — U ~~ — V — U 
kacag elragadtatott szemeimben. 

Végül is nem a szigorú séma, hanem annak finoman, szinte 
észrevétlenül kidolgozott variációi, amelyek meghatározzák 
már e kötet ritmusvilágát is. Főleg ezek a megoldások vonták 
magukra Schöpflin Aladár figyelmét is, amikor a konzervatív 
jambizálás helyett már a későbbi egyéni verszenét hallja ki e 
kötetből: „bármennyire puritán módon vannak írva, mellőz-
nek minden külső szépelgést, lemondanak a rím segítségéről, 
szabad jambusaik laza kapcsolással gördülnek egymás után, a 
sorok sokszor úgy hatnak, mint csak a szó-ritmussal zengővé 
tett próza — mégis valami erős, elkerülhetetlen formabenyo-
más alá kerül az ember. Minden muzikális rekvizitum nélkül 
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ellenállhatatlan zenei hatás árad ki ezekből a látszólag formát-
lan versekből." (Szózat , 1922. június 9.) 

5-

De ezzel már a vers-egész építkezésének területére értünk. 
Mondatait lazán, sokszor az élő beszéd természetességével 
fűzi. Távol áll Babits bonyolultan szőtt, mégis világossá kere-
kedő alárendeléseinek pontosan kimunkált világától. A legegy-
szerűbb és legtermészetesebb közlési módokat választja. Meg-
szólalása nem a próféta kinyilatkoztatása, de nem is az áldo-
zatot celebráló pap szertartása, hanem mindenkivel közösnek 
érzett érzelmek baráti vallomása. Nagy részében kamarazene 
ez a kötet, a magánéletbe kényszerült ember beszél a benne és 
körülötte látottakról; nem pódiumon szaval, hanem a kirán-
dulás sétáiban, a kávéház asztala mellett, avagy az elalvás 
előtti félálom őszinteségében mondja el érzéseit. E versekre 
is érvényes az, amivel Lukács György a George-verseket jelle-
mezte: „Összeharapott ajkak mögül akaratlanul feltörő, sötét 
szobákban félrefordított fejjel elsuttogott vallomások ezek a 
dalok. Végtelenül intimek, és mégis végtelen távolban tart-
ják tőlünk költőjüket. Ügy vannak megírva, mintha az, aki 
olvassa, minden előzőnek minden kis részletét együtt élte 
volna át ővele, és együtt sejtené vele azt, aminek most be kell 
következnie; mintha legbelsőbb barátjának mondaná el, ami-
lyen csak egy van, aki mindent tud már az ő életéből, és meg-
érti a leghalkabb célzásokat, és akit tényelmondások talán meg-
sértenének, de akit éppen ezért a legkisebb részletek — a 
konkrétumok! — mélyen érdekelnek. (A régebbi líra egy 
nagyon általános, be nem avatott olvasónak volt szánva.) 
Ezért beszélhet ez a lyra csak a legszemélyesebbről, a másod-
percenként változóról." (Nyugat , 1908. 206.) Amire az esszé-
ista ihletetten ráérzett, azt szűri ki saját gyakorlata számára a 
másik költő. Valóban csak a Babitscsal volt szimbiózis idején 
születhetett Szabó Lőrinc e kötete. Ha nem is mindig Babits a 
vers „gyóntatója", a vele töltött idő szoktatta rá e gyónó 
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hangulatokra. Sokszor még a megszólítást is halljuk: „ N é z d 
csak testvér, — :" (III), „Testvérkém" (V), „Nézd" (XII), „bará-
tom" (XVII), „de mondd, barátom" (XXII), „Szomorú testvéreim, 
emberek" (XXIV), „Bizony, barátom" (XXXII), „Barátaim, ti 
fák és nemes erdők" (XXXV). A XXXVIII vers pedig két ember 
párbeszéde (Félek, atyám . . . Ne félj fiam). A többi versben is 
az egyesszám második vagy a többes első személy világosan 
utal a jelenlevő vagy a búcsú nélkül elhagyó társra, szeretőre. 
Ez a. beszélgető forma határozza meg a mondatépítkezését is. 
N e m a szemmel egybeolvasható, hanem a halk beszéd közben 
megérthető határig tágíthatja csak a mondat szövevényét. így 
aztán n e m az alárendelések, hanem a mellérendelés, az «-sel, 
5-sel, vesszővel, pontosvesszővel vagy kettősponttal elválasz-
tott, külön is értelmes egységet képező tagmondatok a gyako-
riak. Alárendeléseiben is a legegyszerűbb tárgyi, idő- és hely-
határozói mellékmondatok a leggyakoribbak. Míg jelzőinek 
és igéinek megválogatása a jellemzés, ábrázolás eszköze, a belő-
lük összeálló mondatokat pongyolán göngyöli egymás után. 

Az első sor rendszerint rövid kijelentő mondatban vázolja 
a hangulatot és az alapszituációt; szinte már az expozíciókból 
is kiolvashatjuk a kötet fokozatosan komorodó világát. 

Bottal s öreg ku tyámmal indultam hazulról. (I) 
Virágok közt hever tünk . . . (IX) 
Sötétedik . . . (XIV) 
Pilláim alatt összetört az á lom (XVI) 
Kinokkal és kinokra szült anyám, (XXII) 
Bizony, barátom, hasztalan volt minden (XXXII) 

Ha nem fér be egy sorba, magától értetődő természetességgel 
lép át a következőbe: 

Halot takkal bevetett u takon (XXV) 
járok . . . 
Először fecskék, később denevérek 
hasogatták az estét; (IV) 

Van amikor a rövid tagokból álló mellérendelő ellentétes 
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összetétel jelenti ki a kiváltó eseményt, és exponálja is a követ-
kezményt, melyet majd a vers fog kibontani: 

Elmentél , s megnémul t a föld. (XIX) 

Legbonyolultabb kezdése a XXVII versnek van. Valójában 
itt is megtaláljuk a szokásos kijelentő mondatot, csak itt egy 
halmazat végén: 

. . . kiszöktem a 
munkás Halál terített asztalaihoz, 

ezt zárja egy metaforás azonosítás: „a temetőbe"; előtte két 
határozós szerkezet: 

a növekedő nappal együtt, a bitang 
tervek s a léhaság elől, 

Ezt pedig három, egymásnak mellérendelt időhatározói mel-
lékmondat előzi meg: 

Miután kitagadtak, miután gonosz 
szavak, s szemek fúródtak át a levegőn 
felém, s a hiúság engem is m a j d megölt : 

A pontosan kimunkált alárendelő összetételek helyett a külön-
böző mondatszerkezeteket dolgozza ki. A már vizsgált jelzős 
szerkezetei mellett a tömörítés eszközeiként fontos szerepet 
töltenek be a metaforás azonosítások. Ezeket gyakran kettős-
ponttal kapcsolja össze: 

Távoli csengés: foszlányokra tépte 
a barna szél az estharang imá já t . . . (III) 

s minden fű hozzád haj lot t : Nap felé (IX) 

Talán a tegnapi vi l lámok fénye fürösztöt t : 
[szemeid éles villanya 

lelkemig fénylik. Szemedben: szememben: ragyog 
[a reggel (XII) 

. . .a nap tüze: ez vagyok én: » 
erdő vagyok én, vér és csira, é le t . . . (XII) 

5 Irodalomtörténet 
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dajkám, s tan í tóm: ösztönöm (XXVIII) 

én: igaz Ember . . . én : igaz Állat (XXXIV) 

az azonosítások egész bokrát kibontva: 
. . .távoli dombok olvatag 

éneke én vagyok: láthatatlan hangok a visszhangok kara: 

mert hang vagyok én, visszhang vagyok én: m a g a m 
[visszhangja, rugalmas 

szinek kacagása, szemed szine, zápor, fény és á rnyék: 
[Te vagyok én! (XII) 

gondolatjellel kapcsolva : 

Szép tarka gombák bújnak elő, — játékszereim; — (XII) 

. . .szelíd jóságodat 
mely úgy betöltötte — delejes áram — 
az esti r é t e t . . . (IX) 

Máskor tömören összefogja: „az ég a tenger" (VII), „Gyötrelem 
az óntudatra-ébredés" (XXIV). 

Mondatszövése izgatottá fokozza a verseket, a nyugalmas 
képeket pedig megóvja a révületbe-ejtő zsongítástól. Közölni 
és nem altatni-gyönyörködtetni akar ez a költészet. Tépett 
gondolatmenettel torkollik a feloldó, az elemzés össze-
foglalását jelentő pontosan kimunkált zárómondatig. 

A kusza, ismétlésekkel összetartott mondatszövés a jellemzője. 
N e m az ismétlődő elemekkel való könnyed játék ez, hanem a 
kész versben próbálgatja — mint beszéd közben is — meg-
keresni a legpontosabb megfogalmazást, mindaddig kapkod, 
keres, amíg végül egy megtalált gnómaszerű összefoglalásban 
le nem zárhatja az egész kaotikusan benne élő élményanyagot. 
Pl. a X X X versben a jövő reménytelenségének kifejezésére 
keresi a végső kifejezést. Előbb az év múlását az undorral és 
szégyennel hozza össze, ezt kapcsolja az újjal. Majd a remény-
reménytelenség, jó és rossz látszólag az előzőtől független 
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gondolataiba csap át, hogy végül a reménytelenséget, undort, 
és változatlanságot egyetlen kifejezésbe sűrítse: 

Jön s megy az idő: megint ránk öregszik 
egy ujabb év, az undor s szégyen éve. 
Mi lesz az uj? U j undor, újra szégyen. 
Beláttuk: remény és reménytelenség, 
jó s rossz itt egyformán felesleges. 
Óh, a remény már útált unalom : 

Hasonlóképpen tolakszik elő a harc szó többször, hogy végül 
befusson az Internacionálé variációjába: 

Anyaföld indúl meg, s harca a Béke 
szent harca lesz s ez a harc lesz a végső ! 

És ahogy a mondatok beszéd-szövevénye végül eljut a lezáró 
nyugvópontig, a szaggatott, minduntalan feltépett vers-egész 
is befut a végső összegzésbe. Valójában minden mondata 
kicsiben a Szabó Lőrinc-i jambus-vers egészének szerkezetét is 
hordozza: a sok mellérendelés, azok kinyúló, egymással álta-
lában egyenértékű mellékmondata végül a verszárás poén-
szerű nyugvópontján összegeződik. A látszólag pongyola, 
figyelmetlen beszédből végül kibomló szerelmi emlékezés 
remeke a X vers. Szinte mondatterv nélkül, kapkodva dobálja 
egymáshoz a mellérendeléseket és a valójában egyetlen (bár 
többször ismételt) főmondathoz („mondják") a mellékmonda-
tokat, melyek végén egy hasonlító mellékmondatban bukkan 
fel a vers hőse. 

Mondják, hogy szép, és én semmit se mondok , 
mondják, hogy égő bronzhaja a hajnal, 
hogy csillagokat hordoz nagy szemében 
s hogy büszke és dacos és rá se nézne 
oly csúnya, fekete fiúra, mint én. 

Ezután három mellérendelt tagmondat következik: 

О csak kacag mind-erre, és irigyen 
lesik ajkát és álla furcsa ívét 
és nem tudják, 

5* 
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Ebből egy teljesen logikus, bár kuszán szabadjára engedett, 
egyszer a főmondat („nem tudják"), másszor egy időhatá-
rozó („tegnap") ismétlésével megfogott alárendelési lánc 
bomlik ki, melynek utolsó három sora szinte önállósul belőle; 
elhagyva a fecsegő embereket, külön verset jelent a versben : 

és nem tudják, hogy tegnap engem csókolt, 
és, hogyha hallgat, nem tudják, hogy ő most 
arra gondol, hogy tegnap hullt a harmat 
s ránk hullt a harmat : ő reá m e g én rám, 
s hogy tegnap — látva bo ldog heverésünk — 
még a rigók is mind megrészegültek 
s közel röpülve a májusi lomb közt 
eszeveszett szerelmi dalba kezdtek. 

Jelentéktelen szavakat ismétel (és, hogy), mondatokat, mon-
datrészeket, pedig mindezt kiküszöbölhetné egy szilárd mon-
dat-vezetéssel. De ez nincs szándékában. A fecsegő, őt sem 
érdeklő pletyka-asztal világát így tudja a legjobban érzékel-
tetni, hogy végül kimentse közülük idillien beteljesült sze-
relmét. 

Mondatépítése kétarcúságának megfelelően kettős szerepet 
töltenek be enjambement-jai is. Közhely Szabó Lőrincet mint az 
enjambement tobzódás költőjét emlegetni. A kezdő mondat-
sorok védelmén túl a sorhatár a legritkább esetben esik egybe 
a mondathatárral. Talán csak az V, VII, XIV, XXXI, XXXVIII 
versek kivételek és részben a XVI. Az enjambement-t egy-
részt a szaggatottság fokozására, a dallamosság eltépésére hasz-
nálja, másrészt ezzel védi a lazán-ismétlő szerkezeteket a 
primitív párhuzamosságtól. Például a XXVII vers első három 
időhatározói mellékmondata különböző sortördelésű. Ezen-
kívül az első kettőben jelöli az időhatározói alárendelést („mi-
után"), a második kettőben pedig azt említi, akire a cselekvés 
irányul („felém", „engem"). így a mondatok párhuzamát a 
bennük levő szerkezet és enjambement teszi változatossá: 

Miután kitagadtak, miután gonosz 
szavak, s szemek fúródtak át a levegőn 
felém, s a hiúság engem is ma jd megölt : 
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Máskor az enjambement védelmet szolgál: a gnóma mondatok 
zártságát biztosítja a sorvégek metszésével szemben. Pl: 

. . .Nem löki a sors 
jövőbe a multat és a jelent; 

. . . A legjobb 
semmit se várni . . . 

. . . Szavam 
hitetlenség szava s gondola tom 
a halál csiráival születik. 

. . . A haj longó 
fák közt éjfélig megmarad t a csönd, és sírt. 

(XIX) 

. . . S ím : a halott-
fehér fényben fekete bivalyok 
ballagtak át a szétfolyó mezőkön. 

(IV) 

E gnóma mondatokon belül is legalább három fő-típust külön-
böztethetünk meg. Az impresszionista—szimbolista termé-
szetbeolvadás éppúgy befér (pl: „e fényre-ébredt csodálatosság 
előtt az Ember kínja szertefoszlik", II), mint a legextrémebbnek 
tűnő expresszionista természetleírás (pl: ,,Szárazabb zajjal 
csúsznak egymás fölött a tó hullámai," XXVIII — vagy a kötet 
borzongását kifejező tépett harangzúgás: „foszlányokra tépte 
a barna szél az estharang imáját," III). De ebben a formában 
születnek meg elemzésének végeredményei is, a későbbi nagy 
versek előhírnökeiként (pl: „A sáppadt csüggedés fegyencei 
vagyunk,. . . " X X X , „az élet arcának ráncai mögött én tegnap 
láttam már a holnapit" XXVII). 

Ezzel eljutottunk a Szabó Lőrinc-i dallamtalan vers forrás-
vidékéhez. Versszerkesztésének két típusát különböztethetjük 
meg, és ezek egyike sem törődik a verssor és mondatösszetétel 
kimunkálásával. Amikor zaklatott, habzsoló egyéniségét 

(XXIX) 

(XXX) 

(XXIV) 
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szabadjára engedi, mindent összemarkol egyetlen jelzősorba, 
egyenértékű tagok halmozó felsorolásába gyűjti össze a látott, 
talált dolgokat. Mellérendelt kijelentő és felkiáltó mondatok-
ban kapkod, tárgyakat és tulajdonságokat sorol szédült i ram-
ban. Főleg prózaverseiben, de szabadjára engedett strófás ver-
seiben találunk ilyeneket (XI, XII, XXXIV). De ahol a jambus-
versbe szorítja magát, ott sem hagyja el az ismétlést, felsoro-
lást; ha mást nem, kötőszavakat ismételget az elfulladásig. 

De ennek a gyorsan fulladó, habzsoló, a díszletezéstől, 
felesleges színezésektől szabadulni akaró „barbár" alkatnak a 
szinte prózaverssé nyúló szabadvers kígyózó, hosszú lélegzetű, 
szecessziósán zsúfolt világa mégsem volt megfelelő. Tehát 
sem a bonyolultan kimunkált strófákban, sem a szabadjára 
kígyózó prózaversben n e m érezhette természetesen magát. 
Ezért zárkózik be a tagolást, kisebb szakaszokat biztosító 
rímtelen jambusversbe. Az itt kialakított mondat-sor aszink-
ron pedig — ami a már itt is elszaporodó, még szavakat is 
szétvágó enjambementjaiban érhető tetten — a lélegzetvéte-
lek, a dallamtalan tagolás eszközévé válnak. 

Ugyanakkor egy másik, ezzel ellentétes tendencia is jelent-
kezik, amely mondatösszetétel és strófa-rontó hatását éppúgy 
elvégzi. Ez pedig a lázas halmozással szemben a pontos, reális 
elemzés. Ez a mondaton belüli szerkezetek (jelzős, határozós, 
főleg a gondolatjel közé zárt határozói igeneves-szerkezetek) 
és az ige kifejezőerejének és szóösszetételeinek kimunkálásából 
következik. A zárt jambus-versekben már inkább ez dominál. 
Természetes, hogy az így elért és jellemzett valóság bűvöleté-
ben az így létrejövő egységeket érzi verse tartalmi építőelemé-
nek, szemben a sémához kötött verssorral. Ezek a mondatnyi 
elemek azonban zártak, n e m terjednek ki bonyolult össze-
tételekbe. A költő törekvése nem ezek szuverenitásának fel-
bontása, hanem csak egyszerű összekapcsolása, melynek leg-
megfelelőbb gyakorlati megvalósítása a mellérendelés. 

E két tendencia alakítja Szabó Lőrinc egyéni verselését a 
továbbiakban is. A húszas évek lázadó világában a halmozó, 
hánytorgó száguldás, az évtized végétől a realitásokhoz ponto-
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san ragaszkodó elemzés kerül felül. De mindkettő végigkíséri 
költői pályája egészét, csak legfeljebb keverési arányában vál-
tozik. 

6. 

Az egyensúlyozás, a széthúzó elemek összetartása, egymással 
kontrolláltatása e kötet formavilágának legjellemzőbb saját-
sága. Ezt leginkább versei megkomponálásában figyelhetjük 
meg. Versei elbeszélések, melyeknek hőse egy, a valóság 
kötöttségeitől mentes, egy-egy vers-szituációt átélő, de annak 
cselekményében érintetlenül maradt fiatalember. Ezt a védett-
séget már ezzel az elbeszélő formával is biztosítja a költő hőse 
számára. A kettős idő távolságot teremt a vers-cselekmény és 
elmondása között, így nem a hős sorsáért aggódunk, inkább 
megfigyeléseire vagyunk kíváncsiak. És ezek a megfigyelések 
az embert körülvevő hatások változásait jelzik. Ezzel egy újabb 
ellentétre találunk : a változatlanul maradó — illetőleg a 
változatlanságra törekvő ember — és változó környezetének 
kettősségére. Az ellentétes stíluselemek, sokszor éles vágás-
szerű váltásai épp ezeket az ellentéteket, a vers különböző 
szemléleti síkjait képviselik. Ebből a szempontból vizsgáljuk 
meg a kötet nyitóversének kompozícióját. 

Bottal s öreg ku tyámmal indul tam hazulról. 
Dalolva mentem és to rkom n e m unta még az 
országút fáradságos énekét. — Tudod , hogy 
a Nap barátja vol tam? Ő itatta zengő 
hajnali rétek illatát dalomba; aztán 
kezét fejemre téve csordultig betöltöt t 
a szeretet egyszerű mozdulataival . . . 
Minden kanyarnál uj tárgyak s dolgok merültek 
elő s fehér mér t fö ldkövek világítottak 
egyenlő távolokból. Majd, lombos hegyek közt, 
még szebb s színesebb lett a sokalaku élet. 
A N a p barátja vo l t am; ő kisért el estig, 
s mikor már fölhalmozódtak az éj csodái, 
s fö lö t tem feketén gondolkozot t az erdő — : 
csókkal búcsúzott tőlem. — Óvatos morajjal 
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tapogatózott lefelé a víz s a pon tyok 
aludtak a tavakban. Én is elpihentem 
s a föld s a fű íze szivárgott ereimbe. 
Fenyegető szemek lapultak a bokorban 
és mégse fél tem, mert t u d t a m : a hű k o m o n d o r 
— beakasztva szemét az állandó sötétbe — 
őrt áll e lőrenyúj tot t nyakkal s tárt fülekkel. 

A bevezető sorok összegezik a vers bukolikus cselekményét: 
A vándor elindul — mint ahogy átdolgozásakor címként fölé is 
írta költőjük. Ami ezután következik, két különböző hangu-
latú, színhatású, cselekvéstípusú részre oszlik. Az első a Nappal 
megtett út („Tudod, hogy a Nap barátja voltam ?" kérdéstől 
„A Nap barátja voltam" ismételt kijelentésig, illetőleg a „csókkal 
búcsúzott tőlem" — képi elszakadásig), a másik az esti lepihenés 
képe. 

Az első részben a Nap nemcsak elkísérte, de „ O itatta zengő 
hajnali rétek illatát dalomba", sőt gazdagító, de védő mozdu-
lattal állandó érintkezésben, kapcsolatban volt vele: „aztán 
kezét fejemre téve csordultig betöltött a szeretet egyszerű mozdula-
taival". Ebben a szinte édeni állapotban teszi meg útját estig. 
Minden szép, sőt szebb lesz ez idilli védettségben. Ezt váltja 
fel az este, mely először még az eddigi teljesedéshez kapcsol 
újabb teljességet: „s mikor már fölhalmozódtak az éj csodái". 
Itt ér el a védett derű zenitjére. Még mindig az idill-hangulat-
ban él, de a következő sor már épp a védettséget, a Nap-áldást, 
Nap-búrát szakítja el tőle: „s fölöttem feketén gondolkozott az 
erdő". Külön közeg jelent meg, mely már nincs kapcsolatban 
vele, magának való, másfajta világ. Elválasztó: a Naptól és a 
szépségektől. Ekkor vesszük észre, hogy a ,,/o7halmozódtak" 
igekötője már ennek a fölemelkedő, embertől elszakadó kör-
nyezetnek a hívószavaként lépett be az előző sorba is. Itt most 
már az emberrel is érintkezésben maradó környezet csak a 
föld, a fű (ezek „íze szivárgott ereimbe"), és „óvatos moraj", 
„fenyegető szemek" idegen világa keretezi be ezt a maradék 
menedéket. Közben az Út is megszűnik („Én is elpihentem"), 
és már arról kell bizonykodnia: „és mégse féltem". Hogyan 
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tudja mégis hőse változatlanságát és ezzel együtt verse kompo-
zíciójának egyensúlyát megtartani? Visszatér a kezdő bukolikus 
képhez, és az ott mellékes társként magával hozott öreg kutyát 
hű komondorrá előléptetve a védekezésre berendezett ember 
képével búcsúzik a vers végén. 

Még egy síkváltásra fel kell figyelnünk a versben. Az elbe-
szélés és a cselekmény idősíkja közötti különbséget mindjárt 
a vers kezdetén jelzi, egy direkt kérdőmondattal, mellyel a 
vers „beszélgető" szituációját is meghatározza („Tudod, hogy 
a nap barátja voltam?"). De az elbeszélt cselekménynek is két 
ideje van: a múlt mellett a vers végén jelen-időre vált át, 
melyet még hangsúlyoz is: „állandó". Szinte szoborszerű 
plaszticitással formálja a hű komondort , amint „beakasztva 
szemét az állandó sötétbe — őrt áll előrenyújtott nyakkal s tárt 
(ülekkel". Es ez az időváltás szinte tükörképe a vers elején 
adottnak („tudtam . . . őrt áll. . ."). Ez a párhuzamos szer-
kesztés a versszituáció ellentétét erősíti fel. Ahogy az önvéde-
lemre berendezkedett ember képét általános jelenbe transzpo-
nálja, úgy merül a lezárt múltba (határozottan ismételt: „vol-
tam" segítségével), illetőleg az idill díszletvilágába a derűs, 
vidám vándorút. 

Ezzel a zárással érkezik el az elbeszélés jelenéhez, ide tor-
kollik be a vándor, a dalnok, a költő útja, fürge hajnali indu-
lása, ifjonti szabad, felelőtlen lobogása. De ez a szembeszegülés 
egyúttal a megmaradást is jelenti, a védettséget, a föld és fű 
ízét, a hű komondor társat, a Föld, Erdő, Isten kötet világát, 
ahol „bottal s öreg kutyámmal" ismét el lehet indulni „s megint 
élőiről," mint Babits örök folyosóján. És valóban minden 
következő vers ennek variációja, egy-egy hasonló újabb ván-
dorút a hol derűsebb, hol komorabb díszletek között. 
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K A T O N A SZÍNHÁZI VILÁGA 

A tizenegy éves Katona József 1802 őszén lépte át először a 
Kecskeméti-kaput. Pest kerített város volt ; a pusztákkal hatá-
rolt alföldi mezőváros után ez lehetett az első gyermeki imp-
resszió az ismeretlen dolgok halmazában, amelyek a kisfiú 
elé tornyosultak. Az utcák szokatlanul zajosak, nagy volt a 
nyüzsgés. A lakosság száma a harmincezret is alig tette ki, de a 
város sem feszítette még szét falait a Váci-kapu és a Kecske-
méti között. Német szó, imitt-amott más idegennel keverve, 
barokk templomok és copf stílusú paloták, rosszul kövezett, 
szennyes szűk utcák, szép díszkutak és Duna-vizet árusító 
kordék, egy bontakozó kereskedőváros merőben idegen arcu-
lata vette körül „Josephus Katona civilis conditionis"-t, mint 
később vizsgairatai emlegették.1 Egyikévé lett azoknak a 
közrendű, közepes sikerekre predesztinált diákoknak, akiket a 
szükséges nyelvtanulás és a jobb iskola vonzása hozott vidéki 
családjuk köréből a nagyvárosba. Semmi okunk sincs feltéte-
lezni, hogy pesti környezetében bárki is rosszul bánt volna 
vele, de hogy hagyományosan emlegetett komolysága, kevés 
beszéde, akarva-akaratlan tragikus lelkiséget sejtető egyénisége 
ez első, gyermekkori magányos évek folyománya, alig kétséges. 

Mielőtt azonban rászakadt volna a kisgyerek elhagyatott-
ságának előre nem is sejtett keserűsége, talán kivehette részét 
a „nagyváros" örömeiből is: nézegette az őszi vásárra begyűlt 
különféle árusok holmiját, elvitték komédiát nézn i . . . 

1 Országos Levéltár (a köve tkezőkben O . L.) Fond О 8o. Személy-
nöki Ltár . Acta J u r a t o r u m 1810 — 1820. C o n n o t a t i o eorum, qu i in 
juratos notar ios I/nclytae/ T /abu / lae Reg/iae/Jud/ iciar iae/ 28a Augus t i 
1813. adjura t i sunt. 
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A Pesten akkor egyedül működő német színház, az életében 
később oly nagy szerepet játszó Rondella ekkortájt még nyelve 
miatt sem volt számára elérhető. Benézhetett azonban a 
Kreutzertheaterbe, a „krajcáros komédiába". A Kreutzer-
theater helyét nehéz pontosan meghatározni, mert fabódé volt, 
nem szükségképpen mindig ugyanazon a helyen ütötték fel. 
Franz Stöger, a Medárd-napi meg az őszi vásárok e korbeli 
kedvelt paprikajancsija általában a Váci-kapu előtt, a mai 
Engels tér—Deák tér területén szokott megtelepedni.2 Az ő 
műsora különösebb nyelvtudás nélkül is érthető volt. A buk-
fenc, a tótágas, néhány más akrobatisztikus mutatvány, a 
harsány fel-felkiáltások, a tréfás arcjátékkal kísért népi r igmu-
sok, a Gassenhauerok alkalmasak voltak arra, hogy egy-egy 
órára elszórakoztassák az utca népét és a bódéba tévedt kis-
fiúkat. Ez lehetett a legkorábbi „színházi élmény" Katona 
számára is — és hosszú évekig az is maradt. 

1808 őszén, a Szegeden végzett első filozófiai év után, ismét 
Pesten kezdett tanulni az ifjú Katona. Néhány éve hagyta el a 
várost, hajdani iskolatársai jó részével ismét összekerült az 
auditórium padjaiban. Régi, kisdiákkori szállásadójánál lakott 
az Egyetemi Könyvtár épületében. Bőven volt tanulnivalója, 
és ismét módjában állott, hogy hozzáolvasson a tananyaghoz. 
Régebbi életmódja és mostani lehetőségei között mégis lénye-
ges különbség volt, ifjú volt már, akinek lehetnek önálló 
szórakozásai. Korosztálya bevett szokásához tartozott a szín-
házba járás.3 Katona is látogatta tehát a színházakat, mind a 
németet, mind az egy esztendeje Pesten működő magyart; 
erről már Szegeden hallhatott. 

2 Bpest Főváros Levéltára. Pest, Törvényszéki lajstromozatlan 
iratok, 1815. III. 10. A. — Uo. , Int. A. M. N é m e t Színházi iratok, 
4558 — 5752., 2. csomó. (1800 — 1814. — 1806.) — KÁDÁR J. : A budai 
és pesti német színészet története 1812-ig. Bp., 1914. 71. 

3 „ . . .Geschmack für Theater n i m m t auch bei Frauen und Jüngl in-
gen zu . . . " (O. L. Fond I 50. Hungarica aus der Privatbibliothek S. 
M. d. Kaisers. Fase. 46. Geheime Berichte des L/eur/s 1807. — Déryné 
Naplója. Sajtó alá rendezte BAYER JÓZSEF. I. к . Bpest. é. n. (1900.) 
103. skk. 
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Éles elvi elkülönítést a két színház között a XIX. sz. elején 
nem volt szokás tenni. Maguk a színészek között mindig szíves 
volt a viszony, és a reménykedésnek ebben a korában, egy 
évvel az 1807-es országgyűlés után, a hazafias agitáció sem 
tartotta szükségesnek a magyarok kizárólagos favorizálását. 
Hogy a szélesebb körű irodalmi műveltség megszerzése, 
európai szintű alakítások megismerése és ily módon biztos 
összehasonlítási alap szerzése szempontjából feltétlenül szük-
séges volt a német előadások látogatása is, az ma természetes, 
és a kortársak közül sem vitatta senki. 

A német együttes két színházban játszott, a Régiposta utca 
elején álló Rondellában Pesten, és a karmelita templomból 
színházzá átalakított Várszínházban (Festungstheater) Budán. 
Szerény kisvárosi társulat volt, nem is annyira színvonalát, 
mint életstílusát illetőleg. A vezértagok javarésze több évtizede 
élt Pest-Budán. Zöllnerék és Jandlék itt nevelték fel gyerme-
keiket, akik már maguk is színpadon működtek, de Herdt és 
Wieting, Girzik és Schienagel, Hybl és Ertl, Rünner és Lat-
termann, Morawetz és Makowetz sem egy-két éve kerültek 
a föllendülésnek induló kereskedőváros, Pest művészi életébe.4 

Kis gondjaik — a színészek készpénzfizetést kaptak, nem is 
keveset, 1811 előtt heti 20—30 Ft szép összeg volt, kivált, ha 
meggondoljuk, hogy a színészcsaládoknál rendszerint több 
kereső volt — és kis botrányaik voltak, egy-egy szerelmi 
intrika, egy-egy nagyobb civakodás, ami után az egyik fél 

4 Vö. a német színház évenként kiadott zsebkönyveivel (Országos 
Széchényi Kvtár Színháztört. Oszt.) — Mad. Rosalie Jandl 29 éven 
át — haláláig — a pesti társulat tagja volt, Zöllner Frigyes és felesége 
még játszottak, amikor legidősebb fiuk, a híres Philipp Zöllner gyer-
mekei már szerepeltek. Herd t közel húsz évig volt a színháznál, és 
itt halt m e g az 1814 — 15. évad folyamán. Wie t ing és Schienagel 
húsz évnél tovább dolgoztak nálunk, Girzik u. csak; 1813-ban ment 
el végül Temesvárra igazgatónak. Hybl és Ertl , súgók, már az ú j 
színháznál, R ü n n e r d. j. némi megszakításokkal a Rondellában és 
a nagy színházban töltöttek kb . tizenöt évet, Lattermann, Makowetz 
és Morawetz szintén mindkét színháznál működtek , húsz évnél 
hosszabb ideig. 
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többnyire csak átmenetileg hagyta el az együttest. Gyermek-
balettet szerveztek a nagyszámú színészcsemetéből, de ez csak 
egy újabb színházhelyiség, a Fehér Kereszt vendégfogadó 
színháztermének igénybevételét tette lehetővé, és nem okozott 
országos botrányt, mint a császárvárosi.5 Loyálisak voltak az 
uralkodó és a vendéglátó magyar nemzet iránt; a nyelvet a 
második generáció már vígan törte, mintegy előremutatva a 
jövő útján, ahol oly sokukra várt a magyarságba való teljes 
beolvadás.® Az állandóságnak és a polgárosult életnek ez a 
biedermeier légköre távolról sem jelentette azonban, hogy a 
német színészek egyénisége színtelen volt. Az egy színházban, 
egy társulattal eltöltött hosszú idő biztos színpadismeretet és 
összetanult együttest eredményezett, lehetővé tette a közönség 
ízlésének kellő felmérését és a feladatok helyes megosztását. 
A német színház jó volt. 

És a magyar? 
Kollégiumot járt magyar, sőt erdélyi kisnemesek és elma-

gyarosodott német polgárok színpadszeretete ötvöződött 
náluk egybe; nem volt színházépületük, hiány volt eredeti 
— és fordított — színművekben, bevételük, a város nemzeti-
ségi összetétele miatt, nem sok volt, fizetésük jócskán alatta 
maradt a németekének. Az erdélyiek gyönyörűen beszéltek 
magyarul, de archaikusabb nyelvüket a más tájnyelvű és egyre 
inkább a nyelvújítás vonzásába kerülő pesti közönség nem 
értékelte. Színpadi biztonságuk csak az idősebb tagoknak volt. 

5 Szerződéseik: Bpest Főv. Ltára, Int . A. M., Német Színházi 
aratok, 4558 — 5752. — Az árak alakulásáról: BÉLAY VILMOS: Adalékok 
Íz ár- és bérviszonyok történetéhez Pest-Budán. (1790 — 1848.) Tanu lmá-
nyok Budapest Múltjából, XIV. k. (1961.) 363 408. — Gyermekba-
lett: 1. az egykorú zsebkönyveket, ill. KÁDÁR i. m. 83. A bécsi 
gyermekbalett körüli sötét üzelmekről EDITH FUTTER, a Leopoldstäd-
ter Theater szakértője vol t szíves informálni . 

6 Uta l erre PUKÁNSZKY — KÁDÁR, ].: Geschichte des deutschen Theaters 
in Ungarn, München, 1933. — A Zöllner és a Kreybig-család egy-egy 
ága, Fedor Gr imm leszármazottai, a Figurák (Ábray), h o g y csak 
néhányat említsünk e színészdinasztiák közül , ma is itt é lnek mint 
a magyar értelmiség tagjai. 
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A társulat évről-évre alakult, egyre több fiatal jöt t , sokan 
eltávoztak vidékre vagy vissza Erdélybe. Az együttes csak 
lassan jutott belső egyensúlyhoz. Az anyanyelv varázsa mégis 
hihetetlen vonzóerőt kölcsönzött nekik.7 Csaknem két év-
tizede folyt a hazai nyelv és az ezt híven szolgáló magyar játék-
szín propagálása, minden ellenkező hiedelemmel szemben, 
kitűnően. Hogy tőke nem volt egy színházépület emelésére, 
annak közgazdasági okai voltak, de hogy a magyar színház 
szükségessége ez idő alatt dogmává lett, az kétségtelen.8 

A két színház műsora érdemben keveset különbözött egy-
mástól, németek és magyarok kezét egyaránt kötötte a Häge-
lin-féle cenzúra-rendelet9 (1795). N e m törvényszerű, hogy a 
magyarok a lejátszott német műsordarabokat fordítsák le, 
némelykor évekkel előbb hoztak egy-egy német újdonságot, 
mint Cibulkáék. Sikeres „magyarításokkal" számos idegen 
drámai konfliktust ültettek át hazai talajba, nem Monostori 
Veronka volt az első hősnő, akin jól állt a közelmúlt történeti 
(?) filmjében megénekelt „ropogós rokolya". Ezek a köz-
kedvelt magyarítások részint pótolták a hiányzó eredeti drá-
mákat, részint iskolái voltak fordítóik számára a színszerű-
ségnek. 

7 Déryné i. m. I. 56 — 57., Katona József Összes Műve i . Sajtó alá 
rendezte SOLT ANDOR. I. Bpest, 1959. Elöl járó Beszéd. 85 — 87. 

8 Bpest Főv. Ltára, 1793. Int. A. M. , Fasc. 44. Nr . 4364.: „Tekén-
tetbe vévén azt, amit már az egész Világ el hitt, hogy tudniillik a 
jó rendelt Játék Színek, a jó erkölts, emberség, ízlés és anyai Nyelvnek 
Tanító, és Formáló Oskolai, és ezeknek fel építésének ideje minden 
Nemzeteknél a megvilágosodásnak is idő Nyílása volt . . . " — Pest 
és Nógrád Vmegyék Ltára, Nemzet i Színházi Iratok, 1799 — 1829. 
„Magyar Theatrális Társaságnak állandó Lábra való állítását, s Pesten 
Theá t rum Epitését Tárgyazó Intezetek/ne/k Sommás Jegyzéke" . — 
BENKE JÓZSEF: A' Játék-Szin, Pest, 1810., stb. 

9 Kiadta GLOSSY, KARL: Zur Geschichte der Wiener Theatercensur 
Jahrbuch d. Grillparzer Gesellschaft, VII. Jahrgg., Wien , 1897. 238 — 
340. Kéziratos példánya mind az О . L. helytartótanácsi iratanyagában 
(Fond С 51. Dep. pol . gen. et civ. 1795. Fons 6. pos. 38.), mind a 
Főv. Ltárban (Int. A. M. 4558 — 5752., Német Színházi Iratok, 1. 
csomó) megtalálható. 
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1808-ban magyarok és németek egyaránt a Rondellában 
játszottak. Valószínű, hogy a tizenhétéves Katonát még nem 
az egyes dráma vagy az egyes alakítás, de még csak a tartalmat 
tolmácsoló nyelv sem, hanem a színház egészének komplex 
bűvölete ragadta magával. Tehetsége volt a színházhoz; az 
egész élményt úgy zárhatta magába, mint a nem kevésbé tehet-
séges, bár felszínesebb és minden bizonnyal sokkal impulzí-
vabb kis Schenbach Róza: ,, . . . azon elragadtatásból, melybe 
ekkor (első színházi estéjén t. i.) merültem, nem tudok számot 
adni . . .".10 

A színház méreteire jellemző, hogy a körbástyából átalakí-
tott teljes belsőtér, színpad és nézőtér együttesen 484 négyzet-
méter volt.11 Busch (1793—1800) idejétől már bebizonyoso-
dott azonban, hogy a kis színház kis színpada minimális gépe-
sítettségével nagy látványosságok felidézésére képes. A szín-
pad csekély mélységét fátyolfüggöny ügyes alkalmazása, a 
hiányos süllyesztőberendezést dobogók és repülőhidak hasz-
nálata feledtette. Ezen a kis színpadon szólt Hamlet atyjának 
szelleme először a nézőközönség soraiban meghúzódó Katoná-
hoz, itt emelkedett, a csődbe került Busch szcenikai lángelmé-
jének hagyaték díszleteiből, Fiesco Genovája, itt vezette Kari 
Moor szedett-vetett ármádiáját a fennálló rend szűkkeblű 
képviselői ellen. Fogékony fiatalsága ezek között a rosszul 
világított, ódon kőfalak között esett át a művészi színjátszás 
nyújtotta első nagy megrázkódtatásokon — és erre a színpadra 
méretezte később minden alkotását. Számára a színház a R o n -
della volt. 

Vida László, amikor a gondjaira bízott magyar együttest 
a Rondellából elvitte, jobb gazdának, mint művészeti vezető-
nek bizonyult.12 A Hacker Szálában nem sújtotta a magyaro-

10 Déryné Naplója, I. 59. 
1 1 A Rondel láról : PUKÁNSZKY — KÁDÁR, J.: i. m. 22. — Alaprajza: 

Bpest. Főv. Ltára, Pesti Szépítési Bizottság, Fasc. 15., Nr . 1141. — 
Busch díszletei: uo., Int A. M. 4558 — 5752., N é m e t Színházi Iratok, 
I . Fasc. 

12 BAYER J. : A nemzeti játékszín története, Bp., 1887. I. 
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kat nagy épületbér, olcsó volt a világítás, kevés díszletre volt 
szükség, s a színpadi beszéd, az artikuláció nehézségei mini-
mumra csökkentek. Elveszett azonban a színházi látványosság 
varázsa, márpedig a vizuális élmény nemcsak a naiv közönség 
nagy többségének az igénye volt, hanem éppen a színszerű 
iránt fogékony írói alkatok, a kezdő drámaíróké is. , , . . . nem 
lehet csodálkozni, hogyha a közönség jobban látogatja a 
német előadásokat, mint a mieinket, mert habár mi művészetre 
előbb állunk is, mint a németek, de ezek a szemkápráztató 
látványosságokhoz jobban értenek s ezek jobban vonzzák a 
közönséget, mint akármi Egressi-féle művészet",13 írta har-
minc évvel később, n e m minden hazafiúi elfogultság nélkül 
Szuper Károly, egy olyan korban, amikor baj esetén már egy 
Egressy, egy Lendvay siethetett a kassza segítségére. 

Az 1808 — 1809-es tanév, bármi lett légyen is az ok, akár az 
új csodába nagyon is belefeledkezett i f jú mulasztása, akár 
egészségi okok, mint a gyermekévekben, elveszett. Katonának 
kétszer kellett járnia a második filozófiai évet. Valószínű, hogy 
a Hacker Szálában leegyszerűsödött színházi környezet csití-
totta kissé a színházi szenvedélyt, többet foglalkozott tanulmá-
nyaival, és ha kitűnő, mint kisdiák éveiben nem is lett 
többé soha, 1810-ben tisztességgel elvégezte a tanévet. A szín-
házhoz azonban mégis egyre több szál kötötte. Egyelőre csak 
a barátság szálai. Katonának több színészbarátja volt. 

A „magányos költő" portréját százötven éve rajzoltuk fel 
arra a nagy irodalmi tablóra, amelyen, akárcsak az első felelős 
magyar minisztériumot ábrázoló 1848-as lithográfián, az 
ábrák alatt néhány szó mondja meg, ki micsodás? Katona 
József, a Bánk bán szerzője, másként „a rejtélyes költő", a 
nagy megbántott , a hallgatag halhatatlan. N e m lévén Pesten 
irodalmi élet, nem lévén költőtárs, akivel „szíve démonának" 
ihletett szavát közölhesse, elhagyottan, szerelmében csalódot-
tan, visszavonult a kecskeméti pusztákra, korai haláláig sóvá-

13 Szuper Károly Szinészeti Naplója. Sajtó alá rend . VÁ1.1 BÉLA; Bp. , 
1889. 25. 
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rogva megértő íróbarátok után. Ez a kép — amelyen Horváth 
János józan korrekciója sem sok nyomot hagyott14 — annyira 
hasonlít a romantika „töprengő lelkű" regényhőseihez, Byron, 
Musset, George Sand és St. Beuve világához, hogy joggal 
gyanakodhatunk : a múlt század derekán alakult ki, a Karthauzi 
sikere idején.15 Aligha fedi hát a valóságot, és mint elmélet, 
hosszú tekintélyét elsősorban annak köszönheti, hogy keveset 
tudunk Katonáról. Kérdés azonban, hogy azért tudunk-e 
róla keveset, mert hallgatag és magábavonuló volt. Vajon 
ki anekdotázott többet magáról, köréről, mint A rózsa és a 
Vadásznapló írója? Mindössze szokványos irodalmi információ-
ink hiányoznak csak. Katonának sosem volt jó sajtója. 

Ez rajta, saját büszkeségén is múlt. írók ugyanis éltek már 
a tízes években Pest-Budán. Még élt Kazinczy nemzedéke, és 
már működöt t Kultsár, Vitkovics, indult Helmeczy és Fáy 
András. Helmeczy pontosan ki is jelölte törekvései útját, ami-
kor ügyvédi gyakorlatra Vitkovicshoz kérte magát. Katona 
azonban sem ekkor, sem később nem kereste írók barátságát. 
Élete során két irányban épített ki érzelmi kapcsolatokat: az 
egyik a haladó törekvésű vármegye felé tapogatódzik, annak 
jogvégzett képviselői, táblabírák, ügyvédek, jurátusok társa-
ságát keresi — ez most nem tartozik a témához —, a másik a 
színházi. A szereplők ismeretében joggal tételezhető fel, hogy 
nem az irodalmi élet hiánya, hanem az írók hangsúlyozottan 
nemesi életszemlélete miatt fordult Katona az egyszerűbb 
színésztársadalomhoz vonzalmával. (A megyei mozgalmak 
felé útját principálisa, barátja, a kiváló képességű liberális 
pest-megyei földesúr és ügyvéd, dabasi Halász Bálint egyen-
gette.) N e m kereste az írók barátságát, mert nehezen is nyerte 
volna el. A hozsánna, ami Kisfaludy Sándor öccsének már a 
puszta rokonság révén kijárt, sohasem harsant volna fel az 
egyszerű kecskeméti takács fia előtt.16 

1 4 E g y e t e m i e l ő a d á s a i , 1 9 3 0 — 1 9 3 2 . I s m . FARKAS GYULA, I t K . 

1937- 1 9 9 - 2 0 1 . 
1 5 V ö . ELEK O S Z K Á R : A Karthauzi és forrásai — I t K . 1 9 3 4 . 14 — 3 1 . 
16 Gondol junk a Kazinczy — Szemere baráti kör Csokonai-értéke-

6 Irodalomtörténet 
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A színészekkel fonódott barátságot az irodalmi kutatás 
keveset vizsgálta. Tán nem tévedünk, ha azt hisszük, ugyanúgy 
restelkedett miatta, mint Petőfi Sándor esetében. Voltaképpen 
mindnyájan Arany János Bolond Istókja alapján informálód-
tunk a század első felének színészetéről, nem latolgatva, hogy 
az a tiszántúli kis faluzó társulat a mélypontot jelentette, ami-
hez hasonlóról Petőfi esetében sem volt szó, de még kevésbé 
lehetett Katonánál, Pesten. Kiderül ez, ha jobban utánanézünk 
az együttesnek. 

Ernyi Mihály, 1808-ban még a társulat vezetője, Kelemen 
Lászlóékkal kezdte a „pályát". Pesti polgár létére — a család 
a XVIII. sz. derekán tűnik fel, a név eredeti formájában: Erny 
— a magyar színészethez csatlakozott, 1796-ban, az első magyar 
játékszíni társaság felbomlása után, az erdélyiekhez ment át. 
Második pesti szereplése idején, amikor az erdélyiek egyre-
másra hagyták el Pest-Budát, velük ismét Erdélybe tért visz-
sza.17 Civilizált színész volt, zeneértő. Felesége, Termetzky 
Franciska, magyar anyanyelvű pesti nő, a Pikkó herceg női 
főszereplője.18 Német eredetű volt Láng Ádám János is, Kele-
menék „ifjú hős"-e, egy XIX. sz.-i színészdinasztia megalapí-
tója.19 Idősebb emberek, akikhez Katonát aligha fűzhette 

lésere, vagy gondol junk akár a Berzsenyivel szemben tanúsított 
lenéző magatartásra, holot t Berzsenyi j ó m ó d ú földesúr volt, csak 
fellépése volt csiszolatlanabb a kívántnál. 

17 Ernyi családjáról: Bpest Főv. Ltára, Illyefalvy: Pest és Buda 
polgár jogot nyert lakosai, 1685 — 1848.1. (Kézirat gyanánt.) AzErnyek 
cipészek, szűcsök, rövidárukereskedők, vaskereskedők. L. m é g uo., 
Testamenta Ann. Ant . , 1695 — 1786. Fase. I . Nr . 15. 

18 LUGOSI DÖME: Kelemen László és az Első Magyar Játékszini Tár-
saság Makó, 1924. 

19 Uo . , továbbá BAYER J. i. m. I. — II., Pest és Nógrád Vmegyék 
Ltára, Nemzeti Színházi Iratok, 1799 — 1829. Az első fővárosi tár-
sulat tagjai közül ket ten is, Varsányi Ferenc dömsödi földesúr és 
Pesthi László, jegyző Ú r i községben, megemlí t ik Láng Á d á m Jánost, 
amikor a Busch-féle csődtömegből a magya r társulatnak já ró hátrá-
lékos összeget elosztják és kifizetik. Varsányi szövege: „ . . .én, az 
engemet illető részt, m i n t néhai Tagtársamn(a)k, és velem együtt 
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érdeklődés. Kiesik Sáska János és Murányi Zsigmond is, még 
inkább Divéky, Görög, Nagy — bár az utóbbi A rózsa Nyaló-
czyjához állt modellt. Benke József és Déry István azonban 
közei-kortársai voltak, gyakorló műfordítók, és más-más 
szerepkörben, de sikeres színészek is. Százhatvan év távolából 
nem könnyű már az általános érdeklődés számára oly közöm-
bös szellemek arcába pillantani, mint amilyen 1810 táján egy 
magyar színész volt. Mégis fel kell tételeznünk, hogy közülük 
Benke volt a méltóbb partner. Kollégiumot végzett, tehát az 
iskolák rendjében ott állt meg, ahol a 19 éves Katona éppen 
tartott. Sokat, ha nem is könnyed, de helyes magyarsággal 
fordított, ebben bizony sokkal felülmúlta Katonát. Gondol-
kodó fő volt; A játékszín célja és haszna c. tanulmánya is szel-
lemi rokonságra utal a Mi az oka ? szerzőjével. Benke kiváló 
színész lévén, a művészetnek ezen a területén talált önmagára. 
Ha látta magyarul a Hamletet Katona 1812 előtt, csak vele 
láthatta.20 Déryt más fából faragták. Muzikális és mozgékony 
lévén, sok szerepben megállta a helyét, de művész nem volt. 
A szegénysorsú, árva fiú számára a színészkedés nem gradus ad 
Parnassum volt, hanem az érvényesülés, az ismertté válás útja, 
ami Vidáék, Fáyék barátsága révén csak-csak kenyérhez juttat-
hatja. Valami mély lélek sem volt biz' ő, inkább szenvedélyes, 
mint érzelemgazdag.21 Ha Benkével ez időben kb. azonos 
fokon állott Katona, Déryt már ekkor is felülmúlta. De amíg 
Benke hamar eltűnt a pesti társulattól, hogy helyét, a szép-
szavú, lelkes erdélyi színészt megillető helyet örök érvénnyel 
a majdan Kecskeméten színészkedő Udvarhelyinek engedje 

szenvedett, sőt m é g a' mostani Társaságnál is szenvedő Barátomn(a)k 
Láng Jánosnak engedem, 's' adom örökössen". Pesthi is lemond a 
neki járó összegről barátja, Rózsa Már ton árvái javára, ha pedig nem 
élnének Pesten, és nem volnának kinyomozhatok, ő is Lángra hagyja 
a pénzt, de megjegyzi, hogy „mindennek előtte légyen gazdálko-
dóbb . . . " (1811. nyarán.) — Déryné, I. 77 — 79., 109. 

20 BAYER J. : Shakespeare drámái hazánkban. Bp., 1909. I. 160. 
21 Déryné I. 116. skk., 253. skk. KATONA JÓZSEF: A rózsa, II. felv., 

8. jel. 

6* 
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át Katona eletében, Déry még néhány évet Pesten töltött, és a 
költő színházi világának egy másik viszonylatában is szóhoz 
jutott . 

Mit tanult Katona színészbarátaitól? Lehet, hogy helyes 
magyarságot is; az első fordítások, átdolgozások elképesztő 
nyelvi botlásainak a Bánk bánban már nyomuk sincs. Minden 
bizonnyal tanult — Benkétől — játszani. Benke már gyakorlott 
művész volt — született 1781-ben —, ismerhetett fogásokat, 
művészi megoldásokat, amik többet jelentettek a magyarul 
gondolkodó és játszó Katonának, mint a német példa. Annál 
is inkább, mert a kor követelménye inkább ügyelt a szép sza-
valatra, mint a mimikára. Kizártnak azt sem tarthatjuk, hogy 
megbeszéltek bizonyos színészi kérdéseket. A Hamletet, mint 
egy stafétabotot, Benkétől vette át Katona.22 N e m szabad 
azonban elfelejtenünk, hogy a német színház nevelő hatása 
legalább olyan erős lehetett minden magyar kortársra, mint 
Benkéék anyanyelvű játékszíne. 

A német társulatról már esett szó. Ha nem is volt nagy-
szabású, tündöklő tagokban bővelkedő együttes, az opera és a 
német dalmű terén sokkal felülmúlta a kis magyar színházat. 
Az a priori zenei műveltség ebben a korban csak a több nemze-
déken át színháznál felnőtt németek sajátja ; amíg az apáról fiúra 
szálló, szinte feudális, céhszerű hivatás vállalás náluk minden-
napos, addig a magyar kisnemesi színészeknél az egész száza-
don át végig kivételszerű. A németeknél könnyű volt jó kart 
kialakítani, és ismét könnyű a karból jó magánénekeseket 
kiemelni.23 Katona zenei informáltsága — 1. művészi dal-
betéteit — teljesen német. A prózai műfajok közül a közép-
fajú színmű és a vígjáték felelt meg az emelkedő polgári osz-
tály ízlésének és a vele szimultán fejlődő német színművé-
szetnek. Schröder és Iffland, Ziegler és Weissenthurn—Franul 

22 Benkéről BAYER: Shakespeare drámái hazánkban, I. 163., DÉRYNÉ 
I . 2 6 9 - 7 3 . 

23 Magyarországi n é m e t színészdinasztiák pl. a Gerger, Glöggl, 
Hube r , Karschin, Kreybig , Melchior, Pauly, Rünne r , Slawik, 
Schätzel, Uhlich, Zöllner . 
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munkássága az a közeg, amelyben színész és közönség a leg-
otthonosabban mozog, s a művészet csúcsa Kotzebue. Kevésbé 
jól mennek a klasszikusok: Lessing, de a Sturm und Drang, 
Goethe, Schiller vagy éppen Shakespeare sem kenyerük. 
Egy korabeli átlagszínész számára nem egyszerű dolog súlyos 
eszméket hordozó szöveg helyes elrecitálása. Ahol szenvedé-
lyek csapnak össze, ott talán segít a szakkönyv (ha olvassák!) 
vagy az idősebb pályatársak tanácsa : milyen hangbeli és mimi-
kai aláfestést kívánnak a különféle érzelmek. De mit érez 
Hamlet a nagy monológnál? Hogyan kell azt tolmácsolni? 
Hogyan beszél Clavigo Carlosszal vagy Beaumarchais-val? 
Mi a megoldás a Fiesco, a Galotti, a Macbeth „Abgang"-
jaihoz? Nem csoda, ha Majetti, a szorgalmas átlagszínész után 
egy Joseph Lange kiérlelt, bár felettébb idejétmúlt klasszikus 
alakításai nagy szenzációt keltettek Pest-Budán, s néha olyan 
sorok is becsúsztak az örök értékű szövegekbe, amelyeket a 
szerzők aligha vallottak volna a magukénak.24 

Katona 1808 óta látogatta a színházakat, de csak 1811-ben 
fonódott élete szorosabban a magyar társulatéhoz. Amit az 
első három évben baráti kapcsolatai és átlagon felüli színházi 
látásmódja révén tanult, most került felhasználásra. A színpad-
ismeret gyermekes rémtörténeteket oldott fel hatásos szín-
művekké. A kor több színpadi mesterembere is megszólalt 
Katona szavával magyar nyelven. A költő színpadi virágkora 
az 1812-es év volt. Ebben saját belső művészi fejlődése mellett 
a külső körülmények szerencsés összetalálkozásának is szerepe 
volt. Benke elment a társulattól, Mérey intendáns és színészei 
első hős nélkül maradtak.25 A magyarok februárban beköltöz-

24 Lange, Joseph, II. József császár kedvenc színésze volt. Pesti 
vendégszerepléséről, KÁDÁR J. : Német Shakespeare-előadások Pesten és 
Budán — Magyar Shakespeare Tár , X . k. Bpest, 1918, 26. — Benke, 
mint Odoardo Galotti, szerepében olyan szöveget is mondot t , ami 
nem fordul elő a darabban. Déryné I., 272—273. 

25 Magyar Játék-Szini Almanak. Pest, 1812. — Pest és Nógrád 
Vmegyék Ltára, Nemzeti Színházi Iratok, 1799 — 1829. „A Nemzet 



86 Mályuszné Császár Edit 

hettek az oly sok színházi sikert megért és a Hacker Szálához 
képest tágas Rondellába, ahol a rendezői képzelet is teret 
nyerhetett.26 S a tizenkilencéves Széppataky Róza szerelmére 
egyelőre bármelyik tisztelője számíthatott, a művészi becs-
vágyban elmerült kis színésznő senkit sem tüntetett ki különös-
képpen. Katona hát határozott. Könnyelmű sohasem volt, 
azt sem érezte soha, hogy egyedül áll a világban: szülei gyen-
géden szerették, jurista társai között sok jóbarátja volt, ezeknek 
a kapcsolatoknak felelősséggel tartozott. Nem szakított hát 
eddigi életével, csak delectans actor-nak szerződött. Neve hol 
Békési volt, hol még egyszerűbben „idegen". Anélkül, hogy 
bármilyen drámai eseményt kellett volna sorsában előidéznie, 
eljátszhatta mindazokat a szerepeket, amikre egy korabeli 
színész csak vágyhatott: a Hamletet, Zschokke Aballinóját, a 
Cserny Györgyben valószínűleg több szerepet i s . . . .27 Keve-
sen mondhatják el magukról, hogy húsz—huszonegy éves 
korukban nagyobb színpadi lehetőségük nyílt. 

Hogy hogyan játszotta el szerepeit Katona, arra vonatkozó-
lag semmi támpontunk nincs. Déryné csak külsejét írja le, oly 
közönyös volt számára ez a — csak rövid ideig játszó — szín-
padi partner, hogy meg sem próbált beléje látni. Valószínű, 
színpadi tehetségének és az átlagosnál sokkal alaposabb művelt-
ségének segítségével ügyesen interpretálta a Benke, Herdt, 
Majetti, Katzianer s a két társulat többi karakterszínészeinél 
látott fogásokat. Csalódás eddig még nem érte, sem szerel-
mében, sem hazafiúi, sem irodalmi reményeiben. Milyen 

Játék Színi Társaságnak állapottyára és megmaradására ügyellő D e p u -
ta t io" 1811. 6. 13.-i ülése. 

26 Vo. Adatok a magyar rendezés első évtizedeihez — Bp., Színháztud. 
Int., 1962. 

27 Eiesco : Schiller Magyarországon — Bibliográfiai Füzetek, III. 
Bpest, 1959. (Országos Széchényi Könyvtár) 188. Hamlet: BAYER: 
Shakespeare hazánkban, I. 160. Abällino : Déryné I. 202., Cserny G y ö r g y 
színlapra: O . L., Fond С 51. Ht t . Dep. pol. gen.- et civ., 1813. Fons 
5. pos. 2. — WALDAPFEL J . : Katona József és Veit Weber Tugendspiegele 
— II. г., ItK 1936. 176. 
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mélységeket éreztethetett egy alig húsz esztendős ifjú? Értel-
mes alakító volt, szép termete is megfelelt a színpadon — 
semmi több. 

Mégis ez az év ismertette meg igazán a színpad törvényeivel, 
amikor rajta állva, sajátmagán figyelhette meg egyes hang-
súlyok, mozdulatok közönségsikerét. Szinte lépésről-lépésre 
haladt. A Borzasztó torony vagy a Monostori Veronka ügyetlen 
jelenetvégei után az Aubigny dementia, a Ziska, a Jeruzsálem 
pusztulása csattanó befejezései következtek. N e m fűzött már 
drámáihoz kérlelő sorokat, hogy alapos próbák után hozzák 
munkáit színre, tapasztalatból tudhatta, hogy erre vajmi 
kevés reménye van, meg kell tanulnia a saját színpadi lábán 
járni. Valószínűleg megfigyelte a népies jelenetek sikerét, és 
tapasztalati alapon alkalmazott ilyeneket ott, ahol jószerével 
tehette, pl. a happy end-es Lucza széke szövegében. 

A gyakorló színészre vall az is, hogy hosszabb betanult 
szövegrészeket illesztett színműveibe, régebbi Hamlet-remi-
niszcenciák után összefüggő részeket pl. a Schröder— 
Kazinczy-féle Hamletből (Lucza széke); Fiesco monológjai 
a Ziskában jelennek meg. Ezeket már Waldapfel is kiemelte 
anélkül, hogy le merte volna vonni a következtetést : Katona 
készült ezekre a szerepekre, be kellett őket tanulnia, alkalom-
adtán hát saját műveiben is felhasználta. Hogy hősi szerepe-
ket játszott, arra a második fővárosi magyar társulat ez idő-
beli összetétele, kizárásos alapon, bizonyító erejű. Balog István 
igazat írt: Katona játszotta a Hamletet, és játszani készült a 
Fiescot is.28 

28 L. az előző jegyzetet és WALDAPFEL J. : Katona első történeti 
drámái. ItK., 1933. 75—92., 1934. 32 — 50., 243—263. — Külön érde-
kessége a Ziska-szövegnek, hogy n e m tudjuk, kinek a fordítását 
tanulta be Katona, kit idéz? Kétségtelen, hogy a pesti társulatnak volt 
egy magyar Fiesco-szövege (BAYER J. : Schiller a régi magyar színpadon, 
112.) vagy Kováts Ferenc, vagy Darvas consiliarius fordításában, az 
is kézenfekvő, hogy a német színpadon megismert szerepet Katona 
szívesen játszotta volna el. Hogy miér t nem került mégsem ekkor 
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Katona (az irodalomtörténetben !) tragikus arculatának egyik 
magyarázata úgy hangzik, hogy nem volt számára tér szín-
padjainkon. Már Waldapfel tanulmányai során bebizonyoso-
dott, hogy a később érkező Kisfaludy Károly kivételével 
egyetlen magyar szerzőt sem játszottak annyit, mint Katonát 
mind eredeti szerzői, mind fordítói minőségben. Szövegei 
Komlóssy és Balog István dunántúli körútjain éppen úgy 
éltek, mint Udvarhelyi baráti gondozásában Kelet-Magyar-
országon és Erdélyben. Mint színész, egy évig sikerrel szere-
pelt a pesti színen és pályájának saját elhatározásából szakította 
végét. 

Dérynétől tudjuk, hogy egy napon levelet kapott ; írója 
kezét kéri és jelzi, hogy hosszabb időre elutazik. Katona 1813 
elején Kecskemétre ment fél éves joggyakorlatra.29 Ez az idő 
aligha volt megerőltető számára. Az Aubigny dementia és a 
két Ziska dráma megírása éppen úgy beleférhetett, mint az 
István, magyarok első királya lefordítása, ill. átdolgozása. Vissza-
térte után keserű, ha tán nem is váratlan csalódás érte: ideálja 
máshoz ment férjhez. 

A költő „psychocentrikus"30 látásmódjára jellemző, hogy 
első és feltehetőleg egyetlen mély szerelme ehhez a jelenték-
telen külsejű, de annál jelentékenyebb személyiségű színész-
nőhöz fűzte. A néhai bécsi patikussegéd és a jómódú hatvani 
polgárlány művészileg, emberileg egyaránt kiváló leánya a 
felvilágosodás gondolatvilágának számos eszményét hordozta 

színre Pesten, nehéz megmondan i . Talán éppen Katona megválása 
a társulattól indokolta a darab félretételét; Kőszegi művészi ambíciói 
aligha tör tek ekkor m é g i lyen magasra. 

29 DÉNYNÉ I. 189 — 190., 202.— O. L., Fond О 8o. Személynöki 
Iratok. Connotat io stc. (1. 1. jegyzet) „20° Josephus Katona civilis 
conditionis ex Co(mi) t (a) tu Pestiensi absoluto in R . Universi tate 
studio iuridico, et aliis scientiis, fuit in praxi penes advocatum in parti-
bus". (Saját kiemelésem.) 

30 Négyesy László mondását idézi Katonáról WALDAPFEL J. : 
Katona József és Veit Weber Tugendspiegele. II. г., ItK 1936. 172. 
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magában és teljesítette ki. Hazája és a magyarság iránti lelkese-
dése nem volt kisebb Katonáénál, az anyanyelvű színjátszás 
felemelkedéséért férfiakat megszégyenítő hűséggel harcolt. 
Tehetsége az egykorú színészi feladatok megoldására, muzi-
kalitása a magyar operaéneklés megteremtésére tette képessé. 
Neve a magyar kultúrtörténetben fogalommá vált, s hogy 
már tizenhét—húsz éves korában is kimagaslott társai közül, 
azt bizonyítja Katona szerelme. A fiatal színésznő körül azon-
ban, éppen színpadi ragyogása következtében, sok délceg és 
jómódú fiatal taposta a sarat, neki pedig, sajnos, nem volt a 
költőéhez hasonló pontos mércéje az emberi nagyság felisme-
réséhez. 

1811 óta rendre fordította, sőt írta a költő a szerepeket 
Rózsika számára; ő Katona ezidőbeli minden munkájának 
elképzelt hősnője. De róla írta, 1814-ben, az egyik eredeti 
színmű, A rózsa női főszerepét is.31 

Mire idáig jutottak, a regénynek vége lett. Katonát elutasí-
tották, Rózsika Déryhez ment férjhez, és egy harmadik férfit 
szeretett. Mindkét cselekedete eléggé indokolta, hogy a talpig 
becsületes és kissé romantikus ifjú költő, ha kétségbe nem esett 
is, de legalább felszisszenjen. A rózsa ellen a cenzúra nem emelt 
kifogást, de igen a kis primadonna! Rossz néven vette, lepa-
rancsolta a színpadról, Naplójában, még öreg fővel is, füllent-
getett róla egyet-mást. Pl. A rózsa keletkezésének idején Benke 
már nem volt a pestiekkel, így nem szerepelhetett a kulcs-
darab szereplői között, de nem léphetett fel Déryné védelmé-
ben, a bemutatás ellen sem. A színműben észrevehetőleg olyan 
párbeszédek is elhangzanak, amiket az életből lesett el a szerző, 
és nem az irodalmilag tisztára mosdatott Deresházyné, hanem 
a Déry házaspár tényleges életére jellemzőek.32 Dérynének 
jó oka volt hát rá, hogy a mindenkit ismerő, minden pletykát 
tudó kisvárosi közönségnek ne óhajtsa eljátszani ezt a saját 
életéből vett intermezzót. (Arra azonban már nem volt oka, 

3 1 WALDAPFEL J. : Katona József — Bp, , é. n. (1942.) 68. skk. 
32 Pl. I. felv. 1 0 - 1 3 . jel., II. felv. 8. és 13. jel., III. felv. 4. jel. 
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hogy szegény Gyertyánffyt „elkényeztetett puhálkodó kéjenc"-
nek nevezze, „ki n e m éppen azért van Pesten, hogy tanuljon, 
hanem, hogy kedve szerint élvezzen!". Az ügyvédvizsgálati 
iratok tanúsága szerint ugyanis „a kis fekete törzsök" mind 
jogi vizsgáit, mind ügyvédi censuráját eminenter tette le.)33 

A társulatnál Katona távollétében egyéb változás is történt. 
A hősi szerepkört egy kezdő, de tehetséges, jászberényi szüle-
tésű színésszel, Déryné földijével és gyermekkori pajtásával 
töltötték be. Kőszegi Alajos meg is maradt a pályán, a Benke 
távozása után támadt űr végérvényesen be volt töltve. 

Valószínű azonban, hogy a költő a szerelmi csalódás és a 
jogutód közbejötte nélkül is felhagyott volna a színészi törek-
vésekkel. A színház töretlenül érdekelte továbbra is. Mélyen 
igazak Waldapfel szavai: „Nem is tudta már az eseményeket 
másképp látni, mint kora színpadára képzelve . . ."34 Éppen 
csak más események felé fordult érdeklődésével. 1813 őszétől 
dabasi Halász Bálinthoz ment patvariára. Hogyan került 
hozzá? — erről egyelőre nincs adatunk. Talán az a kecskeméti 
ügyvéd ajánlotta be, akinél 1813. aug. 19-iki záróvizsgája előtt 
dolgozott, talán egy jó társaságban forgó joghallgató barátjá-
val — Bárány Boldizsár? — sodródott a neves ügyvédhez, 
Szentkirályi alispán körének tagjához. N e m tudjuk; de hogy a 
Bánk bán megírásához vezető útra a dabasi Halásznál töltött 
évek nélkül aligha lépett volna, fel kell tételeznünk. 

33 O . L. Fond О 81. Személynöki i ra tok. Ügyvédvizsgálati Iratok, 
2. cs., 1816. 

34 WALDAPFEL J. : Katona József lírikus évei., ItK 1932. 401—409. 



BOTKA FERENC 

M U N K Á S I R O D A L O M - SZOCIALISTA I R O D A L O M * 

Irodalomtudományunkban ma már általános az a felfogás, 
hogy a szocialista irodalmat helytelen lenne egy-egy irányzatra 
vagy valamely korszakra leszűkíteni; a fogalomkörbe gyakor-
latilag beletartozik minden olyan életmű vagy alkotás, amely 
magán viseli a szocialista eszmék hatását, ihletését. Ilyen érte-
lemben joggal állíthatjuk: a szocialista irodalom nagyjából 
egyidős a szocialista eszmékkel, gyökerei visszanyúlnak egé-
szen a múlt század első feléig. S ha színvonalát és művészi meg-
formálását tekintve nem is egyenrangú értékkel, de mégis 
nagyjából párhuzamosan halad a szocialista gondolat fejlődésé-
vel, gazdagodásával és kiteljesedésével.1 

E hatalmas, immár több mint egy évszázados fejlődésív 
elemzésére és periodizációjára már több ízben történt kísérlet. 
A végső szót azonban még nem mondta ki irodalomtudomá-
nyunk. Legelsőnek Szabolcsi Miklós korszakolása látott nap-
világot, aki történelmi szempontok alapján és a magyar iroda-
lom fejlődését szem előtt tartva a következő periódusokról 
beszél: i) szociáldemokrata irodalom (a múlt század végétől 
kb. 1917-ig), 2) a Tanácsköztársaság irodalma, 3) proletkult 
kísérletek, 4) a proletárírók mozgalma, 5) szocialista realista 
irodalom.2 

* Elhangzot t a Magyar I rodalomtör téne t i Társaság miskolci ván-
dorgyűlésén, 1969. október 19-én. Az előadáshoz kapcsolódó hozzá-
szólásokat is e számban közöl jük . 

'SZABOLCSI M . : A szocialista irodalom kutatásának problémáiról — 
T a n u l m á n y o k a magyar szocialista i rodalom történetéből 1962. 
5 — 13-

2 SZABOLCSI M. : A magyar szocialista irodalom fejlődésének problémái 
— ItK 1962. 137 — 44. 
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E beosztástól némileg eltér Csehi Gyula korszakolása, aki a 
Kolozsvárott megjelent Munkásosztály és irodalom c. tanulmány-
kötetében (1963) a szocialista literatúra nemzetközi fejlődését 
vizsgálva a következő felosztást ajánlja: 1) mozgalmi iroda-
lom (a kezdetektől 1917-ig), 2) proletárirodalom (a két világ-
háború közötti periódus) és 3) szocialista realizmus (világ-
áramlatként a második világháború után bontakozik ki). 

Mind Szabolcsi, mind pedig Csehi elgondolásaitól erősen 
eltér Simon Zoltán kísérlete, amely az irodalmon túlmenően 
a szocialista művészet történetét a következő rendszerbe fog-
lalja: 1) mozgalmi irodalom, 2) proletár avantgard (az első 
világháború megindulásától a harmincas évek elejéig), 3) szo-
cialista realizmus (a harmincas évek elejétől nagyjából az ötve-
nes évek közepéig), végül : 4) napjaink szocialista művészete.3 

Legújabban Köpeczi Béla periodizációja látott napvilágot, 
amely a szocialista realizmust állítja a fejlődés tengelyébe, és a 
szocialista irodalom korábbi korszakait a szocialista realizmus 
előtörténeteként fogja fel, s a második világháború utáni iro-
dalmi folyamatot is a központba állított terminus tartalmi és 
formai változásainak új állomásaiként értelmezi.4 

Előadásunkban nem kívánjuk e korszakbeosztások számát 
növelni. Célunk szerényebb s bizonyos mértékig elméleti jel-
legű. A szocialista literatúra egyik legmélyebb és legjelentősebb 
változásának a megvilágítását és elemzését szeretnénk nyújtani, 
amely Gorkij alkotómunkásságával kezdődött és világirodalmi 
rangra emelte a korábbi kezdeményezéseket, s amely után 
általánossá vált a „munkásirodalom" és a „szocialista irodalom" 
megkülönböztetése, elvi elkülönítése. 

A rövid történeti kitekintést természetesen ennél a feladat-
nál sem nélkülözhetjük. 

A szocialista literatúra kezdetei, mint ahogy erre Csehi 
Gyula tanulmányai rámutattak, a múlt század első felének 

3 S I M O N Z . : A szocialista művészet korszakai — Alföld 1 9 6 8 / 9 . 
sz. 4 9 — 6 1 . 

4 KÖPECZI В.: A szocialista realizmus fejlődési szakaszai — Kritika 
1 9 6 9 / 9 . s z . 3 - 7 . 
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angol, francia és német irodalmába nyúlnak vissza.5 A szoci-
alista gondolat legelőször azoknak a haladó polgári íróknak a 
műveiben jelentkezett, akik együttérzéssel és megértéssel ábrá-
zolták a proletariátus nehéz életkörülményeit, a bérmunka, a 
kizsákmányolás testet-lelket sorvasztó hajszáját s e hajsza ellen 
való szervezkedést és ellenállást. Az első „munkásmozgalmi 
regényt" Csehi Elisabeth Gaskell Mary Barton с. alkotásában 
látja, amely az angol chartista mozgalom eseményei között 
játszódik, s amelyről Marx is elismeréssel nyilatkozott. Kétsé-
gen kívül, a szocialista irodalom kezdeteihez kell sorolnunk 
Heine, Freiligrath, Herwegh és Weerth forradalmi költemé-
nyeit is, amelyek az 1848—49-es német társadalmi krízis hatása 
alatt íródtak, s hangot adtak a munkásság forradalmi hangula-
tainak, harcot hirdető, forrongva alakuló osztályöntudatának. 

A „szimpatizáns" írók alkotásaival nagyjából egyidőben 
— bár némi késéssel — megjelentek a munkásság soraiból ki-
emelkedő költők, tollforgatók írásai is, amelyek a közvetlen 
átélés hitelével ábrázolták a proletariátus sorsát és érzésvilágát. 
Köztük egyike volt a legelsőknek Eugène Pottier, a francia 
kommün dalosa, aki az Internacionálé megalkotásával örökre 
beírta nevét a szocialista irodalom történetébe. 

5 a példákat — különösen a polgári irodalom munkástár-
gyú alkotásait: Balzac, Victor Hugo, George Sand stb. egy-
egy regényét — hosszan sorolhatnánk, annál is inkább, mivel 
a századforduló idején számos olyan szerző jelent meg a világ-
irodalomban — elég itt U p t o n Sinclairre, Jack Londonra, 
Mark Twainre, Shaw-ra, Wellsre utalnunk —, akik alkotó-
munkásságuk hosszabb és nagyjelentőségű periódusaiban érint-
keztek a munkásmozgalommal. 

A magyar irodalomban — érthető m ó d o n — a munkás-
téma viszonylag későn jelentkezett. Igaz — mint Pándi Pál 
nemrégen kimutatta6 —, a Marx előtti szocialista eszmék, min-

6 CSEHI GY. : A munkásirodalomtól — a szocialista irodalomig — 
gaz Szó 1962/6. sz. 818 — 24., 7- sz. 86 — 92. 

6 P Á N D I P . : „Kísértetjárás" a magyar irodalomban— M T A I. Oszt . 
Közi. 1968. 25. köt. 212 — 49. 
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denekelőtt a francia utópista szocializmus, már a reformkor-
ban is hatottak, de nem kerültek bele tartósan irodalmunk fő 
áramába. A munkásélet ábrázolásának első kezdeményezései 
csak a kiegyezés utáni időkre esnek, s számottevő alkotásokban 
csak a századforduló éveiben realizálódnak. Az eredmény 
azonban ekkor is elsősorban mennyiségi, hiszen Csizmadia 
Sándor, majd Farkas Antal és mások írásai csak irodalmunk 
másod—harmadvonalában foglalnak helyet. 

A magyar és nemzetközi szocialista irodalom e kezdeti sza-
kasza, amely az esetek túlnyomó többségében mozgalmilag a 
II. Internacionálé szociáldemokrata pártjaihoz kapcsolódott, 
röviden a következőkben jellemezhető. A körébe tartozó m ű -
vek elsősorban témájuknál fogva nevezhetők szocialistának. 
Túlnyomó többségük passzívan tükrözi vissza a munkásság 
életét, a társadalom anyagi javait létrehozó osztályok kisem-
mizettségét, testi és szellemi nyomorát. Igaz, mindezzel pár-
huzamosan nem egy esetben megkísérlik a nyomor és a ki-
semmizettség okainak a feltárását, sőt az ellene való tiltako-
zást, illetve az ellene való harc útjainak a megmutatását is; 
mindezt azonban ösztönös alapon, tágabb történelmi koncep-
ció nélkül teszik, s ideológiai síkon legfeljebb a trade-unioniz-
musig jutnak el. 

A szocialista literatúra e korai periódusa, a „munkásirodalom" 
találóan illusztrálható U p t o n Sinclair ismert regényének, a 
Kutató Sámuelnek a tartalmával. A mű hőse csekély örökségé-
től megfosztva a nagyváros forgatagába vetődik. Itt megis-
merkedik a munkanélküliek sanyarú sorsával, majd munkához 
jutva — a kizsákmányolással; kapcsolatba kerül a mozgalom-
mal és különböző kalandos utakon kora szellemi törekvéseivel 
is. Tanul, művelődik, tudatosan vállalja a mozgalom szolgá-
latát, és meggyőződéssel hirdeti: hogy a munkásságnak össze 
kell fognia, meg kell védenie érdekeit, hogy jobb, emberibb életkö-
rülményeket harcolhasson ki magának. Eljut tehát addig a maxi-
mumig, ameddig a munkásmozgalom ösztönösen, a marxista 
eszmék rendszerének ismerete és tudatos alkalmazása nélkül 
eljuthat a szervezkedés útján. 
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Hasonló tanulságokkal szolgál például Csizmadia Sándor 
egyik számottevőbb verseskötetének, a Csak vissza nem ! 
(i9i2)-nek rövid elemzése is, amely az ismert Ady-vita után 
hosszabb hallgatásba merülő költő új termését foglalja magába. 
A kötet Csizmadia költészetének bizonyos fokú differenciáló-
dását, gazdagodását tükrözi. A parasztság elnyomorodottságát 
panaszoló (1. A föld rabjai ciklust), a harcos antiklerikalizmust 
deklaráló (1. A pap azt prédikálja és a Végtelen nagy napok óta 
kezdetű részleteket az említett ciklusból) és a teremtő munka 
szépségeit megörökítő versek (x. pl. a Fut a vonat címűt) a már 
eddig is megénekelt témák friss, bár nem mindig eredeti válto-
zatait adják. A munkásköltészet e hagyományos motívumai 
mellett újszerűen hatnak Csizmadiának azok a kísérletei, ame-
lyek költői világának filozofisztikus kitágulásáról tanúskod-
nak. 

A legsikerültebbek közülük elgondolkoztató, olykor dialek-
tikus természeti képekben vetítik elénk a világ állandó válto-
zását (Az eső a földbe szivárog), s az ismert kalász-hasonlat meg-
verselésében kapcsolják össze a tagadás tagadásának tételét az 
egyéni élet értelmét kutató töprengésekkel. 

Az idézett példák — úgy hisszük — szemléltetően bizonyít-
ják, hogy Csizmadia költészetének gondolati tartalma, mon-
danivalója meglehetősen elvont, s gyakran csak a kor közhe-
lyei jutnak benne kifejezésre; ugyanakkor azt is közérthetően 
példázza, hogy írójuk a szocialista eszmék vallásáig döntő mó-
don csupán érzelmi alapon, tudatos eszmerendszer híján jutott 
el. Az elnyomás, a kizsákmányolás ellen legfeljebb „erkölcsi" 
érvekkel, a ,,jog"-ra, az ,,igazságosság"-ra, az ,,emberség"-re 
hivatkozva tud csak tiltakozni. N e m ismeri, nem érzékeli a 
munkásosztály valódi történelmi szerepét, illetve annak csu-
pán empirikus alapon, „trade-unionista" tudattal képes hangot 
adni. 

A proletariátus e szimplifikált történeti szerepének a kon-
cepciója — politikában és irodalomban egyaránt — szükség-
szerűen vonja maga után azokat a jelenségeket, amelyek a 
szektássághoz vezetnek: a leszűkített önszemléletét, a társa-
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dalom más osztályaitól, rétegeitől való elzárkózást, az önálló, 
sajátos proletárkultúra (vagy művészet) megteremtésére való 
törekvést stb., stb. Minderre bőven találunk példát a század-
forduló magyar szociáldemokrata pártjának történetében és 
irodalompolitikájában, de Csizmadia költészetében is. (Elég, 
ha itt csak a Népszava már említett és közismert Ady—Csizma-
dia vitájára utalunk.) 

Jogosnak és teljes mértékben indokoltnak látszik tehát az 
irodalomtörténetírásnak az a nagyrészt spontánul kialakult 
gyakorlata, amely szocialista literatúránk e kezdeti szakaszával 
kapcsolatban a „munkásirodalom" terminust használja. E ki-
fejezés kétszeresen is igaz és hű meghatározása a benne rejlő 
tartalomnak. Mindenekelőtt: kifejezően regisztrálja, hogy 
ebben az irodalomban a munkásosztály döntő módon mint 
téma van jelen; másodsorban, de legfőképpen találóan érzékel-
teti, hogy ugyanakkor szelleme, eszmei színvonala is a munkás-
ság nagyrészt ösztönös tudati szintjéhez és nem a szocializmus 
tudományos eszmerendszeréhez igazodik. 

A szocialista literatúra ott és akkor szabadult meg a „ m u n -
kásirodalom" — kezdetben szükségszerű és történelmileg in-
dokolt — korlátaitól, ahol és amikor megtermékenyítő közel-
ségbe tudott jutni a szocialista eszmék továbbfejlődéséhez, a 
marxista gondolatot továbbvivő lenini koncepcióhoz. Mint is-
meretes, Lenin volt az, aki — Kautsky nyomán — követke-
zetesen hirdette, hogy a munkásosztály csak abban az esetben 
képes teljesíteni történelmi hivatását, ha mozgalmát egyesíti 
a marxizmus tudományos tanításaival, ha mozgalma ösztönösből 
tudatossá válik; ha e mozgalom figyelme kiterjed a társadalom 
valamennyi osztályának a mozgására, megnyilvánulására, s poli-
tikája e változások komplex elemzésére épül; ha kulturális 
kérdésekben az emberiség egész eddigi műveltségének a fel-
dolgozására és továbbfejlesztésére támaszkodik. 

(A leninizmusnak ezeket az alaptételeit alkotójuk egész 
életműve sugallja. A bennünket közvetlenül érintő, a szektás 
önmagábazárkózást elvető egyetemes társadalomszemlélet 
gondolata viszont először a Mi a teendő ben jut kifejezésre. Itt 
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írja le Lenin e történelmi jelentőségű sorokat: „Aki a munkás-
osztály figyelmét, megfigyelőképességét és öntudatát kizáró-
lag vagy akár csak főleg a munkásosztályra irányítja, az nem 
szociáldemokrata. [1902-ből származó terminus: ma így mon-
danánk : marxista—leninista. — B. F. j A munkástömegek öntu-
data nem válhat igazi osztálytudattá, ha a munkások nem tanul-
ják meg, hogyan kell a lakosság valamennyi osztálya, rétege és 
csoportja életének és tevékenységének minden oldalára kiterjedő 
materialista elemzést és értékelést a gyakorlatban alkalmazni."7 

A szocialista irodalomnak és a lenini eszméknek ez a találko-
zása legelőször az orosz irodalomban, Gorkij alkotómunkás-
ságában jött létre. N e m is annyira a közismert Anyában, ha-
nem az író későbbi alkotásaiban: a Matvej Kozsemjakinban, 
életrajzi trilógiájában, illetve legnagyobb regényében: a Klim 
Szamgin életéhen. Ezeknek a szocialista jellege már nem első-
sorban tematikájukban, hanem szemléletükben gyökerezik. Nem 
csupán a proletariátus sorsát, életkörülményeit rajzolják, hanem 
meg tudják mutatni koncepciózus történelmi szerepét, bele-
ágyazva a társadalom egészének bonyolult és ellentmondásos 
mozgásába. E klasszikus alkotásokban az elnyomás, a nyomor 
elleni tiltakozás nem csupán érzelmi indokokra, humaniszti-
kus motivációkra támaszkodik, hanem az osztályharc tör-
vényszerűségeinek egyetemes ismeretére, a történelmi moz-
gások komplex és objektív számbavételére, értékelésére. 

Mindez azonban a kérdéskomplexumnak csak az egyik 
— igaz leglényegesebb — komponense. Amikor egyetemes 
szemléletről, egyetemes társadalomlátásról beszélünk, akkor 
csupán a problémák ideológiai—politikai vonatkozásait vilá-
gítjuk meg. Ez azonban még nem művészet. Művészetté, 
remekművé akkor válik, ha alkotójuk — jelen esetben Gor-
kij — az irodalmi megformálás területén is egyetemeset tud 
alkotni. Egyetemeset mindenekelőtt az emberábrázolás pszicho-
lógiai hitelében és mélységében, az emberi korrelációk megfor-
málásában és rendszerében. Úgy, hogy a mű az eszméket nem 

7 L E N I N : Mi a teendő? — 1 9 4 8 . 9 0 . 

7 Irodalomtörténet 



98 Botka Ferenc 

eszmékként, hanem a valóság típusokba sűrített emberi vi-
szonylataiként ábrázolja; úgy, hogy a mű sajátos művészi 
világa és nem az eszmék pőre deklarációja sugallja alkotójuk 
mondanivalóját, koncepcióját. 

E kérdéssel kapcsolatban érdemes rövid kitérőt tennünk, és 
közelebbről is megismerkednünk a marxista esztétika egyik 
félig-meddig elfelejtett, pontosabban: a hazai közvéleményig 
el sem jutott képviselőjének: Mácza Jánosnak a húszas évek-
ben oroszul megjelent tanulmányával, amely a szocialista 
művészetnek éppen ezeket a vonatkozásait boncolja.8 

Mácza bennünket érdeklő rnűve 1927-ben látott napvilágot 
Irodalom és proletariátus Nyugaton címmel. A szerző a V. F. 
Pereverzev és V. M. Friese által megalapított ún. „szocioló-
giai" iskola alapján állva, elsődlegesen a művészet osztály-
meghatározottságából indul ki vizsgálataiban, de az iskola 
képviselőinek többségétől eltérően figyelmét elsősorban a m ű -
vek művészi megformálásának az elemzésére fordítja. S itt, 
ebben a relációban veti fel a művekké testesülő ún. „ideológiai 
és pszichológiai alkotóelemek" harmóniájának, illetve az ő 
terminusával élve: „egyensúlyának" a kérdését mint az igazi 
műalkotás elengedhetetlen feltételét. 

Koncepciójának körvonalai egyértelműen kirajzolódnak a 
kötet bevezetőjében, ahol az irodalom sajátos — ismételjük: 
a szociológiai iskola szellemét és bizonyos mértékig : korlátait 
tükröző — meghatározásából kiindulva rajzolja fel munka-
hipotéziseit. 

„A szépirodalom osztályjellegét — olvasható a bevezetés-
ben — a tartalom és a forma (a „technika") pszichológiai és 
ideológiai elemeinek összessége, valamint a szerző alapvető 
ideológiai nézőpontja („törekvése") határozza meg."9 

Majd másutt: „Az irodalom művészi formában tükrözi a 

8 Tevékenységéről 1. BOTKA F.: Mácza János (Születése 75. évfor -
dulójára.) — Nagyvilág 1968/8. sz. 1223—25., valamint ILIKS L.: 
Bevezető eqy U-'tz tanulmányhoz — Ú j írás 1968/11 sz. 56 — 57. 

9 И . МАЦА: Литература и пролетариат на Западе —Москва 
1927. 15-
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társadalom (vagy egy adott osztály) általános törekvését arra, 
hogy a lehető legteljesebb egyensúlyba hozza kora társadalmi 
(ill. osztály-) pszichéjének és ideológiájának — az adott társa-
dalom anyagi, termelési-gazdasági erőinek dialektikáját tük-
röző — elemeit."10 

Mácza szerint a szocialista kritika és esztétika egyik legfőbb 
feladata — s könyve is ezt a célt tűzte ki maga elé —, hogy a 
pszichológiai és ideológiai elemek közti ellentmondások feltárá-
sával, amelyek viszont a kor szinte valamennyi átlagalkotásá-
ban fellelhetők voltak, elősegítse az igazi, s a mi szóhasznála-
tunkra visszaváltva: egyetemes érvényű szocialista irodalom 
kibontakozását. 

A kötet nagyobbik részét kitevő elemzéseket egy magyar 
vonatkozású példával illusztráljuk: Illés Béla sokáig lappan-
gott s magyarra csak nemrégiben visszafordított Stefan sző-
nyege c. kisregényének a vizsgálatával. A mű cselekménye 
az 1922-es volgai éhínség utáni időkben játszódik. Főhőse, 
Martin Wagner, egykori szegényparaszt, aki a polgárháború 
idején kitüntette magát, majd Moszkvában pártiskolát végzett, 
visszatér szülőfalujába, Pokrovszkba. Megdöbbenéssel látja: 
a helyi szovjetben nem a szegénység, hanem a kulákság kép-
viselői ülnek, akik az éhínség idején kihasználták a vagyonta-
lanok kiszolgáltatottságát, s gabonakölcsönökkel újra a maguk 
hatalma alá vonták őket. Wagner az egyetlen kommunista a 
faluban (a polgárháborúban egy éjszaka lemészároltak minden 
párttagot), a szegénység összefogásával egymaga indul harcba 
a hatalmon levők ellen. Szövetkezetet szervez, s ehhez a felső 
szervektől is megkap minden segítséget. Már kezdenek az 
eredmények kibontakozni, amikor megint aszály pusztítja a 
tájat, s kiszáradnak a szövetkezet vetései. A párt ismét a segítségé-
re siet, gabonasegélyt küldet a falunak, de ezt a tanácsban ülő 
kulákok — maguk közt akarják szétosztani. Wagner nem lát 
más megoldást: ásóra-kapára szólítja a szegénységet, megost-
romolja a faluszovjetet, s végre kezébe keríti a hatalmat. 

10 Uo . i l . 

7* 
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Mácza méltatja a téma újszerűségét — (nem ellenőriztük 
kellőképpen, de tudomásunk szerint a Stefan szőnyege az egész 
szovjet irodalmon belül is elsőként ábrázolja a szövetkezetek 
munkáját) —, de ugyanakkor rámutat arra is, hogy az alapve-
tően helyes ideológiai—politikai koncepció művészi megfo-
galmazása hiányos, felületes. A kisregény alakjai nagyrészt 
papiiosfigurák. Jellemek helyett csupán — az író által elmon-
dott — életrajzokkal rendelkeznek. A valóságos problémákat 
Illés a romantikára emlékeztető eszközökkel, illetve motívu-
mokkal: — magányos hős, a szívós és mindenre kiterjedő tu-
datváltozásokat huszárrohammal helyettesítő befejezés stb., 
stb. — tudja csak érzékeltetni. A végeredmény: politikailag 
aktuális, de művészileg (pszichológiailag) nem hiteles alkotás, 
amelynek csupán történeti értéke lehet. 

Gorkijhoz visszatérve: Az Anya, a Klint Szamgin élete viszont 
nemcsak történeti és ideológiai koncepciójuk helyessége, egye-
temessége miatt mondhatók maradandó remekműveknek, a 
szocialista irodalom szintemelkedésének mércéivé, hanem mű-
vészi—pszichológiai megformálásuk minőségében és tartalmá-
ban is. A komplex társadalomszemléleti e támaszkodó egye-
temesség kiterjed, szervesen beleépül az író élményeibe, élet-
tapasztalataiba, emberismeretébe — és mindennek művészi 
tükörképébe is: ott érződik a regényalakok megformálásának 
pszichológiai motivációjában, mélységeiben, a művek temati-
kai felépítésében, egész szerkezetében. 

S az ideológiai és pszichológiai elemek „egyensúlyán", 
„harmóniáján" túlmenően Gorkij egyetemességébe beleérten-
dő korszerű szellemi és kulturális tájékozottsága is. Az, hogy 
az író szervesen benne él kora kulturális életében, alkotó mó-
don appercipiálja annak minden jelentős kezdeményezését. 
Nemcsak a művészieket, hanem a tudományok főbb vívmá-
nyait is. 

S végül: az egyetemesség rányomja bélyegét a művek köz-
vetlen művészi-„technikai" megformálására is, amelyek szín-
vonala világirodalmi szinten mozog, s érezteti, hogy az író 
ismeri a kortárs irodalom minden jelentősebb újítását, kísér-
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letét — függetlenül attól, hogy alkalmazza őket vagy sem: szá-
mol velük, átveszi és átformálja közülük azt, amire — úgy 
érzi — szüksége van. Ismét csak utalásként néhány példa: a 
Klim Szamgin élete a forradalom előtti Oroszország valóságos 
enciklopédiája; nemcsak jelzésekben, de tényszerű leírásokban 
is találkozunk benne a kor szinte valamennyi lényeges tudo-
mányos és művészi eredményével, értékével: a történettudo-
mányi és folklorisztikus kutatásoktól — a zene, a képzőművé-
szet —, a szimbolizmus és futurizmus szerteágazó kísérleteiig. 
Ábrázolásmódjába belejátszanak kora szociológiájának, mély-
lélektanának stb. stb. kezdeményezései, felfedezései. Realizmu-
sa tehát nemcsak társadalomszemléletében különbözik a kri-
tikaitól, hanem ezekben a „másodlagos", komplex vonatko-
zásokban is. 

A szocialista irodalom e korszakváltó újjászületése, amely 
Gorkij nevéhez fűződik — s amely egyébként alapvető for-
dulatot jelentett az egész világirodalom fejlődésében is —, a 
legkülönbözőbb formákban és „fáziseltolódásokkal" ment 
végbe az egyes nemzeti irodalmakban, így a mienkben is. Úgy 
hisszük, ma már felesleges részletező érveléssel bizonyítanunk, 
hogy literatúránkban ez a fordulat József Attila alkotómunkás-
ságához fűződik. A költő Gorkijhoz hasonlóan megjárta és 
megismerte az élet mélységeit, poklait, s ugyanúgy mint előd-
je, átélte és végiggondolta a szocialista öntudat kifejlődésének 
azokat a fokozatait, amelyek az egyetemességhez, a komplex 
társadalom- illetve világlátáshoz vezettek. Igaz, mindennek 
művészi kikristályosodása más irodalmi műfajban és közegben 
ment végbe, s így sok tekintetben eltér a gorkiji „modelltől". 
E különbségeket röviden a következőkben lehetne összefog-
lalni: József Atti'a a szocialista irodalom kiteljesedése felé nem 
a múlt századi kritikai realizmus hagyományaira támaszkodva 
jutott el, hanem századunk művészi forradalma, az avantgard 
egymást váltó kísérletezései felől. Költővé érésének alapvető 
élményeit és indítékait a magyar szimbolizmustól, a német 
expresszionizmustól és a francia szürrealizmustól kapta. Maga 
is végigjárta, végigcsinálta azok egymást megújító kísérleteit, 
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de továbblépett azokon és önálló, szuverén költői világot alko-
tott. Nyelvében, kifejezései eszközeiben, képalkotásaiban, ver-
seinek ritmikájában stb. stb. továbbélnek az avantgard kísér-
letek egyes formai elemei, de már áttételesen: e költészet ön-
törvényű mondanivalójához alakítva, a már fentebb jelzett 
tartalmi és világnézeti koncepció korszerű megfogalmazásá-
nak a szolgálatába állítva. A formai megoldások látszólag éles 
ellentétben állnak egymással, — a tartalmi, lényegi mondani-
valók azonban azonosak : Gorkij is és József Attila is a szocia-
lista irodalom kiteljesedésének azonos fokát és színvonalát 
képviselik : a szocialista realizmusét. 

S mindezen túlmenően: a lényegi azonosság jut kifejezésre 
a két életműben a műfaji különbözőségek ellenére is. Az egye-
temes világszemlélet körvonalai József Attila művészetében 
nem epikus távlatokban, külső relációkból, cselekvések szöve-
vényéből bontakozik ki előttünk, hanem az egyén mikrokozmi-
kus tudatállapotaiból és folyamataiból. E líra természetesen 
a priori az érzelmek világában gyökerezik, de már kezdeteiben 
is sűrűn átszövik a gondolatiság szálai. Ideológiai, eszmei gazda-
godása az érzések és gondolatok olyan nagyfokú és sajátos 
koncentráltságát hozza létre, amelyre a gondolati költészetben 
még nem igen volt példa. E líra világérzésből kiindulva világ-
értelmezéssé tágul, amely határtalan ugyan, mint az univerzum, 
de mégis körülhatárolt, mert átfogja és rendszerbe tagolja az 
értelem — a csillagoktól „odakint", az ösztönökig „idebent"; 
a proletár életsorsból indult, az egyetemességig emelkedett, 
magába olvasztva a marxizmus és kora totális — tudományos 
és filozófiai — műveltségét. 

A munkásirodalom és a szocialista literatúra közti fejlődés-
vonal — mint Gorkij és József Attila példája is bizonyítja — 
nemzetenként változó. „Fáziseltolódásait", ellentmondásait 
számtalan tényező befolyásolja, s így nem meglepő, ha az 
általunk bizonyos mértékig elvonatkoztatottau megrajzolt kép 
az egyes irodalmak valóságos folyamatában kitérőkkel, kacs-
karingókkal tarkított. A szocialista irodalom története számos 
példát ad arra, hogy a fejlődés fő áramával párhuzamosan, azt 
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nemegyszer keresztezve, változó körülmények között ugyan, 
de újra- és újraéledtek a munkásirodalom szűkítő tendenciái, 
egyre elavultabbá váló gondolat-sémái. Minden tiszteletre 
méltó szándéka és részeredménye mellett, ide kell sorolnunk 
például a hajdani proletkult kezdeményezéseit, s végső soron a 
proletárírók mozgalmi és szervezeti célkitűzéseit is. N e m is 
beszélve részletesebben azokról a sajnálatos hibákról, félreér-
tésekről, amelyek a felszabadulás utáni irodalompolitikánkban 
érvényesültek. 

S e visszahúzó tendenciák korról-korra való újraszületésé-
nek konstatálásánál, illetve annak okait keresve, ismét kisebb 
kitérőt kell tennünk. 

A szocialista irodalom kezdetei, mint láttuk, szorosan össze-
fonódtak a mozgalommal. S tegyük hozzá: nemcsak eszmeileg, 
hanem legtöbbször szervezetileg, létfeltételeikben is. 

A kapitalista társadalom viszonyai között a munkásirodalom 
szinte egyedüli támogatója a pártsajtó volt , amely ettől az 
irodalomtól a politikai mozgalom közvetlen támogatását várta. 
S ez nagyrészt indokolt is volt, hiszen a harcba-szervezés idő-
szaka az erők legteljesebb koncentrációját követelte. Maga 
Lenin is egyértelműen és félreérthetetlenül leszögezte: „Az 
irodalmi munka legyen része az egyetemes proletármunká-
nak." 1 1 Ugyanakkor azonban azt is hozzátette, hogy e határo-
zott elvárás mellett, messzemenően tekintetbe kell venni az 
irodalom sajátságait, művészi jellegét. 

Ez utóbbi az, aminek az értelmezése és tisztázatlansága a 
hibák és tévedések egész sorát vonta maga után. A mozgalom 
szociáldemokrata korszakában a munkásirodalom szorosan 
összefonódott a sajtóval, az újságírással, s ez azt az optikai csa-
lódást eredményezte, hogy voltaképpen az irodalom ugyan-
úgy „funkcionál" mint a „betű", a sajtó más megnyilatko-
zásai. Tehát épp úgy a közvetlen politikai ráhatás, az agitáció 
eszköze, mint a riport vagy a vezércikk. 

S ha az irodalomra ezzel a „munkahipotézissel" tekintünk, 

11 LENIN: Művészetről, irodalomról — 1966. 43. 
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akkor logikussá és természetessé válik az a kívánság, hogy 
tartalmában elsősorban a munkássághoz szóljon, tematikailag 
is annak életét, sorsát ábrázolja; közvetlen politikai funkció-
ként: tiltakozzon, szervezzen, segítse a forradalmi harcot. 

Az irodalom e „funkcionális" értelmezése, amely még a 
munkásmozgalom „ösztönös" korszakában gyökerezik, saj-
nálatos módon tovább élt, „átöröklődött" a kommunista pár-
tok gyakorlatába, hiszen az elnyomás ellen, illetve a hatalom-
ért való harc időszakában más, fontosabb kérdések kötötték 
le a pártvezetés figyelmét. Magához ahhoz is hosszú évek harci 
tapasztalataira volt még szükség, hogy az alapvető politikai 
és gazdasági kérdésekben kialakuljon és általánossá váljon a 
tudatosság lenini koncepciója, illetve gyakorlata. 

Az egyes nemzeti literatúrákban tovább élő vagy újra tá-
madó „munkásirodalom" létének magyarázata végső soron 
tehát a párt kulturális munkájának viszonylagos elmaradásá-
val, kidolgozatlanságával magyarázható. S hadd tegyük mind-
ehhez hozzá: ilyen körülmények között nemegyszer fordult 
elő az, hogy az irodalmi alkotások átpolitizálását, furcsa m ó -
don, éppen Leninre hivatkozva, szorgalmazták. A lenini elvá-
rásnak csupán az elejét nézték, s nem vették tekintetbe annak 
kiegészítő megjegyzéseit. Azt tudniillik, hogy az irodalom csak 
mint irodalom (és nem mint közvetlen politikai tényező) lehet 
része az egyetemes pártmunkának. Azt, hogy az irodalom 
„funkciója" más, áttételesebb, bonyolultabb, mint például a 
napi sajtóé; hogy a benne megtestesülő ideológiai tartalmakat 
is csak magas fokú művészetté átalakítva képes közvetíteni. 
Valahogy homályban maradt, fel sem merült az a nyilvánvaló 
és a napi gyakorlatot cáfoló tanulság, amely például a Gorkij 
és Lenin közti időleges ellentétekből levonható. A kettőjük 
közt felmerült nézeteltérések ugyanis nem abból keletkeztek, 
hogy Gorkij az 1905 utáni években az orosz narodnyik mozga-
lom kialakulását bemutató nagyregényén, a már idézett Matvej 
Kozsemjakinon dolgozott, és n e m agitációs jellegű pamflet-
teket írt, hanem mert más alkotásaiban ideológiai természetű 
tévedések merültek fel. 
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Jelenlegi irodalmi életünk, kulturális politikánk megítélése, 
értékelése nem tekinthető irodalomtörténeti feladatnak. Kellő 
távlatból nyilvánvalóan nagyobb hitellel és objektivitással 
lehet majd szólni eredményeiről, fogyatékosságairól. E g y 
azonban bizonyos: a munkásirodalom—szocialista irodalom 
relációjában örvendetes módon feloldódtak a korábbi ellent-
mondások. Az írást, az alkotást ma nem kötik a sematizmus 
béklyói, az írótól nem várják közvetlen napi politikai feladatok 
teljesítését, nincs akadálya annak, hogy az irodalom szocialista 
eszmeisége a művészet sajátos kategóriáin belül érvényesüljön. 

Éppen ezért furcsán és bizonyos mértékig anakronisztikusan 
hatott a Népszava hasábjain nemrég lefolyt vita, amelynek 
hozzászólásaiban több helyütt a munkásirodalom túlhaladott 
koncepciója kísért. S ezért akarva-akaratlan vitatkozni kell 
néhány megállapításával. 

Feltűnő „terminológiai" sajátossága a vitának, amely azt 
boncolja: miért kevés napjaink művészetében a munkástárgyú 
alkotás, hogy a legtöbb hozzászóló — tudatosan vagy vélet-
lenül? — kerülte a „szocialista irodalom" terminust. Vagy 
kifejezetten „munkásirodalomról" beszélt12, vagy körülírást 
alkalmazva hiányolta „a munkás életérzést" tükröző művé-
szetet, mint azt Gerő János a vitaindító cikkben tette.13 N e m 
kívánunk túlzó vagy erőszakolt következtetést levonni, de 
úgy véljük, hogy e puszta „terminológiai" jelzések is mutat ják: 
a hozzászólók rossz, elavult álláspontból vitatják irodalmi éle-
tünk egyes negatív jelenségeit. 

S hogy a fentebb idézett „terminológiai" jelzés nem vélet-
len momentum, hanem része, kifejezője a „munkásirodalom" 
még ma is továbbható koncepciójának, azt a vita más m e g -
nyilvánulásai is bizonyítják. A leggyakrabban azokkal a mot í -
vumokkal találkozunk, amelyek a leegyszerűsített — az irodal-
mat a zsurnalizmussal azonosító — „funkcionális" szemléletet 

1 2 L. pl. BÁRÁNYI F.: Uralkodni a költészetben — Népszava 1969. 
ápr. 13. 84. sz. 7. 

13 GERŐ J. : Miért kevés? — Népszava 1969. márc. 16. 63. sz. 7 . 
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tükrözik. Az egyik legtöbbször használt „negat ív" gondolat-
séma — amely ezt a „funkcionális", az eseményekbe közvet-
lenül beleszóló, illetve azokat „támogató" elvárást tükrözi — a 
következő: társadalmunkban alapvető történelmi változások 
mennek végbe — irodalmunk nem (vagy elégtelenül) tükrözi 
ezt, tehát rossz úton jár. Vagy: a munkásság vezető erő társa-
dalmunkban, a hatalom pillére — irodalmunk nem (vagy csak 
részben) ábrázolja ezt a szerepet, tehát n e m tölti be kívánt 
funkcióját stb. stb.14 Kár és felesleges ez a túlbuzgó türelmet-
lenség. Az író nem mechanikus krónikása a történelemnek. 
Kellő távlatból mindig megszülettek a kornak emléket állító 
művek. Megszülettek szocialista irodalmunkban is. Soroljuk 
Benjámin László, Déry Tibor , Kassák Lajos, Lengyel József és 
mások műveit? — hogy csak az idősebbeknél maradjunk. Ez 
ténykérdés, még ha a vita résztvevői a legtöbbször meg is feled-
keznek róla. 

Nem volt célunk a Népszava eszmecseréjének teljes értékű is-
mertetése. A hozzászólók kétségen kívül, számos esetben j o -
gosan bírálták a kiadókat, szerkesztőségeket, a rádió vagy a 
tévé műsorpolitikáját stb. Mindez az illetékesekre tartozik. 
Az irodalomtörténész feladata viszont: felhívni a figyelmet 
arra, hogy a kifogásolások nagy része mögöt t helytelen, túlha-
ladott, sematikus koncepció rejlik, amelynek nincs helye i ro-
dalompolitikánkban. 

Igényeinket, elvárásainkat ma már természetszerűen nem a 
munkásirodalomhoz, hanem a szocialista literatúra legjobbjai-
nak a teljesítményéhez mérjük. — Ugyanúgy, ahogy gazda-
sági életünkben a világszínvonalra törekszünk, úgy az iroda-
lom terén is az osztályharcot csak tiszta eszmeiségű és magas 
művészi színvonalú alkotásokkal igyekszünk eredményesen 
megvívni. Tudjuk, remekművek nem naponta vagy havonta 
születnek, de eszményeinket, mércénket hozzájuk kell igazí-
tani. 

14 L. 13. jegyz. 
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B O T K A F E R E N C : 
MUNKÁSIRODALOM - SZOCIALISTA IRODALOM 

C Í M Ű E L Ő A D Á S Á H O Z , A M I S K O L C I V Á N D O R G Y Ű L É S E N 

(1969. október 19.) 

ILLÉS L Á S Z L Ó : Jelenkori i rodalmunk, sőt a művelődéspolitika egyik 
égető gondja fogalmazódik meg mai vitaülésünk kérdésfeltevésében, 
még akkor is, ha a Társaság vándorgyűlése eme napirendi pont jához 
indítékot adó Népizeixj-cikksorozatban ezeket a kérdéseket eléggé 
változékony színvonalon fogalmazták is meg. A paradoxont én abban 
látom, hogy ,,a munkásirodalom — szocialista i roda lom" lényegében 
igen komplikál t kérdését, a jelen kérdését, ezen a vitaülésen történeti 
problémaként vetjük fel és elemezzük. Botka Ferenc előadásának 
történeti metodikáját feltétlenül helyesnek találom, mégpedig azért, 
mert a szocialista i rodalom idestova egy-másfél százados útjának 
kritikai elemzése adhatja csak meg azt a vezérfonalat, azt a módszert, 
amely eligazíthat e máig eleven, s láthatóan nem végérvényesen 
lezárt problémakörben. Egy Gorkij , egy József Attila, egy Bertolt 
Brecht után ma már nem lehet vitás, hogy a munkásirodalom, vagy 
más néven proletárirodalom — partikuláris fogalom, s hogy ezzel 
szemben a szocialista irodalom terminusa képes meghatározni a művészi 
hitelű, azaz egyetemes szemléletű, marxista eszmeiséggel tölt értékek 
mivoltát . E vonatkozásban Botka Ferenc fejtegetéseit nagyon találó-
nak érzem. Helyesen alkalmazta a kérdés megoldásának kulcsát 
jelentő lenini felismerést. 

A munkásirodalom csak akkor képes az egyetemesség szintjére 
emelkedni, ha szemléletében valamennyi teremtő, alkotó munká t 
végző osztály és réteg művészi képviseletét vállalni tudja. Ez azt hiszem 
vitathatatlan; hiszen az osztály politikai története, elhivatottsága is 
az, hogy felszabadítván magát , szabadítsa fel valamennyi e lnyomott 
osztályt és népréteget, szüntesse meg az osztályokra tagolt társadalmi 
rendet. Tehát a proletárirodalom öntörvényűsége abban a pillanat-
ban kérdésessé válik, mihelyt győzöt t a proletárforradalom. (Figye-
lembe véve persze azt, hogy a társadalom osztálynélkülivé válása még 
ezután is egy hosszan tartó fo lyamat eredménye lehet csupán. És ez 
nem lényegtelen mozzanat.) Merőben utópisztikus volt és a gyakor-
latban káros tehát minden olyan erőfeszítés, amely pl. a Szovjetunió-
ban végig a 20-as éveken a proletárirodalom hegemóniájára igyeke-
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zett, mindaddig , amíg a Párt 1932-ben fel n e m oszlatta ezeket a szer-
vezeteket. 

..De va jon minden tör ténelmi szakaszban képes-e a forradalmi 
proletárirodalom megtenni ezt az ugrást az egyetemeshez, ezt a minő-
ségi emelkedést, és ha nem, az automatikusan értékcsökkenést jelent-e? 
Itt már n e m mernék olyan határozottan ítélni, min t ahogy azt az elő-
adás elvi tételei sugallják. 

Néhány példával világítanám meg, mire gondolok. A weimari 
köztársaság idején a német proletariátus a hitleri hatalomátvétel 
pillanatáig éles, mondha tnám élethalálharcot vívot t az osztálycllen-
séggel, a fel törekvő fasizmussal. Ez a harc n e m volt kilátástalan. Sebben 
a küzdelemben részt vállalt, felnőtt a német proletárirodalom, k o m o l y 
értékeket hozott lctre, noha nem vállalkozott, nem vállalkozhatott 
más szolgálatra, mint csakis és kizárólag a saját osztálya szolgálatára. 
Annál inkább, mert más rétegek csak saját veszélyeztetettségük idején, 
tíz évvel később mutatkoztak késznek a népfrontos együttműködésre. 
A népf ront , a szövetség ugyanis mindig többoldalú korreláció. M á r -
most ha ehhez a küzdelemhez, s hozzáteszem, ehhez a teljesítményhez 
(Brecht, Becher, Seghers és mások teljesítményéhez) mérné az i ro-
dalmár az adott akkori korban az egyetemesség követelményét: 
bizony igazságtalan mérce volna ez. 

A proletár irodalcm tehát a megelőző történeti fázisokban szükség-
szerű, összes erényeivel és korlátaival együtt , és értékek létrehozására 
is képes lehet. Az egyetemesség szintjére való emelkedés vagy n e m 
emelkedés mindig összefüggésben van az illető nép munkásosztálya 
fejlettségével, az osztályharc fejlettségével, a marxista eszmék anyagi 
erővé válásának mértékével. A reformista eszméktől áthatott német 
munkásmozgalom az első világháborút dicsőítő munkásírókat nevel t ; 
de a vereségekből tanuló K P vezette munkásság magához vonzotta 
vagy magából kitermelte azokat az írókat, akik aztán a harmincas 
évek antifasiszta küzdelme idején a német i rodalmon belül a vezető 
szerep átvételére képesek voltak, miután a húszas-harmincas évek 
fordulóján szuverén érvényességű proletárirodalmat teremtettek. Az 
egyetemesség szintjére, a rangos szocialista i rodalom nívójára a hata-
lom megragadása előtt, tehát az osztálystruktúra felszámolása előtt 
is eljuthat a proletárirodalom. Brecht, Gorkij és József Attila példája 
is bizonyít ja ezt. De már ebben az esetben is, ilyen nagyszabású 
életművek megvalósulásával is kérdésessé válik nyomban a proletár-
irodalom partikuláris értelme, érvényessége. Az osztály költője itt 
már a j övő t előlegezi, annak törvényeit teljesíti be, korához kötöt ten is 
előreszaladván az időben. 

Igen, mondhatnók , ez a múl t — de hogy is állunk a jelenben? 
A kérdések megválaszolása itt még nehezebbé válik. A munkásosztály 
a néphata lom vezető ereje, de nem az a célja, hogy önmagát adot t 
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mivoltában konzerválja, hanem hogy valamennyi népréteget a 
teremtő, alkotó munka közös f ront jába építsen. S különös jelentőségre 
emelkedik ez a törvényszerű fejlődés a műszaki-tudományos fo r r a -
dalom egyre szédítőbb mértékű, beláthatatlan perspektívájú k ibonta-
kozása idején, amikor új, érvényes meghatározást igényelnek az osz-
tályokra, rétegekre vonatkozó régi fogalmak. Létezhet-e ilyen kö rü l -
mények közöt t un. munkásirodalom ? A folklorisztikai szinten megre -
kedt, vagy a sematikus leképzés szintjén álló munkásirodalom nyi l -
vánvalóan n e m létezhet. 

De a kérdés másik vetülete: vájjon korunk embere súlyos gondjai , 
morális és társadalmi konfliktusai mindenütt másutt kereshetők és 
feltalálhatók, de a jelenleg is és a belátható j ö v ő b e n is az élet anyagi 
alapját termelő munkásság létében, létviszonyaiban talán nem ragad-
hatok meg? — És ha nem, va jon miért? Itt, ezen a ponton érzem én 
témánk legizzóbb kérdését, amelyre a választ keresnünk és megtalál-
nunk kellene. N e m elégséges, ha arra gondolunk : íróink általában n e m 
ismerik eléggé mélyen a munkáséletet, azért n e m írnak róla. D e 
miért nem termeli ki az osztály saját magából mai klasszikus íróit , 
ahogy ki termelte egykor József Attilát és Gorki j t? Ahány kérdés, 
annyi nyi tot t kérdés. Nincs semmi összefüggés vajon aközött, h o g y 
i rodalmunkból , művészetünkből fokozatosan kihullik (ha n e m is 
hiányzik egészen) a lét döntő kérdései művészi megragadásának kísér-
lete a munkásélet viszonylataiban, — és azok köz t az ideológiai zava-
rok közt, amelyekbe lépten-nyomon belebotlik az olvasó, az i rodal-
már? Közvetlen összefüggés aligha van; én inkább mindkét jelenség 
vonatkozásában további közös eredők után nyomoznék . Mindez azon-
ban már olyan kérdésköröket érint, amelyek valóban tú lnőnek 
jelen, mai, itteni feladataink körén. De — s ezen a ponton eltér véle-
ményem némileg Botka Ferencétől — mégis az irodalomkritika és 
tudomány feladata is kell legyen, hogy e kérdésekkel a mai m ű v e l ő -
déspolitikát segítve szembenézzen. 

Befejezésül még egy konkré t kérdésre szeretnék kitérni. A Ncp-
szava-vita során Molnár Géza arról írt, hogy a munkásirodalom, szo-
cialista i roda lom istápolása, támogatása terén sokat tehetne az i roda-
lomtudomány , a kritika is. Valóban így van ez. E témáról akár kü lön 
ülésszakot rendezhetnénk. Az a benyomásom azonban, h o g y az 
i rodalomtudomány, ha n e m is eleget (távolról sem eleget), de azért 
valamit tet t már a proletárirodalom, a szocialista irodalom feltárása 
és értékelése terén. Talán jobban oda kellene figyelni ennek a tanul-
ságaira. N e m tudok róla, h o g y ezt a kutatást pl. a hatalmas anyagi 
erőkkel rendelkező S Z O T valaha is támogatta , vagy esetleg díjaival 
erkölcsi elismerésben részesítette volna. Pedig erre legalább olyan 
nagy szükség lenne, mint az írói ösztöndíjakra, a munkásosztályból 
származó tehetséges írók támogatására. Az elvárások helyesebb relá-
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ciói kialakításáért, a kölcsönösségért mindenki felelős, az írók is, az 
irodalmárok is, de a munkásosztály érdekvédelmi szervei is, nem 
utolsósorban. 

Kétségtelenül sokat kell tennie még az irodalomtudománynak, 
hogy a kellő történeti anyagfeltárás, elemzések után alapvető elméleti 
konklúziókhoz jusson. Úgy vélem, ehhez a munkához újabb ösztön-
zést nyújtott az Irodalomtörténeti Társaság mai ülésszaka. 

P Á N D I P Á L hozzászólása első részében a kérdés hazai előzményei-
vel, Ady és a munkásosztály kapcsolatával, valamint a munkásvilág 
ábrázolásának Kassák-i és Gelléri Andor Endre által megvalósított 
változataival foglalkozott. A továbbiakban kitért néhány olyan 
kérdésre, amelyeknek megválaszolása egyszerre érinti a szociológia és 
a kultúra területeit. Ezután az a kérdés került előtérbe, hogy miként 
áll napjaink irodalmában a szocialista munkásábrázolás. A végletesen 
pesszimisztikus értékelésekkel szemben hangsúlyozta a müvekben 
megnyilvánuló eredményeket, ugyanakkor kiemelte a kérdéssel, a 
teljesítménnyel kapcsolatos reális kritikai hangok jogosultságát. Fel-
vetette azt a problémát, hogy a munkásosztály társadalmi helyzetével, 
magukkal az osztálykritériumokkal a hatalom megragadása után nem 
foglalkozott kellőképpen a szociológia, s a munkássággal kapcsola-
tos fogalmaink egy része még a kapitalista társadalom idejéből való. 
A hatalmi struktúra megváltozása természetesen magával hozza a 
fogalmak életbeli alapjának a változását, s erre az eddiginél jobban kell 
figyelnünk. Érinti ez az irodalmat is. Ma is tényként kell tudomásul 
vennünk, hogy a napi nyolcórai fizikai munka mellett nincs reális 
lehetőség nagyobb szabású szellemi alkotó munkára. Egy rajzot el 
lehet készíteni, egy verset meg lehet írni, s olvasni, rendszeresen, 
lehet nyolcórai fizikai munka mellett is. De szellemi alkotómunkára 
berendezkedni igen nehéz, vagy éppen lehetetlen, s legfeljebb kivéte-
leket ismerünk. Egyelőre az látszik járható útnak, hogy a munkás-
osztály szellemi-művészi alkotótehetségről bizonyságot tevő tagjait 
az állam, a szakszervezet olyan életkörülmények közé segíti, ahol 
lehetséges számára a folyamatos alkotó munka. Ez az út, elvileg, nem 
jelent hátatfordítást a munkásosztálynak. A növekvő szabadidő bizo-
nyos változásokat eredményezhet, növelheti a fizikai munka mellett 
végezhető szellemi munka lehetőségét, emelheti az alkotásra fordít-
ható energiát, — egyelőre azonban a fizikai munkától való (részle-
ges vagy teljes) függetlenítés látszik reális útnak az új művészgenerá-
ció munkásságból kikerülő tagjai számára. 
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R . Kocsis R Ó Z S A felszólása Pándi Pálnak a szocialista irodalom 
jelenlegi szerepéről mondott megállapításához kapcsolódik. Pándi Pál 
a munkásosztály történelmi hivatását hangsúlyozta, amely nem ér 
véget a szocialista rendszer megvalósulásával, hanem a jelen kiteljesí-
tésén túl, az emberiség jövőjéért felel. Napjainkban ennek a jövő felé 
irányuló szocialista programnak vagyunk a tanúi és a résztvevői. 
Korunk munkásirodalmának e történelmi feladat művészi vállalása és 
kifejezése ad létjogot. 

R . KOCSIS RÓZSA szerint ez az állandóan haladó-változó folyamat 
összetett társadalmi jelenségeket és problémákat eredményez. A mű-
vészetnek legalább olyan nehéz a rohanó fejlődést nyomon követni 
és megragadni, mint amilyen nehéz az emberiségnek magát a gigan-
tikus feladatot teljesíteni. A szocialista irodalomnak ugyanis nemcsak a 
felületen mozgó, szerteágazó valóságot kell ábrázolni, hanem a valóság 
belső lényegét; a jövő felé irányuló programot is kifejezésre kell jut-
tatni. Ez a szocialista realizmus igazi feladata. Korunk összetett lé-
nyegét kifejező nagy irodalom viszont csak véres vajúdás, új uta-
kat törő művészi akarás révén születhet. 

E problémánál megállva, a felszólaló a szocialista irodalomban egy-
kor szerepet játszó avantgardra hívja fel a figyelmet. Noha e témakör 
Botka Ferenc előadásában nem szerepelt, a szocialista irodalom szem-
pontjából azonban mégis figyelmet érdemel. A io-es, 20-as évek ma-
gyar útkeresői ugyanis a szocializmus érdekében vállalt kísérletezést 
tűzték zászlójukra. Azt vallották, hogy: „Az igazi művészet nem áll-
hat meg annak az ábrázolásánál, ami csak pusztán van, hanem meg-
csinálandónak véli azt, aminek lennie kell." A születő új világrend 
kifejezhetőségéhez szükséges eszközöket folytonos kísérletezés révén 
remélték megtalálni, éppúgy, mint a korabeli orosz avantgard képvise-
lői. „Az újról új szavakkal kell beszélni!" — hirdette Majakovszkij. 
Mondnivalójukhoz a korabeli izmusok formanyelvét használták fel. 
Evvel nem azt akarjuk hangsúlyozni, hogy az imperializmus és pro-
letárforradalmak határmezsgyéjén keletkezett s korukkal letűnt iz-
musirányok felélesztését tartjuk célravezetőnek, távolról sem. Inkább 
csak azt, hogy a hajdani avantgard mindig újra törő, a fejlődést nyo-
mon követő, kísérletező kedvére figyeljünk fel. 

MÁTÉ IVÁN hozzászólásában Pándi Pál szavaihoz csatlakozva vetette 
fel, hogy: „A referátum előadójának beszédéből legjobban a történelmi 
fejtegetés ragadott meg, ám nekem utána az a problémám maradt 
megoldatlanul, hogy ha tudjuk, milyen volt a szocialista- és munkás-
irodalom a tőkés társadalomban, akkor próbáljuk meghatározni: 
milyen legyen ugyanaz a szocialista társadalomban." — Ezt követően 
beszélt a munkásosztály hatalmi funkciójából eredő rétegeződés sajá-
tosságairól. 
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K R Ú D Y É S J Ó K A I * 

I . 

H a n e m is volt igaza Hevesi Andrásnak, aki valami kihívó hetyke-
séggel nagyrészt olvasmányélményből származtatta Krúdy éle tművét 1 

— azét a Krúdyét, akit rövidlátó tisztelői hajdan inkább betűtől 
idegen őstehetségként szerettek volna pajzsra emelni —, mégis el kell 
i smernünk, hogy jónéhány világirodalmi jelenség és magyar előd 
foglalkoztatta tartósan.2 Az Ezeregyéjszaka mellett kivált Puskint, 
Turgenyeve t , E. T. A. Hof fmann t , Dickenst, Boccacciót kell említe-
nünk , természetesen n e m feledkezhetünk m e g Jókairól és Mikszáthról 
sem, s csak utánuk következhetnek olyan kevésbé állandó, de még 
mind ig igen fontos szellemi útitársak, m i n t Shakespeare, Cervantes, 
Lesage, Walter Scott, By ron meg Thackeray , s végül Andersen, 
Gogol , Maupassant. E csoporthoz, me lyben uralkodnak a roman-
t ikusok vagy a romant ikával is kacérkodók, hozzá kell számítani még 
a „bo ldogu l t ú r f ikor" -ban megemésztett tuca tnyi divatos szórakoz-
tatót , idősebb Dumas- tó l egészen Ponson d u Terrail-ig, akinek a 
Rocambole-ciklust köszönhették déd- és nagyapáink. 

Ez a hevenyészett névsor , amelynek nagy részét bízvást magáénak 
vallhatta volna Jókai is, má r egymagában tanúskodik kettejük némi 
alkati rokonságáról, á m bennünket jobban érdekel az, milyen nyo-
mo t hagyot t Krúdyn Jóka i megismerése, pontosabban : milyen vissz-
hangot adot t Jókai ember i és költői személyiségére. A regények és 
novellák közvetett vallomása előtt futtassuk vcg ig tekintetünket a lep-
lezetlenebb, árulkodóbb bizonyítékokon, Jóka i ró l szóló tárcáinak, 
arcképeinek változatos során. 

Szokatlanul sokat írt róla. Többet, m i n t Aranyról, Petőfiről , 
Mikszáth előtt tisztelgő cikkeinek sokszorosát szentelte neki, s Jókairól 
adot t pár soros megemlékezéseinek száma szinte elképzelhetetlenül 
nagy. Alig volt a múl t századnak olyan jelentős, jellegzetes vagy csak 
hírhedet t alakja, aki ne Jókai t és hőseit ju t ta t ta volna eszébe. Nemcsak 

* Elhangzot t a Magyar Irodalomtörténeti Társaság nyíregyházi vándorgyűlésén, 
1968. ok tóber 18-án 

1 HEVESI A. : Krúdy Gyula — Krúdy világa, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár , 1963. 
306. ( továbbiakban: KrV) 

A KATONA В . : Kr. Cy. nyíregyházi diákévei - KrV 108. 
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Rudolf t rónörököst , Szemere Miklóst vagy Blaha Lujzát festegetve 
gondolt rá, hanem a forradalmak korából, ma jd a Bethlen-érából 
visszatekintve egyenesen Jókai-figurák rezervátumának tűnt fel előtte 
az egész félszázad előtti Magyarország. Gyertyaszentelő medvéje c. 
karcolatában egy Józsa Gyuri-szerű elvadult tiszamenti úrról beszélve, 
föl is teszi a nagyon is jogosult kérdést: „Jókai figurái még eleven álla-
potban jártak-keltek Magyarországon, vagy pedig a mesemondó 
Jókai népszerűsége is hozzájárult ahhoz, h o g y az emberek ha j l amo-
sak legyenek a vadregényes dolgokra?"3 Határozot t feleletet i t t sem 
ad, máskor pedig hajlik arra, hogy regényből ellesett gesztusnak, 
póznak, bravúrnak tartsa hajdani nemesurak és úri kisasszonyok sok-
féle megnyilatkozását: „Jókai száz esztendőre magához, fantáziájához 
alakította a magyar intelligenciát", vallja 1919-ben,4 s különösképpen 
azt hangoztatja, Az aranyemberből tanultak meg epekedni a régi 
delnők. 

Jókai napja kivált a vidéki udvarházak, paplakok és kisvárosok 
fölött világított, ám azért Krúdy Budapesten élő teremtményei t is 
sok szál fűzte a legendás elbeszélőhöz. M í g a Hét bagoly Leonórája, 
mint régi pesti lakos a józsefvárosi Jókait, Stáció utcai korábbi szom-
szédját emlegeti, az inkább művekre koncentráló Jósiásban a Senki 
szigeti fák képét idézi föl a Margit-szigeti tölgyek látványa. 

Móriczot meg Szabó Dezsőt is erősen átitatta a Jókai-varázs, szem-
léletével viaskodva, lendületétől megmámorosodva, így vagy amúgy , 
de nem tudtak elszakadni tőle. Mégis gyermekkor i emlékeik, i f jont i 
környezetük nem volt annyira jókaias levegőjű, mint a nyírségi 
mesternek. Maga a vármegye tele címeres kúriákkal, amelyeknek 
tekintélyét n e m ellensúlyozta izmosodó polgárság. A kiskirályok fék-
telen és gőgös Tanussy testvérpárját a szabolcsi Kállayakról mintázta 
Jókai, s Kárpáthy Jánosnak is nem egy hasonmása duhajkodot t itt 
a nádfedeles csárdákban. Az író családja fényesen megállta a helyét 
a szabadságharcban: legidősebb Krúdy Gyula — a nagyapa — hon-
védkapitányként harcolt K o m á r o m várában, s hajthatatlan függe t -
lenségi meggyőződéséből sohasem engedett. A nagyapa öccse Világos 
után sem tette le a fegyvert , szabadságharcos vitézség és be tyár fosz-
togatás olvadt össze különös pályájában, melynek zsandárgolyó vetett 
véget. Krúdy örökölt és mindvégig megőrzöt t Kossuth-kultuszához 
podolini diákévei alatt társult Rákóczi áhítatos tisztelete, i t t ismer-
kedett meg a Szepesség sajátos, középkorias életével, amelyet igazá-
ban a 80-as évek Jókaija tett ismertté szépprózánkban. 

Taine-nel szólva: a „mi l ieu" s a „race" mintegy eleve elrendelték, 
hogy az írónak kedves legyen az Egy magyar nábob éppúgy, mint 

3 KR. GY.: A tegnapok ködlovasai — Szépirodalmi K., 1961. 507. 
* KR. GY.: Pesti levelek — Magvető K., 1963. 374. 

8 Irodalomtörténet 
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A kőszívű ember fiai vagy A lőcsei fehér asszony, a gimnazist aKrúdy-
nak azonban mindezeknél kedvesebb könyve lehetett a Kárpáthy 
Zoltán meg Az aranyember. E választásban egyéniségének egyik leg-
mélyebb, legjel lemzőbb vonása muta tkozo t t meg: l obogó erotikája, 
amelyet nemcsak tomboltatni tudo t t , hanem zabolázni, megtisztí-
tani, sőt írásaiban o lykor még túlf inomítani is. Harmincon túl meg-
vallotta, „ g y e r m e k e m b e r " korában elsősorban a Jókai-héroszokat 
vet te mintául,6 Perkátai László disszertációja pedig jogga l figyelmez-
tet arra, hogy m i n t süldő debreceni újságíró Des Gr ieux szenvedé-
lyességét éppúgy magáénak vallotta, min t Gil Blas könnyelműségét 
és Kárpáthy Zol tán hősies gesztusait.6 A Jókai-héroszok szemérmét, 
szerelmi aszkézisét elvetette, ám al ighanem az ő halálmegvető bátor-
ságuk lelkesíthette akkor, amikor á t lumpol t pesti éjszakák után az 
állatkert medve- v a g y oroszlánketrecében koccintott Bo thmer báró-
val. A Jókai-alakokkal való azonosulás vágya azután kihatot t művei-
nek életanyagára, jellemtípusaira, szituációkészletére: hiába később a 
fanyar irónia, az elkeseredett tisztánlátás, majd az önkínzó szembené-
zés az öregedéssel s az embertársak pőre ösztönvilágával, a lovag, a 
jókais színeket is viselő lovag olykor o t t kísért még legérettebb művei-
ben is. 

Ezt a színpompás Jókai-élményt erősen elfonnyaszthatta volna a 
pesti irodalmi légkör , ha az ifjú K r ú d y a nyolcvanas években érkezik 
a fővárosba, hisz ekkor Palágyi Menyhér t , Reviczky, Tolnai, az 
ellenzéki derékhad tekintélyei, m a j d ugyanolyan r idegen bírálták 
Jókait , mint a Budapesti Szemle körének öregje, fiatalja (Gyulai, 
Péterfy, Angyal Dávid , Riedl). Csakhogy a századfordulón már 
nálunk is felharsantak az újromantika, a szimbolizmus m e g a szecesz-
szió csatakiáltásai, a szél megfordul t , a realizmus és naturalizmus 
kezdett kopott ho lminak számítani. így nincs mit csodálkozni azon, 
hogy nemcsak a vidéki kisurakból jö t t Ady és Krúdy fo rdu l megértés-
sel Jókai felé, h a n e m a kuruckodó nemesi tradícióktól távolálló Igno-
tus is kiáll az aggastyán mellett 1903-ban: „ . . .a tudományos és 
mindent átlátó ítélet tudja, hogy a tegnapelőtt főnixmadárként támad 
föl holnapután, meggyarapodván a tegnap s a ma minden tudásával 
és ravaszságával. H a azt kezdjük érezni, hogy Jókai iskolája ismét 
divatos: valójában igazunk van ." 7 

Adyhoz, K r ú d y h o z az is illett, h o g y az öblös, magyarkodó Jókai-
kultusszal, s a m é g elmaradottabb (mert klerikális és antiszemita 
törekvéstől táplált) Jókait-gúnyolással hódoló, de ú jhangú tárcáikat 
szegezzék szembe, 1905-ben Ady, ö t évvel később K r ú d y kérte szá-

' Кв. Gy. : írói arcképek — Magvető K., 1957. I. k. 206. 
• PERKATAI L. : Kr. Gy. — Dcl-magyarországi Nyomdavállalat, 1938. 18. 
' IGNOTUS: Kísérletek — Nyugat, 1910. 193. 
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m o n a közvéleménytől a Jókai-szobor felállítását, azonban a kincstári 
áhitat mindket tő jük írásából hiányzott („Jókai M ó r . . . volt az, aki 
rászoktatta apáinkat a porcelánnadrágra és a regényességre" — lopó-
zott be Krúdy tisztelgő mondataiba az irónia).8 A Kozocsa Sándor 
szerkesztette írói arcképek első kötetében lapozgatva láthatjuk, h o g y 
a világháború alatt még többször és még fá jóbb nosztalgiával gondol t 
a Jókai-regények ködbeveszett idilljeire, mint azelőtt. Búcsúzott 
Timár Mihály és N o é m i szigetétől, az eszményi házasságtörők b i ro-
dalmától, amikor nőtt a nyomor , fogyot t az életkedv, aratott a halál 
(Búcsú a Senki-szigetétől). A forradalmak elközelgésekor sem kerül-
tek le könyvespolcáról a Jókai-kötetek, Nádas Sándor egy jelenték-
telen riportja szerint 1918 — 19 telén Margit-szigeti hotelszobájában 
is azokat olvasgatta.9 ítélete azonban most az egyszer keményen 
csengett a kormánypárt i , Tiszák barátságát kereső Jókairól ésMikszáth-
ról. „Csak olvassuk el az egykori írókat: Jókai és Mikszáth feljegyzé-
seit a miniszterelnökről. Néróró l nem írtak nagyobb hódolat tal a 
legaljasabb R ó m á b a n , mint írtak azokról az emberekről , akik . . . az 
ország élére kerül tek."1 0 Jó két hónappal az őszirózsás for radalom 
diadala után fogalmazott így, amikor azt is leszögezte, hogy 67 
után Magyarország történetének legaljasabb korszaka kezdődöt t . 
Á m nemcsak a háborús veszteségek fölötti elkeseredés, s a mindig 
benne élő kossuthi köztársasági szellem mondat ták ezt vele, hanem 
saját közelmúltjának emlékei is. Fiától tud juk , 1 1 mennyire félt Tisza 
István csábításától, aki mint a Magyar Figyelő szerkesztője a lap vacso-
ráira hívogatta, s Mikszáth elhunyta után benne és Herczeg Ferencben 
látta a „hivatalos i roda lom" jövendő csillagait. Krúdy azonban n e m 
engedett, nem szolgált a konzervatívoknak, s így egyénileg ér thető 
túlzottan szigorú kijelentése a kormányt támogató nagy í róelődök-
ről. 

Esztéta elmélyültséggel sohasem írt az írótársakról, módszeresen 
sem kutatot t Jókai életútja után, mégsem zárkózott el az ú jabb anya-
got nyú j tó memoárok elől. Ezt igazolja Jókai barátja a boldogtalan 
R.udolf királyfi c. karcolata, amelyben hivatkozik Feszty Árpádné 
frissen megjelenő emlékezésére az aggastyán köl tő Bajza utcai éle-
téről.12 S memoárok olvasása érződik Mesemondások Jókai Mórról c. 
ifjúsági elbeszélésén is, amellyel Zsuzsika leányát kívánta a cente-
nárium évében Jókai mesekastélyának küszöbéig vezetni. Ez az 
igénytelen, de vonzó kötet , amelyről Krúdy és Jókai kutatói teljesen 
megfeledkeztek, nagyon jól mutatja, mi t tartott a gyermekek szá-

• K r . GY. : írói arcképek. I. K. 207. 
' K R V 166 . 
10 KR. GY.: Pesti levelek — 34S-
1 1 PEREPATITS A . : Kr. nyomában — K R V 7 1 0 . 
" KR. GY. : A tegnapok ködlovasjai — 26. 
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mára lényegesnek a hatalmas életműből. A mindig is kedves Nábob, 
Kárpáthy Zoltán, A kőszívű ember fiai mellett jóízűen regél a mester 
felvidéki utazásáról, s annak gyümölcseiről, Ocskay László meg a 
lőcsei fehér asszony életregényéről. A Peregrinus c. híres elbeszélést 
egy sokat csúfolt, bikaerejű kollégistáról, a kis Mór ic diákkora hiteles 
emlékének tekinti, s még arra is talál módot e „ f ehé r " műfajban, 
hogy halványan utaljon a Balatonfüreden üdülő í ró t i tkolt szerelmére 
meg Timár Mihály kettős életére. így lesz az aranyemberből a 
Mesemondások lapjain csődbejutott kalmár, aki felesége vagyonkáját 
biztosítja látszathalálával, míg dunai hajósként keresi kenyerét, és 
egyedül a k o m á r o m i költőnek mondja el élete nagy titkát. Mennyi 
poétikus egyszerűség van ebben az ifjúsági „vál tozatban", s mennyi 
lokálpatrióta büszkeség tükröződik ott, ahol Kárpá thy János alak-
ját a közismert modelleken kívül a szabolcsi Kállay Péterhez is hozzá-
köt i ! Elete tájaiból Podolint csempészi be szuverén könnyedséggel 
Jókai felső-magyarországi kőrútjába, mintha csak cserét csinálna, 
hiszen ő mind ismerte Jókai hajdani lakóhelyeit, cikket is írt a költő 
füredi villájának kereskedő kezére jutásáról (Jókai Mórnál a füredi 
uradalomban )13, miért ne festhetné le viszonzásul egy podolini Jókai-
látogatás vonzó freskóját? 

Az öregedő, betegeskedő, regi olvasóközönségét elveszítő Krúdy 
lélekben egyre messzebb kerül Jókai gyermeki bizakodásától. A 
centenárium küszöbén még hinni látszik abban, hogy a magyar 
középrétegekben feltámadhat a drága Jókai -hagyomány („hazaszere-
tet, önfeláldozás, nemesség, f inomság, szép szomorúság") ám hama-
rosan ennek lehetetlenségéről kell meggyőződnie. 1929-ben fel is 
panaszolta Ha ma élne Jókai c. írásában: „Jókai ma n e m élhetne . . . 
hiszen olyan idők következtek el, amelyeket az ő optimista . . . kép-
zelete nem jósolhatott . Megbukot t Jókai minden jóságával, derült-
ségével, de legmagyarabb érzeteivel is."14 

2. 

Bármennyire is idézte azonban őt, egyéniségük távol állt egymás-
tól, s ezt Krúdy is tudta. Jókai könnyen és boldogan illeszkedett be az 
emberi közösségekbe, ragaszkodott családjához, rokonaihoz, hű fia 
volt városának, egyházának. Krúdy nemcsak hozzá képest, hanem 
a kortársi íróvilágot mércéül véve is magányos farkas : mindkét 
házasságától elidegenedett, felekezet, politikai vagy írói csoport 
életébe sem olvadt be. Jól mondta róla Schöpflin nekrológjában: 
„Soha semmihez nem ta r tozo t t . . . még az emberek társaságához 

13 KR. GY. : A tegnapok ködlovag,ai — 300. skk. 
14 KR. GY.: írói arcképek - I. K. 215. 
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sem." 1 5 A sokatírásban, tehetségük mértéktelen és veszélyes kiuzso-
rázásában találkoztak, a pénzt is gavallérosan szórta mindke t tő , de 
az első pillantásra azonos mozzanatok m ö g ö t t mennyire elütő a 
két életstílus magva! T imár Mihály megteremtője saját sóvárgásait, 
szeszélyeit, dacos indulatait szinte csupán írás közben élte ki, minden-
napjait a kor írott és íratlan törvényei szabályozták („Jókaink mind-
végig megmaradt rendes éltű komáromi polgárnak . . . sohasem 
hentergett ágyában az elmúlt éj kísértetjárásai miat t" 1 6 jegyzi fel 
róla a Szindbád költője). Milyen messze vol t ettől a sokszor garázda 
és tékozló Krúdy, a keserű bohémok és önpusztító elkallódottak 
szellemi testvére, aki lelki alvilágát gyakran sem tetteiben, sem művei -
ben nem fékezte! Legföljebb „az Öreg ember nem vén ember" Jókaiját 
kerítették a szerelmi vágyak olyan elemi erővel ha ta lmukba, mint 
Krúdy t egész tudatos pályáján. 

A kettejük között húzódó markáns választóvonalat Szindbád min-
dig is érezte, épp ezért vágyódot t Jókai egyszerűbb, derűsebb világába, 
s betelvén hányatot t sorsával, talán csábította is amannak családias-
sága, tisztes jóléte, s n e m utolsósorban hatalmas közönségsikere. A nép-
szerűség mámor í tó italából neki sokkal kevesebb jutot t , igazában 
mindössze A vörös postakocsi megjelenése (1913) s a forradalmak leve-
rése közti jó félévtizedben ízlelhetett belőle. Vajon ezt a rendkívüli 
tehetségéhez mérten közepes visszhangot azzal magyarázzuk — mint 
első életrajzírója teszi17 —, hogy művészetétől a szorosabb értelemben 
vett pol i t ikum hiányzott , asszociációktól túlterhelt, páratlanul zenei 
és érzékletes stílusa pedig inkább csak a vájtfülüeket vonzot ta? Ez is 
igaz, azonban érzelmi gazdagsága, szerelemre koncentráltsága ettől még 
hódíthatot t volna, — aminthogy egy ideig mégiscsak megigézte a 
négy polgárinál föl jebb nem jutott nőolvasókat is. A döntő oko t tehát 
nem az említettekben keresem, hanem másutt , úgy, amint ezt már ő 
is k imondta még a világháború előtt Bálint Lajossal folytatot t beszél-
getésében: „ M e s e m o n d ó vagyok, de nincs igazi mesém. N e m történ-
nek nálam olyanok, amik megfeszítenék az olvasó idegeit, amitől 
nyugtalan várakozással fordítana át a következő oldalra. Ezér t van, 
hogy engem mindig csak százak, legfeljebb ezrek fognak olvasni és 
értékelni ."1 8 

N e m tévedett, bár ha ítéletét számszerűen meg is cáfolta a mai 
Krúdy-reneszánsz. A százezres példányszám titka azonban napjaink-
ban is az izgalmas cselekményben keresendő, s ezt nagyon sokaknak 
változatlanul Jókai jelenti. Jókait kiváltképp ragyogó fabuláló készsége 
emelte regényíróvá, Krúdy t ennek hiánya utalta inkább a kisebb 

11 SCHÖPFT IN A.: Válogatott tanulmányok — Szépirodalmi K., 1967. 420—21. 
" A tegnapok ködlovagjai — 28. 
1 7 PERKÁTAI i . m . 1 2 3 . 
18 KrV 142. 
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epikus fo rmák birodalmába. Mert Krúdy géniusza e p o n t o n inkább 
Mikszáthéval rokon , ám a század első évtizede után a Mikszáth-hatást 
kinőve egyre többet kísérletezett a regénnyel, sőt regényciklussal is, 
amiben ismét lehetett némi szerepe Jókai példájának. 

Korai, noha csak később, 1906-ban megjelent regénye, A poáolini 
kísértet is éppen nagyívű mesevázával, késleltető technikájával, naivan 
démoni mot ívumaival emlékeztet Jókaira. Hősnője, az álmodozó 
német polgárlányból világhírű műlovarnővé, majd bosszúálló fúriává 
változó War t Erzsébet a Magnéták és Sasza cárnők (és n e m a mikszáthi 
Estellák) testvére, telivér romantika az egész akció fordulópont ja , 
az Erzsébetért v ívot t párbaj is. N e m a férj lövi itt le felesége megszök-
tetőjét, hanem a rejtélyes harmadik, Riminszky Kázmér végez vele, 
de a t i tok csak esztendők múltán pattan ki. Jókai-ihletés mellett 
bizonyít a gyakran feszült, izgatott, misztikus légkör is. A Bisztray 
Gyula által annyira kiemelt Mikszáth-hatást19 nem becsülöm le, 
ám inkább másodlagosnak ítélem, amivel pusztán a tör ténet utolsó 
harmadában (Erzsébet kísértetként ijeszti a környéket) kell komolyan 
számolnunk: ez csakugyan nem születhetett volna m e g a Kísértet 
Lublón utánzása nélkül! 

Ennyire nyílt, árulkodó Jókai-követésről később természetesen 
nem beszélhetünk Krúdynál , s ahhoz, hogy a dolgokat a m a g u k valós 
méreteiben lássuk, n e m árt utalni életművének Szabó Ede kifejtette 
hármas rétegződésére: 

„Első az idill, az érzelmesség, a romantika, vagyis a líra; a második, az előbbinek 
állandóan felszikrázó ellenpólusa : a dezillúzió, a kritika, az i r ó n i a . . . a valóság ábrázo-
lására törekvő, burkolt epika; a kettő kibékíthetetlen antagonizmusából nagyfeszültség-
gel csap ki a démónia, a szenvedély, a zaklatottság, meghasonlás, a pusztulás drámája." 

Igazi Jókai-inspirációt, illetőleg mély párhuzamokat tulajdonképpen 
csak az első vetületben kereshetünk, a másodikban még tere lehet két 
oeuvre felszinibb összevetésének, míg a harmadik réteg vizsgálata 
számunkra semmiyen eredményt sem ígér: ez már jellegzetesen az 
1918 utáni Krúdy birodalma, és egyszermind a 20. századé. A Jókain, 
Mikszáthon, Turgenyeven és Dickensen nevelődött í ró itt válik 
Ady és Bartók, Proust és Joyce szellemi kortásává. 

A romantikus-lírai Krúdy-arcot az rokonít ja elsősorban Jókaival, 
hogy maradandó műveik nagy részében mindketten a magyar fél-
múlt festői. Míg Jókai 1810 — 1867 közöt t érzi otthonosan magát, az 
i f jabb mester szellemi hazája valahol az Auróra-kör idején kezdő-
dik, és felső határai n e m igen érnek túl a mil lenniumon. Menekül-
nek saját koruktól , s kárpótlásul annak lapos, szürke (sőt Krúdynál 
olykor egyenesen ocsmány) hétköznapjaiért otthonossá, tündöklővé 
színezik a múltat . Jókai visszanéző szeme előtt nemzeti elszánások, 

" M I K S Z Á T H K r K 5. K. 2 3 2 — 3 3 . 
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országújító tettek képzenek föl, Szindbád írója inkább tiszta szerelme-
ket, derűs, biztonságos, magánemberi életet álmodik a messziségbe, 
azonban az ő ábrándjai mélyén szintén olyan Magyarország képe 
bújik meg, amely kossuthi módon függet len , Széchenyit követve 
vagyonos, és vezetői Deáktól a puritánságon kívül mit sem örököltek. 
Egy pillanatig sem kétséges, hogy ez a látomás a nemességből jött 
értelmiségben gyökerezik, még ha Krúdyná l a tisztes józsefvárosi 
meg podolini polgárság élete is fontos részlet a nagy tablókon. 

Jókai kezdetben egész hazáját megfürde t te eszményeinek fénysu-
garában (Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán), majd a Schmerl ing-
korszaktól kezdve egyre inkább kis utópia-közösségekbe izolálta re-
ményeit . (Berend Iván bondavölgyi tárnája, a Senki szigete, Torockó , 
Tanussy és Mántay Tisza-szabályozó csoportja stb.). Az Adorján 
Manassék, Áronf fy Lorándok, Timár Mihályok csábító, de terhes 
és többnyire bűnös karrierekről mond tak le egy-egy vi lágtól elhú-
zódó idill kedvéért. Vajon nem történik-e hasonló Krúdy írásaiban 
is? Az ingadozó Péter Pál (Palotai álmok) esetében még n e m láthat-
j u k tisztán milyen talmi értékek helyett választja az igazit: a vagyon-
talan Szekszti Judit szerelmét, meg a szegényes budai negyedet . Világo-
sabban csendül fel a m o t í v u m a Hét bagoly ban — itteni meglétét s 
fontosságát először Sőtér István hangsúlyozta2 0 — és a Napraforgó lap-
jain. Józsiás, Reviczky meg Vajda i f jabb kortársa a könyörte len írói 
törtetés helyett húzódik vissza a csöndes Józsefvárosba Áldáska olda-
lán, hogy afféle i rodalmi tisztviselőséget vállaljon a Virág Kálmán és 
neje cégnél. Evelin, a Napraforgó fő alakja a Nyírséghez tapadó Álmos 
Andor t választja a tépett városi életben h á n y ó d ó Végsőhelyi Kálmán 
helyett. Álmos Andor bemutatása önkéntelenül is Topándy t , a Mire 
megvénülünk bölcs remetéjét juttatja eszünkbe, bár közvetlen hatásról 
aligha beszélhetünk, mivel e mű Krúdy számára nem emelkedet t ki 
különösebben a Jókai oeuvre-ből. 

„Ez az Álmos egy falusi tudós volt. Körülbelül negyvenesztendős szikár, ércfejű és 
lágy tekintetű agglegény. . . Sem különc, sem bolond nem volt. Természettudós volt, 
de még soha nem jelent meg nyomtatásban a neve. Egy láncszem volt ama régi magyar 
urak generációjából, akik a maguk mulattatására megtanultak könyvből franciául 
vagy a n g o l u l . . . . Hetvenesztendős korukban csillagászattal foglalkoztak.*'81 

A rousseauista Topándy messze van m é g az öregségtől, á m azért 
az ő dolgozószobájában is rendre ott állnak a távcsövek és mikrosz-
kópok, búvárkodása szintén merő ama tő r kedvtelés marad . A régi 
kúriák légkörének visszasóhajtása mindké t esetben a közvetlen jelen 
elleni tiltakozásból fakad : Jókai a Schmerling-kor, Krúdy a világhá-
ború kietlenségéből röppen vissza a stilizált múltba. 

!0 SŐTÉR I.: Romantika és realizmus — Szépirodalmi K., 1956. 594—95. 
" Asszonyságok díja — Napraforgó — Magvető K „ 1958. 275. 
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Az Álmos A n d o r o k életképességében azonban nem t u d o t t tartó-
san hinni megalkotójuk, aki prózájának egy másik szintjén o ly remény-
telen tisztánlátással jelenítette meg a dzsentri végzetes hanyatlását. 
És sajátos módon ez a kettősség: nosztalgia és kételkedés együttjárása 
már a Mire megvénülünktőA sem idegen. Hősei, Topándy m e g az ifjú 
Áronf fyak túlérzékenyek, már kis ütésre visszahúzódnak a mozgal-
mas élettől, öngyilkosságra hajlanak, mintha írói szándéktól függet-
lenül a birtokos nemesség hullása vetülne bennük előre. E dekadencia 
legérettebb stádiumát a húszas évek K r ú d y j a két regényének (Valakit 
elvisz az ördög, Etel király kincse) is középpontjába állította. Nem 
tartoznak a nagy művész remekei közé , hosszadalmasságuk szembe-
tűnő, eseménytelenségüknek sem tulajdoníthatunk rejtet t funkciót, 
objektivitásuk, l írátlan megfigyelőerejiik azonban a millenniumi 
dzsentri nagyszabású természetrajzát ígéri. Feltűnő, h o g y Jókai, 
amikor a maga következetes liberális álláspontjáról t i l takozni kívánt 
kora nemességének múltbavágyó, agrár-programot k idolgozó szer-
vezkedése ellen A kiskirályok színterét félreérthetetlenül Szabolcsba 
tette, s a Tanussy testvéreket a r e fo rmkor i Kállayak n y o m á n rajzolta 
meg. 2 2 Tehát a ha j lo t t korú Jókai — az idézett mű 1885-ben látott 
napvilágot — és az éret t Krúdy ugyanazt a tájat emelték ki veszélyes 
kórok mérgező gócaiként! Érdekes és nem véletlenszerű találkozás 
bennük a kincskeresés mot ívumának felbukkanása: A kiskirályokban 
Tanussy Decebál mesés vagyona nagy részét eltékozolja Tonuzoba 
állítólagos sírjának megszerzéséért. Délibábos őskultusza azonban 
mindössze egy hamisí tvány bi i tokába juttatta. Az Etel király kincse 
főszereplői sem lelik meg Attila arannyal telihordott sírját Óbuda 
közelében, csupán egy cigánymesét hallanak róla,23 amelyben éppúgy 
megjelennek a csontvázzá lett testőrző kun vitézek, m i n t Jókainál 
Tonuzoba porladó harcosai a vezér mellett. Érdemes megfigyelni 
az idézett alkotások egyértelműen anekdotikus voltát. Az öreg és a 
fiatalabb mester egyarán t ezt a speciális realizmusfajtát találta meg-
felelőnek a „ tör téne lmi osztály" élősdiségének kidomborítására, s 
ennek kedvéért mindket ten lemondtak a romantikáról, K r ú d y pedig 
ezzel vegyülő lírai impresszionizmusáról is. 

Az európai irodalom története bevezetőjében Babits kijelenti : „Az 
emberiség tudata k ihagy , mint minden tudat. A gondola tok azonban 
egymásba fogóznak a sötétségen át. Ez a gondolatmenet az iroda-
l o m . " Gondolatok vonzot ták, taszították egymást az idézett példák-
ban is, így jött létre prózánk történetének egy nem lebecsülhető feje-
zete. 

" Vö. a regény OLTVANYI AMBRUSŰÓI készített igen jó kritikai kiadásával : Akadémiai 
K, 1968. 344 skk. 

!t Valakit elvisz az ördög és más kisregények — Debrecen. Alföldi Magvető, 1956. 
36S. 
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JUHÁSZ FERENCNÉ 

K É T I R Ó A S Z Á Z A D F O R D U L Ó N * 

( B R Ó D Y S Á N D O R ÉS J U S T H Z S I G M O N D ) 

Amikor a századforduló rendkívül változatos irodalmából figyel-
münket két olyan író felé fordít juk, akiket születésük azonos, 1863-as, 
dátumán kívül látszólag semmi nem kapcsolhat össze, akkor ezt azért 
tesszük, hogy a korszak művészetében található azonosságot, a teg-
nap modernségének a természetét kutassuk. 

Bródy Sándor és Justh Zsigmond különböző származású, külön-
böző mentalitású, különböző életű író. N e m is nagyon szerették 
egymást. Justh a naplójában „éhes farkashoz" hasonlítja Bródyt , 
Bródy sznob szépléleknek tartja Justhot, noha emellett kölcsönösen 
nagyra becsülték egymás tehetségét, amint a levelekből és más szöve-
gekből ugyancsak kitűnik. Van közöttük hasonlóság is: mindketten 
programosan naturalista regényírók. Eszményképük a nagy orosz 
regény mellett a francia próza, Bródynak elsősorban Zola, Justhnak 
a Goncourt-testvérek. A naturalista igénynek megfelelelően mindket-
ten nagy, az egész társadalom életét átfogó regényciklust terveznek. 
Justh A pénz legendájának előszavában ír ja: 

„ M e g ke l l v i z sgá ln i a t á r s a d a l m i o s z t á l y o k a t , m i h a s z n á l h a t ó 
b e l ő l ü k ? " „ R e g é n y c i k l u s t a k a r o k í r n i — í g y a f ia ta l B r ó d y — , 
m e g í r n i e z e k b e n a m a b e n y o m á s o k a t , m e l y e k e t a m a i társa-
d a l o m , ez a k a o t i k u s , f o r r o n g ó Ú j M a g y a r o r s z á g tesz r á m . 
S z e r e t n é m ez t az á t m e n e t i k o r t je l legzetes r é sze iben m c g -
na ;zo ln i . K e z d e n i az á l ta lános p r o b l é m á k o n , á t m e n n i a k ü l ö -
r ö s b e . " 

A nagy, mindent magába foglaló regényfolyamot nem írták meg. 
H o g y paradoxonnal fogalmazzunk: Justhot a halál, Bródyt az élet 
akadályozta meg ebben. A különbségek és a hasonlóság mellett a 
két íróban és a kor egész művészetében van egy lényeges azonosság 
és ez: a szecesszió. A szecesszió a századforduló művészi lázadása 
volt, amely azoknak az ellentmondásoknak a talaján jött létre, melyek 
Európát a 90-es évektől egyre érezhetőbben szétfeszítették, s később 
világháborúhoz vezettek. A 20. század egyik nézőpontból a fokozódó 
jólét, a prosperitás, a liberalizmus és a demokrat izmus kibontakozásá-

* Korreferátumnak készült a Magyar Irodalomtörténeti Társaság orosházi vándor-
gyűlése (1969. ápr. í r—13,1 századvégi vitájához. 
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nak százada, a tudományos és technikai forradalomé, a civilizáció elter-
jedésének százada, amelyet a haladás gondolatának már-már vallásos 
optimizmusa és a gazdagság, élni tudás jó közérzete hatott át. Régi 
szép idők, aranykor, Belle Epoque, Golden Age, ezek a szavak őrzik 
a háború előtti, boldog Európa öntudatának emlékét, egy olyan korét, 
amikor minden biztosnak, megoldhatónak és örökkévalónak látszott, 
és ahogy mondani szokták, még a pénz is aranyból volt. Ugyanakkor 
a 19. század a szociális és a nemzeti kérdés kiéleződésének, a gyarma-
tosítás kiterjedésének százada, hogy csak a legfontosabbakat emeljük 
ki, a szinte napról-napra szaporodó kérdések közül. A kettő feszült-
ségére, amelyet természetesen csak a legjobbak érzékeltek — a kor 
értelmisége és művészete a szecesszióval válaszolt, a kivonulással, az 
elkülönüléssel. A művészet és a polgári társadalom értékrendjének 
szembekerülése már jóval előbb elkezdődött, művészi vetülete ennek 
a naturalista regény, az impresszionista festészet, a szimbolista vers. 
Az eszmény és a valóság, művészet és élet szétválásának folyamata 
az 1871-es párizsi k o m m ü n leverése, brutális és alapos megtorlása 
után felgyorsult, és a század végére a szecesszióban kristályosodott 
ki, amikor is már egy nemzetközi sugárzású művészi mozgalommá 
nőt t . Folyóiratok, újságok, színházak, festők műtermei, kávéházak, 
képző- és iparművészeti tömörülések az új irányzat műhelyei, s meg-
találjuk őket — lényegében azonos indulatokkal — Petrográdban, 
Münchenben, Bécsben, Prágában, Londonban, Párizsban, Darmstadt-
ban, Berlinben és nálunk is. A szecesszió individuális lázadás, amely 
az egyéniség korlátlan szabadságát, a személyiség titokzatos voltát és 
nagy lehetőségeit hirdeti. Vallja az élet és a művészet egységét és 
egyetemességét, ez magyarázza a különböző művészeti ágak szoros 
kapcsolatát, a meglevő társadalmi renddel szemben pedig egy „meg-
reformált", megváltozott életeszményt hirdet, a szépséggel és a művé-
szetben kifejeződő emberi igazsággal megnemesített, megváltott 
életet. A szecesszió rendkívül sokrétű irányzat, hangsúlyozott és 
túlméretezett individualizmusából következően kevés a hasonlóság a 
kiemelkedő nagy egyéniségek és művek között, ahány művész szinte 
annyi szecesszió, van azonban egy mindegyiket átsugárzó azonosság: 
elkülönülés a társadalom uralkodó rendjétől, uralkodó eszményeitől 
a szuverén egyéniség jogán, és az új művészet, az új emberi eszmények 
lázas keresése, sokszor irreális utakon. Ezt az azonosságot találhatjuk 
meg Bródy Sándor és Justh Zsigmond között is. 

Szecessziójuk, a századforduló korszerű, modern életérzése, az euró-
pai fin de siècle sajátosan magyar kifejezése volt, s ez nagyon sok vo-
natkozásban azonosságot teremt a két olyannyira különböző író kö-
zött. Ilyen az életmódban megnyilatkozó lázadás : Justh dandyzmusa 
és Bródy Sándor bohémsége. Az életmód reformjának mondhatjuk 
azt a törekvést, ahogyan mindkét író kialakította az uralkodó kon-
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vencióktól eltérő életstílusát. Justh élete felháborítóan eltért a korabeli 
átlagarisztokrácia szokásaitól. Jellegzetes századvégi jelenség, m a g y a r 
képviselője annak a nemzetközi típusnak, amelynek királyi házból 
való tagja a welszi herceg, a viktoriánus Európa aranyifja a későbbi 
VII. Edward vol t : a man about the town, a városi ember, pon tosab-
ban a nagyvilági ember . Justh az a mindig divatosan öltöző világfi, aki 
egyformán ot thon érzi magát bármely részén a világnak, a n a g y v á -
rosokban éppúgy, mint a pusztán vagy a nemzetközi fürdőhelyeken, 
Nizzában, Monte Carloban vagy Karlsbadban. O t thon van a festők 
műtermeiben, atalierekben, tárlatokon és aukciókon éppúgy, m i n t 
a művészkocsmákban, vagy az anarchisták titkos gyűlésén, és szinte 
kötelezően idéz minden írót a saját nyelvén, leginkább franciául, 
angolul. Antokolszkij, a Párizsban élő orosz szobrász, Mefisztónak 
mintázta meg. Justh sovány, szakállas, a gondolkodó pózában ülő 
Mefisztó; Péterfy Jenőnek a Káprázatok című kötetéről írt bírálatából 
idézve: „Kevés Hamle t pa r főmmel behintve". Justh, Napló jának 
tanúsága szerint, Proust vagy Oscar Wilde dandy hőseinek r o k o n a . 
De ugyancsak műveinek tanúsága szerint, ennek a dandyzmusnak a 
tartalma, a hallatlanul érzékeny, vérbeli művész különállása, szecesz-
sziója, osztályának kötelező szokásaival és gondolkodásával való szem-
befordulása. Érzékeny a világ minden jelenségére: a lélek válságaira, 
a társadalom igazságtalanságaira, sznobizmusára, pöffeteg gőgjére , 
üres úrhatnámságára, éppúgy mint a mélyben alakuló új jelenségekre, 
érzékeny a halandó emberre, aki „homogén" vele, hogy kedvel t 
kifejezését használjuk. Itt és így azonos Justh dandyzmusa és B r ó d y 
Sándor lázadása, amelyet sokáig a bohémség álarca fedett el e lő t tünk. 
A bohém Bródy : a kávéházi élet, a hotelszobák lakója, Erósz megszál-
lottja, színházi és társasági sikerek, az életes-élet hőse. A maga korában 
szecessziós jelentése van ennek a bohémségnek is : küzdelem a fe lgyor -
sult élettempóval, az anyagi gonddal, a művész önállóságáért és f ü g g e t -
lenségéért. Bródy szecessziója a polgári konvencióktól való elfordulás, 
a hipokrita erkölcsökkel szemben a felszabadult, új utakat kereső, 
társadalmi rang nélkül, pusztán emberi rangjában egyenrangú egyé -
niség szabadságának, méltóságának, szépségének hirdetése. É le tművük-
ben megtaláljuk a szecessziónak ezt a lírai á ramát : a kívülre rekedtek, 
a szegények és szenvedők indulatát és érzékenységét Bródynál , a 
halálraítéltek fájdalmas rezignációját és dekadenciáját Justhnál. 

Az életmű egy másik rétege, ahol a nagy különbségek mellet t 
szecessziós azonosságra bukkanunk : a két író társadalmi r e f o r m g o n -
dolatai. Mindket tő más nézőpontú, Justhéban az arisztokrácia, B r ó d y -
nál a városi polgárság, kispolgárság és a szegénység érdekei fe jeződ-
nek ki, azonosak abban, hogy mindketten az egyénből indulnak ki 
és a konkrét társadalmi gondolat feloldódik az elvont, morális, á l ta-
lános emberiben, és egy messianisztikus világmegváltó szándékban. 
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Justh világosan látja osztályának halálraítéltségét, dekadenciáját. 
Regényének hősével elmondatja ezt a sokat je len tő szót: Fuimus, 
voltunk. 1888-ban megjelent egy novellája a Magyar Szalonban, 
címe: A jövő nemzedékekért. A novella arról szól, h o g y a fajta g y ö -
nyörű virága a szép, arisztokrata Kálnokyné megöl i az unokatestvé-
rével kötö t t házasságából származó idegbeteg fiát és púpos lányát, 
majd saját magá t lövi agyon. Biológiai szemléletű, naturalista novella, 
szuggesztív erővel fejezi ki Jus th véleményét, ítéletét. Másutt a 
fajta vad mentenivágyása, a megoldás kétségbeesett keresése kap 
művészi f o rmá t . így a kiválás genezise harmadik kötetében, Justh 
legjobb regényében, a Fuimusbun, amelynek, földbir tokos hősét, 
Czobor Á d á m o t egy parasztlánnyal házasítja össze. A kisbérleti 
rendszerrel megoldot t fö ldre form, a parasztsággal felfrissített fajta 
elgondolása ez, később Szabó Dezsőnél jelentkezik ismét. A modern 
konzervativizmus, az ideál-realizmus, szintetikus szocializmus esz-
méje, ahogyan ez az irányzat a Társadalomtudományi Társaság 
1904-es vi táján nevezte magát . Individuális elképzelés, amely a keresz-
tényi szeretet, az altruizmus kifejlődésétől várja a társadalom re fo rm-
ját, az ember , a szegénység és gazdagság problémáinak megoldását. 
A magát szocialistának, forradalmárnak valló Bródy is, a „lelki szocia-
lizmustól", az egyéniség változásától, egy új é r tékrend kialakításától 
reméli azt a mindent felfrissítő, az élet fejlődésének akadályait elsöprő 
forradalmat, Messiást vagy bá rmi mást, ami a jövendőt biztosít-
hatja. Más indítékú célok és indulatok ezek, és lényegében mindket tő 
irreális, de mindket tő hisz az emberben, az e m b e r változásra való 
képességében, a jóra való haj lamában, a művészet, a szó erejében. 
Ez a hit : az egyén változása min t a társadalmi kérdéseket megoldó 
legfőbb és egyetlen tényező, korunkban olykor naivitásnak hat vagy 
romantikusnak, de végső soron, amennyiben ez már a tágabb értelem-
ben vett erkölcs kérdéseihez kapcsolódik, mutat ja a szecesszió jövő 
felé i rányuló társadalmi, közösségi indulatát és az emberrel való 
együttérzését, humanizmusát. 

Európai jelensége a szecessziónak a népművészet és a primitív 
művészet iránti érdeklődés. Olyan forrásvidéknek látják ezt a kor 
művészei, ahol az ember érzései, gondolatai, a vi lágról való elkép-
zelései eredeti formájukban találhatók meg. Justh az ősi görögség 
egyetemes életfilozófiájának őrzőjét látja a parasztságban. Célja az, 
hogy a parasztságban rejlő tehetségeket felszínre hozza, és a magyar 
parasztot az egész világon ismertté tegye. Elméletében sok rokon-
szenves vonás és sok ingoványos elképzelés keveredik össze, viszont 
sok k i tűnő , máig hatásos novellát írt a parasztság életéről. (Legna-
gyobb párizsi sikerét a Puszta könyvével aratta.) B ródy drámát és 
novellákat írt, amelynek hősei, hősnői parasztok. Mindket tő jük látás-
módja naturalista, ábrázolásmódjuk azonban szecessziósán stilizált. 
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N e m azonos ez a stilizáltság a népszínműével, amely egy é le tmódot 
eszményít, sokkal inkább a szecessziós díszítő művészet vonalasrajzú 
allegóriáival. N e m az életmód, hanem az ember eszményítése. írá-
saikban a paraszti élet, szokás vagy esemény a maga szomorú, lázító, 
naturális mivoltában jelenik meg, de az ember az körülrajzolt, stili-
zált, eszményített. Justhnál a paraszt a művészi szépség eszménye 
lesz. Egy felvidéki parasztlány olyan, mint a Holbein madonnák, a 
lovát fürde tő csikós egy görög szobor szépségével igézi meg az írót, 
aki az ősi és a modern szépség azonosságát fedezi fel benne. U g y a n -
úgy, amint Isidora Duncan, aki a modern táncot görög vázák ábrá-
zolta táncosnők mozdulataival frissítette fel, és egy magyar pusztai 
parasztlány saját koreográfiájú táncában ennek hasonmását fedezte 
fel. 

Bródy paraszthősei az elnyomás, a szegénység, a testi, lelki el tor-
zulások ellenére az ősi természetesség, egészség, eredetiség eszményei 
lesznek, akár Kaál Samu tragédiájában, akár a Juló és Julis h u m o r á -
ban: az emberség törvényének vagy drámájának, tragédiájának és 
komédiájának megvallói, jelképei. 

A szecessziós stílus mögö t t egyfajta lehetséges emberi mentalitás 
van, amely a különbségekben is felismerhető azonosságként jelent-
kezik. Ennek a mentalitásnak az alapja: az izolált Én, a személyiség 
abszolutizálása. Az életmód reformja, a konvenciókkal való szakítás 
— az Én szecedálása a társadalomból — és a közösségi elgondolások 
messianisztikus elvontsága az egész európai szecessziónak — s benne 
a miénknek is — jellemzője. A parasztsághoz és a parasztkultúrához 
való viszony azonban a magyar , a közép-európai szecesszióban hang-
súlyosabb, összekapcsolódik a politikailag bonyolul t nemzeti kérdés-
sel, így nemcsak a magyar szecesszió sajátos jellegét határozza meg, 
de fontosságát is kiemeli. 

KISPÉTER ANDRÁS 

T Ö M Ö R K É N Y ÉS A S Z Á Z A D V É G I NÉPIESSÉG 
N É H Á N Y K É R D É S E * 

Az irodalmi, művészi népiesség vizsgálata az elmúlt évek során 
kiesett az érdeklődés középpontjából . Igaz, a marxista i roda lomtudo-
mány korábban is elsősorban ideológiai, társadalmi, politikai szem-
pontból vizsgálta az irodalmi népiességet. Ezen a területen a har -
mincas években és a felszabadulás után is sok kérdés tisztázódott. 
Gondolok elsősorban Révai József, Lukács György és mások ilyen 

* Elhangzott a Magyar Irodalomtörténeti Társaság orosházi vándorgyűlésén 1969. 
április 13-án. 
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i rányú munkásságára, valamint az M S z M P elméleti munkaközössé-
gének téziseire. A népiesség esztétikai jelentőségéről, mibenlétéről 
azonban az eddigi tanulmányokban, cikkekben, vitákban vajmi 
kevés szó esett. Az utolsó jelentős próbálkozás, szintézis, amely a 
népiességet az i rodalom, a művészet oldaláról kísérelte meg megköze-
líteni, 1927-ben, több min t negyven éve látott napvilágot. Horvá th 
János: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig c ímű könyvére 
gondolok . A népiesség Petőfi óta felmerülő problémáinak esztétikai 
tisztázására, Sőtér István Nemzet és haladás c ímű könyvének egyes 
fejezeteit és néhány részletproblémát tárgyaló műve t kivéve kísérlet 
sem tör tént . Alig van tudományterüle tünknek még egy olyan része, 
ahol annyi félreértéssel, meg nem értéssel találkoznánk, ahol az egy-
mással homlokegyenest szemben álló nézetek olyan zűrzavara ural-
kodna, mint itt. Pedig a kérdést nálunk különösen aktuálissá teszi az 
a sajátos helyzet, hogy a népiesség i rodalmunkat Faluditól egészen 
napjainkig végigkíséri, valamilyen fo rmában minden korban jelen 
van, és így vagy úgy befolyásoló tényezője egész i rodalmunk fejlő-
désének. 

A népiesség természetesen nem elsődlegesen esztétikai kategória, 
de egyes korokban mégis azzá válhatik, azzá válik azáltal, hogy az 
alkotó művészek, írók egy része esztétikai eszményül választja a népet, 
a népéletet. Szeretném hangsúlyozni, itt népiességről, nem n é p m ű -
vészetről, népköltészetről van szó. Határozot t különbséget kell ten-
nünk a népművészet, a népköltészet és az i rodalmi, művészi népiesség 
közöt t . A határokat gyakran esztéták, i rodalomtudósok is elmossák, 
vagy legalábbis nem eléggé határozottan húzzák meg, holot t ennek 
tisztázása nélkül nem lehet a népies i rodalom valódi jelentőségét fel-
tárni. Népies i rodalmon nemegyszer a népköltészet hagyományainak, 
formáinak utánzását értik. Népiesség címszó alatt még a nemrég 
megjelent Magyar Irodalmi Lexikon is a következőket í r ja : 

„az irodalomban a népi életformának és a néphagyományok-
nak — ezen belül a népköltészet hagyományainak — ápolására 
alapozott törekvés, beleértve az irodalomnak a népköltészet-
hez való tudatos idomulását; az ábrázolásnak az a módszere, 
amely a mondanivalót népi alakokon és sorsokon, népi szim-
bolikán keresztül, a népköltészet hagyományos tartalmi és 
formai elemeit felhasználva fejezi ki." 

Egyik meghatározás sem teljesen kielégítő, legalábbis félrevezető. 
Köztudomású ugyanis, hogy a népies írók, köl tők éppen az egyszerű-
ségre törekszenek, szemben a népköltőkkel, népművészekkel, akik-
nek ideálja nem az egyszerűség, hanem amint tőlük telik igyekez-
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nek színessé, tarkává tenni, kicifrázni alkotásaikat. Babits Mihály írja 
Az európai irodalom történetében: 

„Semmi sem idegenebb a nép ,egyszerű' énekesének karak-
terétől, mint az egyszerűségnek ez a tudatos vágya és keresése. 
A nép a maga meséit, dalait, mint a subáit és kancsóit, annyira 
földíszíti ,cifrává', amennyire csak tudja. Azaz eltávolítja az 
egyszerűségtől. A készakart ,költői egyszerűség' művelt ko-
rok reakciója." 

Babits az Iliász és az Odiisszea kapcsán állapítja ezt m e g , de elég 
egy pillantást ve tnünk a világ i rodalmának népies törekvéseire, hogy 
igazát belássuk. A programszerű népiesség lényegét sohasem a nép-
költészethez való fo rma i hasonlóság, hasonulás adja, hanem létre-
jöttének, fogantatásának körülményei , amelyek legtöbbször éppen 
ellentétes irányúak, min t a népköltészeté. Fáradt, kiábrándult korok 
köl tői fordulnak a néphez, az egyszerű élethez, mint a megújulás 
ősforrásához. Már az alexandriai kor ógörög költői Theokri tosz és 
Bion pásztor-idillek írásában keresnek felfrissülést. A császárságot 
v a j ú d ó római köztársaság énekese, Vergilius is a csöndes falusi élet 
szépségeit dicséri eclogáiban. Rousseau pedig a végnapjait élő fény-
űző francia királyság idején elméletet csinál az egyszerűség, a termé-
szetes élet, a falusi magány iránti nosztalgiából. Hasonló szemlélet-
ből fakad a századvég, a fáradt fin de siècle és a X X . század első felé-
nek a paraszti, a falusi élethez menekülése. Francis Jammes-o t szok-
ták az irányzat legjelentősebb képviselőjeként emlegetni , akinek 
„megjelenése — R ó n a y György szavaival — a múlt század végének 
francia költészetében olyanféleképpen hatott , mint amikor egy mes-
terséges világítású, fülledten illatos szobába a föltárt ablakon át 
hirtelen beárad a friss májusi fény és a mezei levegő". J a m m e s a beteg-
séget, a fáradtságot, a különöst, a szokatlant eszményítő „városi 
i roda lommal" programszerűen állítja szembe a vidékit, az egészsé-
geset, a „mindennapi jelentéktelen do lgok költészetét". 

H o g y a népköltészet formai utánzása mennyire n e m eredményez 
rangos költészetet, m i sem mutatja jobban , mint a Petőfi utáni népies 
epigon líra, vagy a század második felének magyar népszínmű 
irodalma. Ot t pedig valóban megtalálható a népművészet minden 
kelléke, a cifra szűr, a hímzett mellény, a népdalutánzat, mégsem 
tekinthetjük ezt másnak, mint álnépiességnek. Ezzel szemben a 
magyar századvég népies írói nem ragaszkodnak a külsőséges népies 
formákhoz, hanem egyszerűségre, a népi gondolkodásmód, életforma 
bemutatására törekednek. 

Már a Nyugat í rói felfigyeltek rá, hogy a magyar századvég, a 
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századforduló népies i rodalma rokon indíttatású Francis Jammes 
népiességével. Kosztolányi Dezső írja Gárdonyi Gézáról : „Érzik-e, hogy 
ez a magyar költő a naivitásával, az ibolyás kellemével, a vergiliusi 
hullám-puhaságával, egytestvér azzal, akit a mai franciák annyira 
olvasnak és szeretnek, Francis Jammes-mal ." Babits szerint a „késza-
kart népiességet" mindig bizonyos „ku l tú rc sömör" eredményezi, 
„a művész örök vágya tisztább, őszintébb, emberibb kultúrára, 
melyet a patriarkális egyszerűség még megközel í t" . Annyiban két-
ségkívül igaza van Babitsnak, hogy a néphez , a népi élethez fordulás 
mindig bizonyos oppozíciót jelent, leginkább eszmény nélküli, 
kiábrándult korok eszmény keresése ju t b e n n e kifejezésre. Különö-
sen a kapitalizmus fejlődésének kísérő jelensége ez az egyszerűség, 
természetesség, szépség utáni nosztalgia. Védekezés ez az atomizá-
lódó, elembertelenedő világgal szemben, védekezés az egyre nyomasz-
tóbb elidegenedéssel szemben. 

Közhely, hogy a magyar kapitalizmus fejlődése 1867 u tán roha-
mosan megy végbe, h o g y néhány évtized alatt olyan változásokat 
idéz elő, amelyek szerencsésebb körü lmények között fe j lődő orszá-
gokban egy évszázadot is igénybe vet tek. Az emberek többségét 
felkészületlenül találta ez a hirtelen átalakulás, a gyors urbanizálódás, 
a rohanó élet, az egész társadalmat á tha tó üzleti szellem. Üzletté 
vált m inden : a politika, a szerelem, a művészet . Minden korábban 
szilárdnak hitt értékrend felbomlott , az e m b e r e k elvesztették a lábuk 
alól a talajt. Az elbizonytalanodás, a talajvesztettség érzése már a 
70-es években megkezdődik . Már Zilahy Károlyék nemzedéke elfor-
dul a Gyulai-iskola nép-nemzet i eszményétől, de ők még csak meg-
siratják az ábrándokat, az ihlet náluk — R ó n a y György szavaival — 
„egy-egy keserű gesztusba vagy a rombolás látomásába, megsemmi-
sülés katasztrófájába fu t k i " . Reviczkynél, Komjáthynál a szenvedés, 
a kitaszítottság, a bűnhődéstudat már szereppé válik, ami t gőgös 
magábazárkozással, a társadalomból való kivonulással együ t t mint 
kényszerű szerepet vállalnak. Ez a „kivonulási gesztus" lesz ezután 
a századvég tipikus költői , írói, művészi magatartása is. Ennek a 
„kivonulásnak" több változata ismeretes a századvég magya r iro-
dalmában, de minket t émánk szempontjából csak a néphez, a falusi 
egyszerű világhoz fordulás érdekel. 

A századvég íróját n e m elégíti már ki a képletes kivonulás, közülök 
többen ténylegesen is a vidéki életet választják, visszavonulnak a 
modern , nagyvárosi élettől. Elég csak Petelei István, Gárdonyi Géza 
és T ö r m ö r k é n y István nevét említeni. A nagyváros, melyet nálunk 
csak a főváros testesít meg , előttük m i n t „modern Babi lon" , az 
élet fer tője jelenik meg, amely vé leményünk szerint idegen a nem-
zet testétől. Ennek az idegenségnek a hangoztatása ennél a nemze-
déknél n e m nacionalista, soviniszta jelszó, hanem tiltakozás a 
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kultúra, a művészet tömegcikké, áruvá válása ellen. Ez érthető is, 
ha arra gondolunk, hogy az újságok hasábjait, a könyvkiadást, de 
különösen a színpadot ebben az időben önti el az ötöd- , hatodrendű 
vagy m é g silányabb külföldi, főkén t francia „csak szórakoztatni 
aka ró" fércművek áradata. 

És mindez a változás az állami élet látszólagos stabilitása mellett 
megy végbe. Külsőleg, az államvezetésben, a politikában úgy lát-
szik semmi sem változott, az arisztokrácia és a dzsentri továbbra 
is kezében tartja az államvezetést, a megyei közigazgatást, legalábbis 
ragaszkodik ennek a látszatához, de valójában minden átalakult, a 
kifej lődő kapitalizmus mindent a saját arcára formál t át. Babits 
Mihály jellemzi ezt a századvégi állapotot találóan a Halálfiaiban: 

Ш 
„Künn zúgott az élet, munka, vállalkozás — írja — ; állami 
szerződések, üzletek stb., ez volt az a korszak — szürke, de 
gazdag következményekben —, amit a Magyar Állam Üzleti 
Megalapozásának lehetne c í m e z n i . . . " „Hős kellett, volt is, 
a fantáziának. De mit tegyen a hős az erejével? Béke volt ,ro-
hasztó béke', mint mondani szokták. Mi célja lehetett volna 
itt a hősiségnek? Künn csak ment minden hivatalból: s a Hiva-
tal megóvott, eltartott, vigyázott ránk. Minden önállóság feles-
leges volt és nem is úri." 

D e ha a hivatalnokká váló dzsentri számára minden önállóság feles-
leges volt , mit tehettek azok, akik kívülrekedtek ezeken a hivatalo-
kon , és nem állott a hátuk mögö t t megfelelő tőkefedezet sem? O k 
bizonyára nem sokat törődtek vele, ha nem úri dolog is az önállóság, 
a maguk módján lázadtak, s ha mást nem tehettek, tüntetően k ivo-
nultak a hivatalos társadalomból. Ilyen kivonulás a népi élethez f o r -
dulás is, tehát a népiesség bizonyos szembenállást, tiltakozást jelent 
ebben a korban. És jelenti egyben a tisztaság, a szépség, az egyszerű-
ség utáni vágyat is. Az író, a művész, aki nem érzi jól magát a „ m o d e m 
Babi lonban" , eszményképet keres a „természet egyszerű fiainál", aki-
ket még nem rontot t meg a bűnös civilizáció. Más ez a néphez f o r -
dulás, min t később a Nyula i -mozga lom kibontakozása után Móricz 
Zs igmond népiessége, vagy a harmincas évek népi íróinak m o z g a -
lomszerű jelentkezése. A legdöntőbb különbség az, hogy amíg 
Móricznál és a népi íróknál a népi élet ábrázolásának mindig szociális 
indítéka is van, addig a századvég népies íróinál akkor sem a szociális 
p roblémákon van a hangsúly, ha műveiknek van is ilyen mondan i -
valója. A századvég népies íróinál a néphez fordulás sokkal inkább 
etikai kérdés, mintsem szociális. Sajátos antikapitalizmus ez, t i l tako-
zás az elembertelenedéssel, az elidegenedéssel szemben, de megmarad 

9 Irodalomtörténet 
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a tiltakozásnál, a változtatás lehetősége legtöbbször fel sem merül az 
íróban. Ez az indítéka már Mikszáth népies tá rgyú novelláinak, s 
ez fordít ja később Gárdonyit , Peteleit, T ö m ö r k é n y t is a néphez. 
„A mindennapi élet forgatagja egyre zajosabb, zaja egyre elvisel-
hetetlenebb — panaszolja T ö m ö r k é n y egyik tárcájában — s modern 
általánosságok húzzák rá a ba j t az idegekre." 

T ö m ö r k é n y művészete sajátos helyet foglal el a századvégi népies-
ségen belül is. Már az a szinte egyedülálló tény is f igyelmet érdemel, 
hogy írásainak lényegében a népélet a kizárólagos tárgya. Különösen 
akkor fe l tűnő ez, ha meggondol juk , hogy T ö m ö r k é n y maga soha 
nem élte azt a paraszti életet, aminek művészi megjelenítésére egy 
egész életet szentelt. Már ez nyilvánvalóvá teszi előttünk, h o g y 
T ö m ö r k é n y számára a népélet n e m csak, és nem is elsődlegesen téma, 
hanem forma , kifejezési eszköz is, amelyben saját egyénisége, írói 
életérzése kifejezésre jut . Lényegében azonos művészi magatartás 
fejeződik ebben is ki, mint a Reviczkyé, vagy a Komjá thyé : védeke-
zés, oppozíció, menekülés. Csakhogy amíg Reviczkyék saját messiá-
nizmusuk szerepét játsszák, küldetésük mártírjainak, meg nem értett 
krisztusoknak érzik magukat , addig a józanabb, az élet apró örömei t 
élvezni tudó Tömörkény az egyszerűséghez, a természetességhez, 
a tisztasághoz menekül. Ú g y védekezik az élet elviselhetetlensége 
ellen, hogy n e m vesz róla tudomást , ill. egy másik, szebb, igazabb 
világot állít szembe vele, ahol még a természetes emberi érzések 
nem vesztették el jelentőségüket. Ez az oka, hogy T ö m ö r k é n y n e m 
a maga nyers vadságában, szociális nyomorában igyekszik m e g m u -
tatni a paraszti életet — művészete ebben különbözik leginkább 
mind a naturalisták, mind a veristák ábrázolásmódjától —, hanem 
olyannak ábrázolja a parasztvilágot, amilyennek ő maga látja, ill. 
nem járunk messze az igazságtól akkor sem, ha azt mond juk , amilyen-
nek látni szeretné. Maga öltözik tehát bele parasztjai alakjába: a 
Förgeteg Jánosok, a Gál Mátyások, a Hadadi Mihályok egy kicsit 
ő maga is. Móra Ferenc — aki nemcsak legjobb ismerője volt, de 
egyben folytatója is művészetének — írja róla találóan: 

„Tömörkény annyira bele tudott öltözni a paraszt psziché-
jébe, hogy aztán a magáét is a paraszté gyanánt adta. Sokszor 
kötődtem vele efelől — magyarázza Móra — és rábizonyítot-
tam a pia fraust, ami a művészet lényege. Fogott egy témát a 
búzapiacon, valami paraszti mondást hallott, feljegyezte a note-
szébe, mutatta nekem nagy örömmel. Az bizony még akkor 
békasó volt. Erre hallottam megint, hogy elmondta valaki-
nek, hogy milyen nagyszerű dolog ez. Még akkor is békasó 
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volt, de már kezdett áttetsző lenni. Harmadnap múlva megint 
előhozakodott vele, elfelejtette, hogy már frissen elmondta s 
már akkor a lelke műhelyében átesett a köszörülésen, csiszo-
láson s mire megírta, olyan tiszta hegyijegec volt, mintha 
akkor került volna ki az Isten markából. És ő azt hitte, hogy 
ezt így bányászta a Luklábú Pap Illés lelkében. 

— Jobb szeretném, ha nem a te parasztod volna olyan, mint 
az eleven paraszt, hanem az eleven paraszt volna olyan, mint 
a tied — védtem a művészetét az élettel szemben, de ebben az 
egyben makacs volt és meggyőzhetetlen. 

Az igazság pedig az volt — fejezi be Móra a fejtegetést —,' 
hogy ő a valóság párnáján álmodott. Azt hiszem, a realista 
művészetnek ez a lényege." 

H o g y a realista művészet lényege ez-e vagy nem, témánk szem-
pont jából most közömbös. D e Mórának kétségkívül igaza van, és 
T ö m ö r k é n y művészetének a lényegére muta t rá, amikor felhívja a 
figyelmet arra a stilizálásra, átalakításra, átformálásra, vagy m o n d h a t -
nók átlényegítésre, amelyet T ö m ö r k é n y a témául választott népéleten 
végrehajt. Nincs itt terünk, hogy ennek a kérdésnek részletesebb 
elemzésébe belemenjünk. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy 
T ö m ö r k é n y művészetének az értékét — min thogy egyetlen művész 
munkájának az értékét sem — n e m azon mérhet jük le, hogy mennyi-
ben adta hű képét a századforduló paraszti világának. T ö m ö r k é n y 
népiességének az értéke, jelentősége abban van, hogy új, eddig isme-
retlen területet hódítot t meg és vont be a művészetbe, és azt olyan 
átéltető erővel, intenzitással tudta megformálni , mint előtte senki 
más. T ö m ö r k é n y után nem lehetett többé úgy írni a magyar paraszt-
ról, a népről , mint előtte. 

T ö m ö r k é n y nemcsak egyszerűen ábrázolja a magyar parasztot, 
de saját életérzését, művészi, etikai felfogását fejezi ki paraszti tárgyú 
novelláiban. Ha nem ezt tette volna, lehetne a paraszti élet hű króni -
kása, de nem volna nagy művész. Számára tehát a szegedi táj, a 
szegedi tanyák világa nem egyszerűen ábrázolandó tárgy, hanem 
művészi nyelv, művészi szimbolika, amelyen keresztül az egész 
magyar valóságot, és benne a századvégi ember bonyolul t lelkivilágát, 
életérzését is kifejezi. T ö m ö r k é n y népies művészete nem a népművé-
szethez, a népköltészethez való alkalmazkodás — ami ilyen van benne, 
az csak esetleges —, hanem egy sajátos történelmi helyzetben, a 
magyar századvégen, adekvát kifejezési fo rma egy költői világ, egy 
művészi életérzés számára. 

9* 



FORUM 

Ö R E G Í R Ó A MAGA D O L G A I R Ó L 

Úgy látszik, mintha az irodalomban megint a vallomások 
korszaka következne. Keleten is, Nyugaton is. Emlékiratokat, 
önéletrajzokat, avagy annak tekinthető regényeket írnak az 
elkötelezett írók is, az el nem kötelezettek is. Sőt azok is, akik 
elkötelezettek voltak, de abbahagyták és most úgy érzik, el 
kell mondaniuk, miért hagyták abba. Vallomáskényszert érez 
a magánosságba menekült (miért menekült?) író is, de az is, 
aki szívében és értelmében halálig elkötelezettnek érzi magát, 
eszmékhez, ügyekhez, közösségekhez, j jártokhoz, felekeze-
tekhez, néphez és nemzethez. 

Az elemzés és értelmezés azonban a kritikusok vagy inkább 
az irodalomtörténészek dolga lesz, mert a kritikusok — amint 
látom — nem tudnak mit kezdeni ezzel a korjelenséggel. Az 
okait tudni vélem, de most nem ez a dolgom. 

N e m ez, mert most én is vallomást írok, hisz megint ezt 
kémek tőlem. Persze nehéz ez nekem, mert mondhatni 40 év 
óta uzoválom (sok magyar íróhoz hasonlóan, és nem eléggé 
művészi áttételben — azért kevés az igazi regényünk és még 
kevesebb az igazi drámánk —, de ez sem tartozik most ide), és 
úgyszólván mindent elmondtam már magamról is, az ügyeim-
ről is, ami a többi embert is érdekelheti. 

Mindent? Azt talán éppen nem. De különösképpen nem 
mondtam — nem mondhattam — el, amit csak mostanában 
fedeztem fel, egyrészt önmagamról, másrészt egynémely 
könyveimről. Mélyenlátó, bátor, zsigerekbe hatoló kritikák 
híján, rákényszerülök még arra is, hogy magam mondjam el, 
miért ír tam meg ezt vagy azt a könyvet és mi van benne, azon-
kívül, ami a földhözragadtan egyszerű sztoriból nem látszik, 
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legalábbis nem ugrik ki, mert az olvasónak — soknémelyik-
nek — nincs gondolati, világnézeti vagy éppenséggel lelki 
kulcsa hozzá. Nyilván mert az írás sem tökéletes, a benne rej-
tőző, vélt magasabb vagy távolibb értelem nem vágja fejbe az 
olvasót, nem lesz belőle reveláció, nemhogy sokkszerű hatás, 
hanem egyszerű katartikus élmény, vagy még tovább „olva-
sásgyönyörűség" sem. De hogy is lehetne ez meg az olvasóban, 
amikor némely írásaimban magam is csak mostanában, az írói 
élet vége felé fedeztem fel a benne rejtőző jelképes értelmet. 
Itt van mindjárt ez a trilógia-kísérlet, a Balogh család története 
is. 

ír tam és beszéltem — leginkább beszéltem — én már erről 
valamit, de például még azt se mondtam el, miért kezdtem 
bele, és végül miért változtattam meg a címét. 

Az egyik ilyen későbbi, felfedezésszerű ráismerés: miért is 
kezdtem én éppen a zsdánovi irodalompolitika kellős közepé-
ben ilyen nagy munkába, amely ráadásul az akkori irodalom-
politikai követelményeknek is a szélső mezőnyére került? 

Miért? Ma már nyilvánvaló előttem is, (lehet, hogy mások 
már akkor is látták, de elmondani restelték), hogy ebben benne 
lehet az az írói becsvágy (ha valakinek úgy jobban tetszik: 
önhittség—mánia) is, hogy más világirodalmi példák nyomán 
én is „családregényt" írjak. Mégpedig nem a polgári siker-
családról és annak a hanyatlásáról, mint a legtöbb nagy család-
regény (Th. Mann, Galsworthy stb.), hanem az emberi lét 
„földszintjén" vegetáló szegényparaszti családról, amelynek 
a feljebbemelkedés, legalábbis a biztonságosabb életig, csak 
a többivel együtt, a forradalommal lehet. Ez is benne volt. 
Tulajdonképpen ez volt benne az egyetlen — nem dekla-
rált —, hanem természetesen demonstrálódó politikai tenden-
cia. Ez olyannyira benne volt, hogy nem is kellett rajta gondol-
koznom. 

Jó, de miért éppen akkor fogtam hozzá, amikor a paraszt-
ság új életéről kellett az íróknak írni, sőt — himnuszokat írni? 

Nos a Próbatétel után, amely már a címében is jelzi, hogy 
milyen nehéz ügy lesz a szocialista mezőgazdaság létrehozása, 
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én a Pályamunkásokat. írtam, azután meg az akkor még Három 
nemzedék címen induló trilógia első kötetébe, a Szolgaságba 
kezdtem bele. 

Mi volt ez? A szokásos irodalmi meghatározással élve : „me-
nekülés"? 

így is lehet mondani. Szerintem inkább kitérés, olyasféle 
„elterelő hadmozdulat". Arra, amit az íróktól, különösen a 
„parasztikus" íróktól akkor elvártak vagy inkább követeltek, 
nem voltam hajlandó, nem is voltam képes. Csak azt tudom 
megírni mindmostanáig, ami engem magamat is inspirál, szen-
vedélyesen érdekel. Erre egyszerű, de nyilvánvaló bizonyság: 
soha, nemhogy újságíró, de még beszervezett, elkötelezett 
munkatárs sem voltam, pedig a lapokban is sokszor és sokat 
írtam. Sehol, egyetlen lapnál sem, még a szívem szerint való 
folyóiratoknál (Korunk, Gondolat, Kelet Népe, Válasz stb.) sem. 

Az egészben, ma visszanézve, az a különösen érdekes, hogy 
még csak azt se mondhatom, mintha ez valami kiagyalt, elter-
vezett „magánpolitika" lett volna. Nem. Egyszerűen a ben-
nem eredetileg, még otthon a faluszéli és tanyai cseléd és nap-
számos világban szerzett, beidegzett tájékozódási — ha úgy 
tetszik alkalmazkodási — ösztön vagy képesség hozta ezt ma-
gával. 

Ebben az életcsatában én, az autodidakta, aki tehetséges 
embernek és szocialista forradalmárnak éreztem magamat, 
nem akartam se lemaradni, se „kiüttetni". (Voltak ilyen kísér-
letek, de szerencsém volt a megmaradáshoz, mint már az első 
és második világháborúban is.) De nem akartam a forradalom 
útján sokszor előadódó taktikai kanyarokat és stratégiai téve-
déseket sem végigjárni. Ez nem az író dolga. A politikusnak 
sokszor muszáj, néha szükséges is, s ha rossz a lépés, lemond 
vagy eltűnik, de az író nem mondhat le, frakciót se szervezhet, 
tehát tartsa magát. (Néhányszor már leírtam : minden valamire-
való írónak saját „politikája" van. Jaj neki, ha nincs!) 

De mondom, ezt csak a mai fejemmel látom így. Akkor 
csak „mentem az orrom után". Néha bizony csak egy szál 
pallón a mélység fölöt t . . . En, a józanság megszállottja, min-
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dig csak utólag ismertem fel — ha egyáltalán felismertem — 
mit miért tettem, mit miért írtam. (A pallón lebegés tárgya-
lása azonban most nem tartozik ide.) 

A másik kérdés, amire még nem adtam nyilvános választ: 
miért változtattam meg a címét? Mint sokan tudják, eredetileg 
Három nemzedék volt. (Még korábban Igaz történet, de erről a 
világ nem tudott.) Röviden : nem szerettem, mert már Szekfű 
Gyulának is volt ezen a címen egy igen nevezetes könyve. 
Azonban a változtatásnak mégsem ez volt az oka, hanem az, 
hogy a harmadik nemzedéket már nem lehetett megírni. Ez lett 
volna a Nékosz ifjúság, a Balogh Jánosék gyermekeinek a 
története. Mikorra azonban a második kötet, a monstruózusra 
nőtt Szegények szerelme készen lett, a Nékoszt szétszórták. Ezt 
a történetet már csak elkenni lehetett volna, de ez nem megy 
nekem. Inkább kitérek. Amint már többször említettem „nem-
csak harcolni kell — harcolni tudni is kell . . . ! " 

S hogy miért lett éppen Balogh család? Nemcsak azért, mert 
a főszereplők, a Baloghok, a mozgalmi értelemben nem-poli-
tizáló, de osztály-típust jelképező földmunkások, hanem azért 
is, mert erre a földszinti népre mint nemzetalatti magyarságra, 
ez a „balogság" a jellemző. Ha valahova odaáll, meg lehet 
benne bízni. „Megdögölni lehet, de rongyemberré válni n e m 
lehet." S nemcsak a munkában, a falusi közösségben és a csa-
ládban ilyen, hanem még az idegen, sőt ellenséges Habsburg-
birodalom szolgálatában is. Lefagy keze-lába a Kárpátok gerin-
cén (sok tízezer magyar katona járt így 1915 telén; csalánruha, 
papírbakancs!), de nem hagyja ott az őrhelyét, amíg a hóvihar-
ban nagy késéssel felérkezik a váltás. Eszmét, új rendet, orszá-
got, államot lehet erre a „balog" népre építeni, de vigyázni 
kell: megcsalni nem szabad, mert akkor visszahúzódik önma-
gába . . . (Hiába írtam, szinte senki se értette meg . . . M a -
gyarázzam? Ez a kritikusok, irodalompolitikusok és persze a 
pedagógusok dolga lett volna.) 

Itt vagyunk a legfontosabb tapasztalatoknál. A Balogh család 
történeté ben csak a nem túlságosan izgalmas, lassan folydogáló 
történetet és a hiteles paraszti életképet látták-olvasták, akik 
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olvasták, a benne rejtező jelképiséget, a „balogságot", az elvont 
gondolatokat (amelyekkel ma a világot rendezik és kormá-
nyozzák) n e m ismerő, földhözragadt paraszti realizmust, a 
„hivő, ragaszkodó józanságot" és a mindent kibíró vege-
tatív életerőt, a „tenyészet-törvényt" n e m látta meg senki. 
Senki! 

Az író hibája? Egészen biztosan, mert az olvasó nem tehet 
róla, ha nincs aki neki azt megmagyarázza, és a könyvből se 
ugrik ki. 

Azt se vette észre senki, hogy a Szegények szerelmében az a 
fiúbanda és a kis leánysereg azt példázza, h o g y a fiatalok ban-
dázása — ha úgy tetszik galeriba verődése — nem jelent okvet-
lenül huliganizmust, hanem akár vérremenő becsületközös-
séggé is válhat. És hogy a leányok nem a maguk kis seregében 
lesznek ringyókká, hanem egyedül, ha h ímek közé kevered-
nek. Vagyis: amíg egy közösség egészséges, „törvényt" te-
remt és törvényt tartat. 

Nem folytatom, hisz egész kis könyvet lehetne róla írni, 
hogy mi van, vagy mi akart ebben a trilógiában lenni. 

Az olvasók és a kritikusok mentségéül hadd tegyem hozzá, 
hogy némely írásaimnak — leginkább a novelláknak — a jel-
képiséget én magam is utólag fedeztem fel. A juhász és a pulija 
című novella a túlbuzgóság kis tragédiája, — nemcsak a hű kis 
szolgakutyáé, hanem az emberé is, A mostohaapa annak a pél-
dázata is, hogy aki az édesanyánkat a szemünk előtt megverte, 
az nem kenyerezhet le minket semmiféle jótéteménnyel. A 
Gyepsornovellák, a Szűkesztendő, a Gyermekharag még majdnem 
didaktikus célrairányultsággal megmondják, mi van bennük, 
de a Laci ló története és A kelletlen leány már áttételesebb írások. 
Ugyancsak az A csatlós is. 

De nincs kedvem tovább magyarázni. Vagy van irodalom-
tudomány Magyarországon, vagy nincs, s vagy fontos dolgok 
vannak ezekben az írásokban, vagy nincsenek, s akkor hagy-
juk az egészet bele a nagy semmibe. Illetve vagy jól vannak 
megírva, csak be kell menni az utcájukba, vagy nincsenek jól 
megírva, s akkor úgyis hiába . . . Vagy talán nem értenek? 
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Lehetséges volna? Igen. Ez nem műveltség, még csak n e m is 
az értelmesség dolga, hanem a „hullámhosszé." 

Végezetül még valamit, ami hozzátartozik ezeknek az írá-
soknak és ha szabad ezt mondani, az egész úgynevezett élet-
műnek a teljesebb megismeréséhez. 

Elhiheti-e például az a saj átlagosan mai ember, aki e meg-
tervezett és megszervezett, foglalkozásokra, értelmi, rangbéli 
és jövedelmi-kereseti kategóriákra osztott társadalomban, 
ebben a modern és általános mandarinizmusban, amelyben 
már minden emberi tevékenység vagy szakma, vagy foglal-
kozás, állás, munkakör vagy „szerep", hogy vannak — hogy 
lehetnek — emberek, leginkább írók, költők, művészek és 
gondolkozók, akiknek a munka nem foglalkozás, nem állás, 
mégcsak nem is szerep, sőt nem is „hivatás" (hisz az is ma jd-
nem szerep) hanem — hogy is mondjam? — sors. A létezés 
egyetlen tartalma és formája. Azonosulás valamely üggyel, 
eszmével, közösséggel. Ember, aki Jeremiás és Ézsaiás, mert 
nem lehet más. Akinek a siker, a hír, a dicsőség, ami jó, ami 
kell, egyben az ügy szolgálata is. Még a bátorságot, merész-
séget is, de a gyávaságnak vagy számításnak látszó alkalmaz-
kodást is alá kell rendelni az ügynek. így lesz — lehet — az 
egyéni cselekedetekből — még az írásból is — történelem. D e 
ha nem lesz, akkor i s . . . ! 

Azt ma már nem tudnám pontosan visszanyomozni, hogy 
miért nem akartam, nem bírtam paraszti mesemondó olvas-
mány-kisiparossá vagy akár regénygyárossá lenni. A paraszti 
élet belterjes, és belülről hiteles ábrázolása, amit pedig némi 
sikerrel és biztonsággal adhattam, miért nem elégített ki? És 
miért nem akartam, Ady Endre szavával élve „irodalmi í róvá" 
lenni? Azt szoktam erre mondani, azért, mert elsősorban és 
mindenekfelett forradalmár voltam. „Eszmeember-forradal-
már" és nem „politikus", pláne nem konspirátor-forradalmár. 

Most már úgy látom, még ez se lehet a teljes igazság. Mer t 
az osztályhelyzet és az osztálybecsület is ott volt ugyan ebben 
a sors-emberben, de a paraszti alkalmazkodás béklyóival k ö -
tözötten: vagyis „ne ugrálj túlságosan, mert akkor nem lesz 
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belőled a sors embere . . . !" És lett? H m — n e m lett a szó köz-
vetlen értelmében (erre nem is törekedtem), de talán jelent 
valamit ez az élet és ez a munka az ügy, a kollektivizmus és a 
nemzeti önfenntartás szolgálatában . . . Mint gondolat s mint 
magatartás . . . De ha nem jelent, akkor i s . . .! 

Mindez azonban csak az úgynevezett „tudatalatti" szférában 
folyhatott le, a külső magabiztosság pedig csak „harci attitűd" 
lehetett. Egy nagyon érzékeny-eleven („dialektikus") szub-
jektum minden hatást érzékel, felszív vagy visszaver, a bölcső-
től a koporsóig. 

Ugyancsak ebből következhet, hogy az utolsó tizedben, az 
öregkor kezdetén már ez a sors-determináltság nem annyira 
regényekben vagy más áttételes írásokban, hanem jó részben 
direkt publikációkban (cikkek, tanulmányok, társadalmi-tör-
ténelmi reflexiók) jelentkezett bennem. Kezdettől ezek a 
belső erők határozták meg a közéleti lépéseimet, mindig meg-
tétetve velem a szükséges szellemi transzformációkat. Amelyek 
azonban soha sem váltak Saulus—Paulus féle metamorfózissá, 
mert az alap, az egyéni alkat és a társadalmi sors (osztályhely-
zet és eszmei elkötelezettség) változatlan maradt, sőt dúsult, 
erősödött is, a népi-nemzeti elkötelezettség becsület-diszciplí-
náival. Hozzáadhatom még azt is, hogy ma már tudom: bizo-
nyos értelemben elpazarlódott a kezemen az az egyedülálló él-
ményanyag, amelyet majdnem 50 éves koromig, mint igazi 
parasztember, bérmunkás és földmívelő, felszedhettem. Ilyen 
nemigen van a magyar irodalomban, de még a világ eddigi 
irodalmában sem. Hogy miközben valaki íróvá lett, még évti-
zedekig tényleges testi munkából éljen . . . Más országokban, 
ha felfedezik a Gorkijokat, Jack Londonokat, mindjárt átlép-
hetnek az író-életformába. Hacsak majd az új kínai, indiai, arab, 
néger, indián társadalmak nem dobnak fel ilyen hozzám ha-
sonló „bennszülött" í róka t . . . 

N e m tudom ugyan, hogy érthető vagyok-e mindenkinek, 
de csak ennyivel tudok hozzájárulni — mintegy adalékul — az 
irodalomtörténészek majdani munkájához. 

V E R E S P É T E R 
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LEVÉL A S Z E R K E S Z T Ő H Ö Z 

Kedves Barátom! 

Nem örülök különösképpen sem annak, hogy tananyag 
lettem, sem kiváltképp annak, hogy éppen a Pesti emberek című 
színdarabommal szerepelek a tantervben. 

Kultúrpolitizáló és az írószövetségben fungáló éveimben 
többször is résztvettem tanterv-előkészítő megbeszéléseken. 
Ott is az volt a véleményem, hogy élő irodalmat ne tanítsunk 
az iskolákban, abban az értelemben, ahogy a megszűrt klasz-
szikusokat, az irodalomtörténetet tanítjuk. Keltsük fel az érdek-
lődést a diákokban az irodalom áramlatai iránt, olvastassuk 
velük az irodalmi lapokat, beszéljünk meg velük egy-egy új 
színdarabot, TV-játékot vagy könyvet, azt, amiről úgy látjuk, 
hogy téma közöttük. Tananyagszerűen az élő írók közül azzal 
az egy-két legidősebb írótársunkkal foglalkozzunk, akit vita 
nélkül valamennyien élő klasszikusnak tekintünk. Én annak-
idején mindössze három nevet javasoltam: Tersánszky Józsi 
Jenőt (akkor még élt), Veres Pétert és Illyést. Amint tovább 
szélesítjük a kört, rendre-sorra olyan társakkal találkozunk, 
akiknek a kurzusa évről-évre nagyon változik. Szerencsés 
esetben valamelyik újabb művük értéke szerint; gyakrabban 
irodalmon kívüli okok miatt, vagy egyszerűen valamilyen 
véletlen folytán. Az iskolai oktatás óhatatlanul a véglegesség 
igényével ad képet — egy adott év jegyzései szerint! Megf i -
gyeltem, hogy voltak a középiskoláinkban már Fejes-évjára-
tok, Cseres-évjáratok — és félre ne értsd, mind a kettőt k i tűnő 
írónak tartom —, de félő, hogy egy-egy olykor inkább társa-
dalminak, mint irodalminak nevezhető siker rakétavillanása 
homályban hagy olyan társakat, mint pl. Galgóczy Erzsébet, 
akinek az írásai soha n e m fognak nagy port felkavarni, de 
valamennyi megbízható, kitűnő írói munka. (Ahogy pl. a 
filmgyártásunkban is, az igazán kitűnő Jancsó filmjei körül 
megújuló viharok miatt csak későn fogják észrevenni Szabó 
Istvánnak az övénél csöppet sem kisebb tehetségét.) Vegyük 
ehhez még azt is, hogy a magyartanárok egy része maga sem 
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eléggé tájékozott az élő irodalomban; más része, dicséretes 
módon, szenvedélyesen részt vesz az élő irodalomban, de nem 
biztos, hogy előítéletei jó eligazítást adnak az életbe induló 
fiataloknak. Még az sem biztos, hogy ő maga helytállhat-e 
önmaga előtt azért, amit ma tanít! (Hivatkozhatom a magam 
példájára. Egyetemi éveim idején — pedig hát szakmám volt, 
és azt hittem, megbízhatóan ítélek — Márait tartottam a leg-
jobb kortárs magyar prózaírónak; Gide műveit, és kiváltképp 
a Pénzhamisítók at a XX. századi francia regény tetejének; tár-
saimmal együtt lelkesedtem Huxley-ért, kivált a Point counter-
point-ért. Ma már egyiküket sem vállalom. Hát m é g mennyire 
nem vállalom azokat, akiket VIII. gimnazista koromban, hiva-
talból, az élő irodalom legkiválóbb képviselőiként olvastattak 
velünk !) Az iskola tekintélye végett csakúgy, mint az irodalom 
tekintélye végett, én tehát itt igen nagy óvatosságot és tartóz-
kodást javasoltam és javaslok változatlanul. 

Ezek szerint hát magamat sem tartom, ha úgy tetszik, „mél-
tónak" arra, hogy a tantervben szerepeljek. De ha már az élő 
írók között r ám is felhívják a diákok figyelmét, szeretném, ha 
nem drámával, hanem prózával szerepelnék a tantervben, 
hiszen mégiscsak prózaíró vagyok. Munkásságomra — félek — 
a Pesti emberek című darabom legföljebb csak egy vonatkozás-
ban jellemző: az elkötelezettségemet illetően. Elhiszem, hogy 
— mint mondod — „pièce d'époque" volt; de T e meg én és 
a mi nemzedékünk még visszaemlékszik rá, hogy 1956/57, 
mind a Petőfi-körben és egyebütt zajlott viták, mind az ellen-
forradalom, mind pedig az arra következett visszahatás, külön-
leges atmoszférában folyt le. Olyan atmoszférában, amely ma 
már egy kicsit előzmények és folytatás nélküli zárványnak 
tetszik. Egy történelmi drámának mintegy kosztümös szere-
pébenjátszottunk valamennyien; igen őszintén és jóhiszeműen 
talán, de mégiscsak több volt itt a pátosz és a retorika, mint a 
ráció. Annak a pátosznak és retorikának a bűvöletéből akkor 
én sem tudtam kivonni magam; a Pesti emberek — szeget szeg-
gel — az ellenforradalmi pátosszal és retorikával szemben a 
forradalmi pátoszt és retorikát alkalmazza. Mostani kemény és 
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racionális éveinkben már magam is idegenkedve nézem ezt 
a nem kis mértékben avulttá vált írásomat. Hát még milyen 
idegenkedve nézhetik azok a fiatalok, akik egészen más lég-
körben nevelkedtek, és akik ezt a modern keménységet és rációt 
igénylik, magukénak vallják! Akik közülük valamelyest reagál-
nának a Pesti emberekre, azok — félek — a Pesti emberek szenti-
mentalizmusára reagálnának. Csöppet sem örülök neki. Ü g y 
érzem, rosszul informálják őket rólam és munkámról, ha a 
Pesti embereket és éppen csak a Pesti embereket olvastatják velük. 

Ha már kell hogy szerepeljek a tantervben, miért ne szere-
pelhetnék a Férfikor című regényemmel? Hogy mit ér ez a 
könyvem esztétikai szempontból, és irodalomtörténeti helye 
hol van, erről nem én döntök. (Ne vedd rossznéven, n e m is 
Ti, hanem az utánatok következő kb. második irodalomtör-
ténész nemzedék. Bízzuk tehát nyugodtan rájuk.) Viszont úgy 
gondolom, hogy esztétikai értékétől és irodalomtörténeti je-
lentőségétől függetlenül, a Férfikor hasznos olvasmány a fiata-
loknak. Nekik is írtam. Az apák nemzedékének ha nem iga-
zolására, de megértésére. Segítségükre lehet a legújabbkori 
történelem tanulásában ; mert azt hiszem, ha vitatható is némely 
részletében, általában nem sikerült rosszul az a kísérletem, hogy 
életem tanulságait levonjam. Es talán nem megtévesztő, nem 
rossz az a politikai és morális eligazítás sem, amit ez a regényem 
adni próbál. Ha beleszólhatnék a tantervbe, kivenném tehát a 
Pesti embereket a kötelező iskolai olvasmányok közül, és aján-
lanám a fiataloknak a Férfikort. Nem is biztos, hogy magyar-
órán ajánlanám! Lehet, hogy inkább történelemórán ajánlanám! 
Magyarórán hónapról-hónapra megbeszélném velük az iro-
dalmi és kritikai folyóiratokat; s hogy megtanítsam őket oko-
san olvasni, minél több szöveget elemeznék velük, prózát is, 
verset is; ezeket azonban csak vitathatatlanul hiteles helyek-
ről venném. Ily módon azután a többit nyugodtan az ő ítéle-
tükre bízhatnám. Köszönöm, ha módot adsz rá, hogy ezt a 
nézetemet a nyilvánosság előtt is kifejthessem, és a 

régi barátsággal ölellek. 
M E S T E R H Á Z I L A J O S 
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A D Y E N D R E : A C Á R HALAI 

A cári b i roda lomhoz tartozó lengyel területeken lezaj ló forradalmi 
mozga lmakhoz A d y Endre több a lkalommal szólt hozzá . A cár halai 
c ímű cikkének az Ének a Visztulán c. verssel való összefüggésére már 
régebben r á m u t a t o t t egy e g y m o n d a t o s glosszában Földessy Gyula , 1 

a cikk egyik forrását (Budapesti Napló) k imutat ta Vincze Géza.2 

A következőkben arra a kérdésre keressük a feleletet, kik voltak a 
cár halai, és mi lyen ú ton ju tha to t t el a róluk szóló híradás Magyar -
országra. 

A magyar sajtó és élén a Népszava az 1905-ös orosz for rada lmon 
belül nemegyszer megemlékezet t a lengyelországi eseményekről is: 
a varsói, lódzi, czçstochowai stb. általános sztrájkokról . A Népszava 
kivonatosan közöl te a Lengyel Királyság és Litvánia Szociáldemokrata 
Pár t jának 1905. január 23-i általános sztrájkra szóló felhívását.3 A 
januári és február i sztrájk felölelte a Lengyel Királyság valamennyi 
ipari központ já t , és a lengyel munkásmozga lom tör ténetében az 
első országos jel legű általános sztrájk volt.4 A Népszava a lengyel 
for rada lom egyik legfőbb sajátosságaként a nemze t i felszabadító 
harcot jelölte m e g . „Egyfelől az öntudatos szocialista propaganda 
által nevelt m u n k á s o k céltudatos forradalmát lá t juk , más oldalról 
pedig az egész lengyel nép for rongásá t az orosz zsarnokság ellen", 
és éppen ez, „a lengyelek nemzet iségi elnyomása, energikus tápot 
ad a munkások fo r rada lmának" , í r ta ez a lap pá r hét tel később.5 

A lódzi felkelés idején fogla lkozot t jelentősebb m é r t é k b e n ismét a 
magyar munkás-sa j tó a lengyelországi fo r rada lommal . „ A június 
21-i [lódzi] vérengzések óta törhete t len energiával ragad ja magával 
a proletariátust a for radalom . . . " — írta a Népszava. „Az egész 
világ szívszorongva lesi a tö r t énendőke t [ . . . ] , az orosz hata lom 

[ . . .] ke t tőzöt t brutalitással vet i m a g á t a fo r rada lomra [ . . . ] , mer t 
1 Ady és az 1905-ös forradalom. Irodalmi Üjság I9S2. nov. 20. 
"Ady cs az orosz forradalmi mozgalmak. Századok 1956. 4—6 sz. 663. Ennek 

alapján közli a kritikai kiadás is: AÖPM. VII. 407. 
3 Népszava 1905. január 26. 
' K. Grünberg, Cz. Kozlowski: História polskiego ruchu robotniczego 1864 -

1918. Warszawa, Ksi^zka i Wiedza 1962. 191. 
a Népszava 1905. február lő. 
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ennek terjedése a zsarnoki hatalomra nézve végzetes lehet ." A f o r -
radalom azonban „hősiesen védte magát és alapos remény van arra, 
hogy ebből a hatalmas küzdelemből a proletariátus győzedelmesen 
fog kikerülni" . 6 

A lódzi június 18— 23-i vérengzésekre (330 halott, kb. 1000 sebe-
sült) kitért a Függetlenségi Párt képes heti élclapja, Jókainak az Üstö-
kösből ismert álnevét viselő Kakas Márton is. A Rákosi Viktor szer-
kesztette lap egy kissé az Üstökös 1863. évi cárellenes versikéinek 
hagyományai t folytatva ír alkalmi versikét, A lódzi csapszékben c ím-
mel — Szabolcska Salzburgi csapszékben c. verse nyomán. A versike 
keserű gúnnyal ítéli el a cári hatalmat, amely „a fegyvertelen népet 
könnyű szerrel megver i" , s a japán háborúban elszenvedett veresé-
gekre célozva mondja : 

Ha az ezred ott a Sahó partján volna, 
A katonák sorsa hej de másként folyna! 
Az is, ami folyna, hej, szívükből folyna, 
S ott a Sahó mellett már csak japán volna.7 

Az állandó sztrájkok, forrongások hatására — a japánokkal való 
békekötés után — október 17-én a cár kiáltványt bocsátott ki, amely-
ben demokrat ikus jogokat és a törvényhozó dumaösszehívásáthelyezte 
kilátásba. Válaszként Oroszország és a Lengyel Királyság munkás-
pártjai fegyveres fölkelést készítettek elő, míg a lengyel b i r tokos 
osztályok II. Miklós kiáltványát nagy megelégedéssel fogadták. Sőt 
a Nemze t i Demokrata Párt vezére, R o m a n Dmowski azt is felaján-
lotta, hogyha a Lengyel Királyság autonómiát és szabad nemzet i 
nyelvhasználati jogot kap, kötelezi magát arra, hogy saját, azaz 
lengyel erők felhasználásával nyomja el a forradalmi mozgalmat , és 
helyreállítja a megingot t társadalmi rendet .8 

A varsói Színház-téren lezajló november i - i tüntetés véres e lnyo-
mása következtében ú jabb rétegekre terjed ki a sztrájkmozgalom, sőt 
a d^browai szénmedence területén megalakul a Dqbrowai Köztársaság. 
1905. november 10-én a cári hatóságok bevezették a hadiállapotot a 
Lengyel Királyság területén. Erre a pétervári munkásküldöttek tanácsa 
t i l takozó sztrájkot rendelt cl, amelynek eredményeként december 
végén a moszkvai proletariátus fegyveres harcot kezdett, Lengyel-
országban szolidaritási sztrájk kezdődött , amely december 27-től 
január 3-ig tartott . D e a moszkvai felkelést vérbe fojtották, a cári 
rendszer kozákokat, zsandárokat és rendőrséget vetett be a harcba. 

• Uo . 1905. június 27. A Népszava-adatokat az M S Z M P KB Párttörténeti Intézet 
1957. március 27-i K —15. A/7/42/2 —1957. jelzésű hozzám intézett válaszleveléből 
merítem. 

7 Kakas Márton 1905. július 9. 28. sz. 8. 
8 Grünberg —Kozlowski: i. m. 233 — 234. 
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A gyár-, k o h ó - és bányatulajdonosok, valamint a nagybir tokosok a 
katonaság segítségét kérték a cári hatóságoktól. A cári irattárakban 
fennmaradt utasítások, parancsok világosan mutat ják a lengyel bir to-
kos osztályok együttműködési készségét a forradalom elnyomásában.9 

Ezeknek a megtor ló rendelkezéseknek estek áldozatul a „cár halai" 
is. A bírósági ítélet nélkül kiszabott halálbüntetést a hadiállapot-ren-
delet 12. cikkelyének alapján alkalmazták arra a 16 varsói zsidó „anar-
chista-kommunistára", akik az Internacionale nevű csoporthoz tar-
toztak. B ű n ü k „terrorista akciók" végrehajtása. Weis tábornok 
parancsára a varsói erőd parancsnoksága lövette agyon január 16-án 
reggel 7 órakor Jakub Goldszteint, Jankiel Pfefert, Ghaim Rifkindet , 
Abram R o t k o p f o t , Szlama Rozenzweiget és Szalm Szájért; másnap 
7 óra 30 perckor Szmul Furchwajgot , Judko Kernbajsert , David 
Krisztáit, Izak Szpirot és Karol Skurzat. S végül január 30-án Izrael 
Blumenfeldet , Froim Graumant , Kopel Igalsont, S. Mondzewski t és 
Mosz Puhaczot . A kivégzettek közül I tizenötéves, 2 tizenhétéves, 
3 tizennyolcéves, 3 tizenkilencéves, 1 húszéves és 1 huszonhároméves 
volt, a többiek kora ismeretlen.10 — íme a „cár halainak" története 
és az áldozatok névsora! 

A hír első részét különben elég gyorsan közölte a Dziennik Pow-
szechny,11 ma jd 12 nappal később a krakkói szociáldemokrata Naprzód 
is lehozta az orosz nyelvű Varsavszkij Dny évnyik nyomán . 1 2 E lapok 
közlései alapján hozza majd párhetes késéssel a krakkói keresztény-
demokrata Glos Narodu, s ennek nyomán a Gazeta Lwowska c. 
kormánylap. Utóbb i a következő szöveggel: „ M á r néhány nap óta 
arról beszélnek Varsóban az emberek, hogy halászok állítólag tízegy-
néhány, a citadellában meggyilkolt személy holttestét fogták ki. A 
hír túlságosan is szenzációs volt, azért nem közöl tem. Ma találkoz-
tam az egyik halásszal, aki részese volt a nem mindennapi fogásnak. 
Elmondot ta , h o g y valóban kifogtak a Visztulából 16, drótkötéllel 
egymáshoz kötözöt t hullát. Az arcukat szurokkal öntöt ték le. A 
holttesteket irgalmatlanul megcsonkították, többüknek hiányzott a 
keze és a lába. Személyazonosságukat nem lehetett megállapítani. 
Amikor a rendőrség tudomást szerzett erről, szigorú büntetés terhe 
mellett megti l tot ta a halászoknak, hogy bárkinek is e lmondják a 
halászat történetét . A holttesteket a citadella tájékán találták meg." 1 3 

A hírt a magyar sajtó azonnal átvette. A Népszava február 13-i szá-

9 Carat is klasy posiadajqce w walce z rcwokicía, 1905 —1907 w Królewstwie Pols-
kim. Zebrái i opracowal St. KalabiAski. 

10 Adam Próchnik: Studia z dziejów polskiego ruchu robotniczego. Warszawa, 
Ksi^zka i Wiedza 1958. 363—65. 

11 Dziennik Powszechny 1906. január 18. 
11 Naprzód 1906. január 20. 
" Gazeta Lwowska 1906. február 13. 
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mában közli, de leadta az anyagot a Budapesti Napló is, Ady mindkét 
lapnak munkatársa már ekkor, az információt azonban az utóbbi 
lapból vette. Ti . csak a Budapesti Napló említi a szurokkal való arcel-
torzítást, és a következtetést az egész eseményből: „ M i n d e n bizonnyal 
forradalmároké a holttest, kiket a citadellában kivégeztek, azután 
a Visztulába dobtak . . ,"1 4 Ady cikke is ehhez a befejezéshez kap-
csolódik, amikor az „istentelenekről" beszél, „akik szabadságot 
akar tak" . 1 5 

Ady cikkében felvetett kérdésre: „Vájjon kik vol tak" [a cár 
halai], a feleletet megadtuk fentebb. Ady írásában ú j elem a forra-
dalmár, fiatal szomorú legény, aki a parton áll. Ő a köl tő gondolatait 
fejezi ki. Ady bemutat ja fiatal hősét : „ N a g y becsülete van neki. 
Két évig a citadellából hallgatta a Visztula lármáját. Mélyen leeresz-
tett, bús, hatalmas falak rejtekében. Mert egyszer káromolta a cárt. 
Visszahozta különös szerencséből a fejét. De azóta szomorú és zava-
ros a legény." Csak a forradalmi tapasztalattal rendelkező legény 
mondha t ja ki ironikusan: „Hahaha itt vannak a cár halai". О az, 
aki a halászok fejetlen zavarában a citadella felé kiabálni mer: „Az 
éjszaka öltetek megint? Hahaha, éljen a cár. Halakat adtatok a Visztu-
lának ." A halak Ady cikkében a halált jelentik, amelyből majd — 
a forradalmárok áldozata révén — élet fakad. A cikk megírása közben 
Ady fantáziája jól dolgozott : a citadella kőfala a halászok szemszö-
géből valóban ragyoghat (de távolról sem olyan messze látható, 
min t a Gellérthegyen levő, ugyancsak a nemzeti e lnyomást biztosító), 
a Visztula-parthoz közel levő katedrális harangjainak zúgása is köny-
nyen eljut az Óvárosból .Zoliborznak, a szomszédos városnegyednek a 
Visztula-part közelében inkább a fö ldbe süllyesztett erődítései és a 
halászok közé. 

CSAPLÁROS ISTVÁN 

S Z E R B A N T A L MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETE 
EBEK H A R M I N C A D J Á N 

M i n t — részben — érdekelt fél az alábbiakban Szerb Antal — 
bízvást mondha t juk : korszakalkotó s immár klasszikussá vált — 
Magyar irodalomtörténet (Kolozsvár, 1934.) című m ű v e utóéletének 
szomorú és szégyenteljes utolsó előtti fejezetét ó h a j t o m ismertetni: 
a műnek az iskolai és más közkönyvtárakból való „kivonásának" 
történetét . 

14 Vincze Géza id. cikke nyomán, 663. 
11 Budapesti Napló 1906. február 14. 

1 0 Irodalomtörténet 
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1942 őszen Palló Imre, 1 a jobboldali Nemzet i Front országgyűlési 
képviselője, interpellációt jegyzet t be „a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz2 Szerb Antal ér tékromboló irodalomtörténete tár-
gyában". A bejegyzés szövege a következő: „Tudja-e a miniszter 
úr, hogy Szerb Antal a könyvével milyen értékrombolást követe t t 
el? — Ismeri-e a miniszter úr a nemzeti közvélemény felzúdulását a 
könyv ellen? — Hajlandó-e a miniszter úr a magyar irodalom és t u d o -
mány ér tékromboló művei t és annak művelőit a szellemi ku l tú rkö -
zösségből kiközösíteni?" 

Magának az interpellációnak elmondására 1942. december 2-án 
került sor, s mint elszomorítóan érdekes és jellemző politikai és 
kultúrtörténeti adalékot érdemesnek vélem szó szerint idézni, az 
országgyűlési napló alapján. 

„Palló Imre: Tisztelt Ház! Nehéz könyvrő l bírálatot mondan i , 
különösen egy politikai testületben tudományos munkáról bírálatot 
mondani akkor, amikor azt a könyvet igen kevesen ismerik. Minden 
könyvbírálatnak alapja kell, hogy legyen, hogy a könyvet alaposan 
áttanulmányozzák. Különösen vonatkozik ez tudományos munkákra . 
Erre vállalkozom most, amikor itt mondatoka t fogok kiszakítani 
rövid negyed óra alatt ebből a könyvből, ami megint nehéz feladat, 
mert kiragadott monda tok lehetnek egészen más értelemben beállítva. 
Mégis megteszem ezt azért, mer t a kezemben levő könyv a magya r 
szellem, a magyar i rodalom nagyságai ellen, az örök magyar szellemi 
értékeken rombolást követ el és ez ellen az értékrombolás ellen m i n -
den pedagógusnak, minden magyar embernek tiltakoznia kell, m e r t 
ez a könyv, ez az i rodalomtörténet egészen gyanús törekvések meleg-
ágya és megérett arra, h o g y a politikai testületben is megbélyegezzék. 
(Piukovich József: Máglyára tegyük!) E k ö n y v címe: Magyar iroda-
lomtörténet. írója Szerb Antal kikeresztelkedett zsidó. (Baky Lá zló: 
Égessük el a könyvet!) Amin t a könyv mondja , a következőket 

1 PALLÓ IMRÉRŐL a Keresztény Magyar Közéleti Almanach (Budapest, 1940) a 
következőket írja: „Р. I. országgyűlési képviselő, újságíró, ny. tanár. Szül.: Nagyszent-
miklós, 1904. júl. 23., r. k. Atyja Popity János, anyja Selmeczi Teréz. Ősrégi, de már 
régen elmagyarosodott bunyevác család sarja. Középiskoláinak elvégzése után tanítói 
oklevelet, majd polgári iskolai tanári okl.-et szerzett. Szegény földművelő szülők tizen-
egyedik gyermeke, 12 éves korától maga tartotta el magát. 16 éves korában román 
megszállás elől Kiskúnfélegyházára, majd Budapestre menekült, ahol főiskolai tanulmá-
nyait végezte. A szfővárosnál mint iparostanonciskolai ideiglenes tanító, majd 1923 — 
39-ig mint tanár teljesített szolgálatot. 1939. évi képviselőválasztások alkalmával, mint 
a Nemzeti Front tagját képviselővé választották. A magyar belpolitika szélsőjobboldali 
ellenzékének egyik legmarkánsabb tagja . . 

" SZINYEI MERSE JENŐ 
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akarja: »Ez a k ö n y v a magyar i rodalom története kíván lenni felnőt-
tek számára. Ez benne az újság«. Tudniillik most j övünk rá, hogy 
»készült már magyar i rodalomtörténet a tanárok és a tudósok szá-
mára, készült a művelt nagyközönség számára, — ami alatt — záró-
jelben mondja a könyv — nálunk a műveletlenek tömegét szokták 
érteni, ki tudja miért , felnőttek számára azonban még sohasem ír tak 
irodalomtörténetet.« 

Az itt leírt i rodalomtörténet — írja a könyv — »úgy viszonylik 
az iskolához, min t a VIII. osztályban tanult filozófia a filozófiához«. 
Egyszóval meg tud juk Szerb Antal közlése nyomán, hogy ez végre 
a felnőttek számára készült i rodalomtörténet . P in t é r j enőnek , Beöthy-
nek és a többieknek, Gyulainak munkálkodása, ez mind csak egészen 
jelentéktelen, 9 — 10 éves gyermekek számára készült, nem felnőttek 
számára. Jönni kellett egy zsidónak (Egy hang a szélsőbaloldalon3: 
»Szerb« is, m e g zsidó is), aki végre magyar irodalomtörténetet ír a 
felnőttek számára és a magyar közélet ezt kritika nélkül tudomásul 
vette. (Zaj a szélső baloldalon. — Egy hang a jobboldalon: Ki a 
kiadója?) És h o g y milyen szempont vezette az írót, erre ő maga felel: 
»Dosztojevszkij azt mondatja az egyik alakjával, hogy tulajdonképpen 
csak az oroszok igazán európaiak: mer t a francia, a német európainak 
születik, de az orosz számára az európaiság erkölcsi cél, ami felé töre-
kedni lehet. Bizonyos fokig áll ez a nagy magyarokra is.« Ezt mondja 
Szerb Antal, m a j d így folytatja: »Ez lesz az 'egységes szempont ' , 
melyből megvizsgáljuk i rodalmunk történetét. Hogyan sikerült egy-
egy időpontban megteremteni európaiság és magyarság szintézisét, 
majd hanyatló korokban hogyan maradt el a magyarság a rohanó 
Európa mögö t t és hogyan talált új szintézisre egy másik eszme-
magaslaton: ez adja meg a magyar irodalomtörténet belső ritmusát.« 

Idő hiánya miat t nem tudok foglalkozni ma ennek az i rodalom-
történetnek egyéb megdöbbentő adataival, egyedül Petőfiről szeret-
nék néhány monda to t bemutatni , de mindenesetre rá kell muta tnom 
arra, amit ő az irodalomtörténeti ko rok felosztásával elkövetett, min t 
extravaganciára. Tudniilik egyetlen nemzet életében sincs annyira 
összekapcsolva, annyira összeköttetésben a történelmi korszak i ro-
dalmi nagyságaival és azok i rodalmi munkásságával, mint éppen 
nálunk. Ez annyira logikus, hogy ezt még a legegyszerűbb lelkületű 
tanuló is megértet te. Természetes, hogy Szerb Antalnak ez a felosz-
tás, amely kapcsolódik a történelmi korszakainkhoz, n e m felelt meg, 
ellenben ő egészen új felosztást létesített, amelyben azt mondja , 
h o g y : »A legalkalmasabbnak látszik egy szociológiai felosztás: az 

* Fontos tudni, hogy itt és a továbbiakban a „baloldal" és „szélsőbaloldal" kifejezés 
kizárólag az Országgyűlési Napló helyrajzi terminológiája; a „jobboldaliak" és a „szél-
sőjobboldaliak" tényleges helyét jelölte, tehát nem ideológiai megjelölés. 

10* 
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irodalmat a szerint osztani korszakokra, hogy melyik volt benne a 
hangadó társadalmi osztály.« Eszerint azt m o n d j a : »Az egyházi 
i rodalom kora« — persze a pogány irodalom korszakáról nem beszél, 
azután »a főúr i irodalom kora«, a harmadik »a nemesi irodalom kora«. 
Ebben h á r o m csoportot t e remt : »Tisztán nemesi irodalom«, »nemesi, 
népi irodalom«, és végül »nemesi-polgári irodalom«. (Derültség.) 
A negyedik csoport »a polgári irodalom kora«. Arra volnék kíváncsi, 
hogy ha még egy pár száz év múlva újabb irodalomtörténetet írnak, 
a most kialakult irodalmat hogyan neveznék. Váj jon azt népi iroda-
lomnak nevezné? (Rajcsányi László: Kormányfőtanácsosok i rodalma! 
— Derültség.) 

Csodálkozom, hogy vájjon hol maradt itt például — ha már azt 
vizsgálja, hogy melyik volt benne a hangadó társadalmi osztály — 
a zsidóság hangadó osztályának irodalmi korszaka. О ezt belesorozta 
a polgári i rodalom korszakába. (Piukovich József: A bárók közé! 
Ebben benne van a báró is!) Nincs alkalmam arra, hogy Zrínyivel, 
Széchenyivel vagy mással foglalkozzam az ő beállítása szerint, nem 
tudok kiragadni erre vonatkozó mondatokat , csak Petőfivel kapcso-
latban tehetem, amint már mondot tam is, a m i nagy Petőfinkkel, 
aki nem csak a magyar lírának kimagasló egyénisége, hanem a világiro-
dalom lírikusai között is a legkiválóbb helyen áll. Lássuk, hogyan 
ír erről Szerb Antal. (Halljuk!) Az életrajz, amely a régi i rodalomtör-
ténetekben fontos szerepet játszott, különösen egy lírikusnál, hiszen 
egy alanyi költő nem adhat mást, hanem mind ig csak saját énjét, 
az életrajz természetesen szükséges ahhoz, h o g y a tanuló megismerje 
az illető költészetét. Petőfi életrajzát 44 sorban Szerb Antal a követ -
kező stílusban intézi el: »Március 15-ike Petőf i t a forradalomi moz-
galom élére dobja. Szenvedélyesen veti magát a politikába, de híveit, 
a radikálisokat nemsokára leszerelik; fellép képviselőnek és m e g b u -
kik. Megbánt ja Vörösmartyt és összevész Jókaival . A szabadságharc 
kitör, mint százados bevonul . N e m küldik a harctérre, kímélni akar-
ják. összevész minden felettesével. Bemhez csatlakozik, hadsegédje 
lesz. Részt vesz Bem nagyszerű erdélyi hadmenetében. A segesvári 
csatában visszavonulás közben kozákok megöl ik , holttestét t ö m e g -
sírba dobják.« Meggyőződésem, hogy soha köl tő t , embert, magyar 
katonát úgy nem dobtak még tömegsírba, amin t ezt Szerb Antal 
ezzel a megállapításával tette. (Úgy van, ú g y van! a szélső balolda-
lon.) 

Az életrajz után következik aztán a Petőf i költészetéről szóló 
rész, de nagyon érdekes az is, hogyan foglalkozik a szerző a magyar 
költővel. Azt mondja : »Byron és Heine példát adtak Petőfinek, töb-
bet mint példát, bátorítást: megmutat ták, h o g y lehet a költészetben 
közvetlen és egyszerű önkifejezés.« Szegény Petőf i ! N e m is tud tuk , 
hogy ez a dekadens angol By ron és ez a zsidó Heine, akiről többek 
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között Szerb Antal kifejtette, hogy zsidó faji adottságai különösen 
alkalmassá tették a nagy kőtábla rombolására, tanította nagy Petőfit 
a közvetlen kifejezésre. — Azután többek között a következőket 
ír ja: »A közvetlen kifejezésre azután rávezette Petőfit társadalmi 
helyzete és költői alkotásmódjának sajátossága. Petőfi i roda lmi sze-
génylegény volt a nemesi Magyarországon . . . (Nagy zaj a szélső-
baloldalon) . . . szívében daccal és forradalmi szándékkal tele.« Szó-
val Petőfi forradalmisága nem határtalan szabadságszeretetéből 
fakadt, hanem abból, h o g y mint i rodalmi szegénylegény dacolt a 
nemesi Magyarországgal. (Nagy László: Ki adta ezt ki? — Koltai 
József: Ilyen meg tud jelenni! — Za j a szélső baloldalon.) Révai . 
(Rajniss Ferenc: Réva i adta ki? Nahát!) 

Petőfi szerelmi költészetéről, amely a magyar szerelmi köl tői iro-
dalom legszebb ki virágzása, azt mondja, h o g y Petőfi szerelmi költé-
szete különösen biedermeier jellegű. (Rajniss Ferenc: Biedermeier?) 
»Ennél jámborabb szerelmest a n a g y m a m á k sem kívánhatnak!« 
így élcelődik az író a magyar irodalomtörténettel . De azután gúnyos 
hangján megint magyarázza: »Az ironikus hang, amit megütöt tünk,« 
— tehát »megütöttünk«, többesszámban — (Rajniss Ferenc: Fensé-
ges többes!) »talán igazságtalan lenne, ha n e m lett volna Petőf i sze-
relemtana következményeiben olyan pusztító a magyar lírára nézve. 
Utána a biedermeier szerelmi költők számára kötelezővé le t t : több-
mint egy félévszázadon keresztül csak ártatlanul volt szabad szeretni 
ártatlan szűzeket a magyar lírában, és aki szakítani mert ezzel a költői 
hazugsággal, erkölcstelen még ma is.« (Rajniss Ferenc: Szerb úr 
szakított! Faj gyalázásért még nem csukták be? — Derültség a szél-
sőbaloldalon — Halmai János: Ez nem mosolyogni való!) »A szegény-
legény Petőfi, aki minden más téren daccal tépte össze a nemesi 
osztályköltészet formai és tartalmi hagyományai t , ezen az egy terü-
leten konvenciózusabb vol t a nemesi köl tőknél . Mert erotikája, mint 
általában az alsóbb osztályból magasabba kerülőké, felfelé való ero-
tika v o l t . . . « 

Tisztelt Ház! Megáll az ember esze. Csak beteglelkületű és beteg-
f iz ikumú emberek í rhatnak így olyan tiszta szerelmi költészetről, 
mint amilyen Petőfié volt . (Rajniss Ferenc : A zsidót nem eléggé izgatja, 
amit írt!) 

D e megbélyegzi Petőf i vallásosságát is, amikor megtagadja Petőfi 
vallásos érzületét és azt mondja , hogy Petőf i nem volt vallásos, holott 
éppen Petőfi költészetében ritka szép tisztasággal csendülnek elő a 
vallásos sorok. 

N e m tudok tovább foglalkozni a könyvnek ezzel a részével, de 
nem is lényeges, mer t Aranynál és mindenüt t megvan ez az érték-
rombolás. Arannyal kapcsolatban csak arra a nyelvre m u t a t o k rá, 
amelyet ez a magyar irodalomtörténet használ, éppen ma, amikor a 
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magyar pedagógus társadalom olyan óriási harcot vív a nyelv tiszta-
ságáért. A magyar tanári testület az idegen szavak ellen a legsúlyosabb 
harcot folytatja, hiszen a tanulókat pénzbüntetéssel is súj tot ták annak 
idején, hogy valahogyan leszoktassák őket az idegen szavak haszná-
latáról. Ugyanakkor a szerző többek között a következőket írja: 
»Arany a városi intellektuális világban állandóan depaysénak érezte 
m a g á t . . . Mélységes kulturális beállítottsága különös ellentétben 
van magyar f in i t izmusával . . . (Rajniss Ferenc: Mi az? — Elénk 
derültség). Újra kifejlett az emberben a numinózus . . . (Élénk derült-
ség) Arany numenje más, mint Berzsenyié . . . Fantáziájának iránya 
Vörösmarty derealizáló képzeletének ellentéte . . . A B u d a halála 
gigantomachia . . . A magyar az a m o r fati nemzete . . . Arany 

János népköltői a t t i tűdje jellegzetes magyar f in i t izmus. . . (Rajniss 
Ferenc: Éhhez szóljon a magyar kormánypár t . — Élénk derültség. — 
Piukovich József: Bot rány ez, kérem, nagy botrány! — Füssy Kál-
m á n : Erre nem volt cenzúra!) 

Továbbiakban m é g rá szeretnék muta tn i a könyv legutolsó feje-
zetére, amelynek a c íme: A polgári irodalom. A polgári irodalom 
kezdete — mondja — 1890, amikor A Hét című szépirodalmi lap 
megjelent. (Rajniss Ferenc: Az igen!) Azt mondja: »A Hé tnek ezek 
a régi évfolyamai ma is a legkellemesebb olvasmányok közé tartoz-
nak. (Rajniss Ferenc: Kiss József tudniillik!) Nívóban, irodalmi 
kultúrában és tájékozottságban semmivel sem állnak a N y u g a t első 
évjáratai m ö g ö t t . . .« (Incze Antal: Ebben igaza van!) Megtud juk 
ebből, hogy kik az ő nagynevű írói. O t t van természetesen maga a 
főszerkesztő, Kiss József, azután Ambrus , Heltai, Kozma, Ignotus, 
Kóbor Tamás (Papp József: Száz zsidó egy sorban! — Derültség). 
Heltairól a következőket írja: »A k ö n n y ű versköltészetet, melynek 
Heltai volt a nagymestere, később az Ady-korszak komolysága lehe-
tetlenné tette, és leszállt az irodalom alatti rétegekbe, az operettbe, 
a kabaréba, a slágerköltészetbe, mely mindmáig a Heltai-taposta 
ösvényeken jár és sok szörnyűség mellett néha nagyon szellemes 
dalokat is termel. Maga Heltai elfordult később a lírától, egy-két 
szellemes regényt írt és nagyon sokat fordított.« (Egy hang a szélső-
baloldalon: És Erdős Reneéről mit ír vájjon? — Derültség.) 

Tisztelt Ház! Sajnos, nem tudom mind elmondani, ami t összeír-
tam, hiszen kevés erre az időm, de arra kérem a miniszter urat , hogy 
adja többeknek oda ezt a könyvet, h o g y tanulmányozzák át, és 
nemcsak ezt, hanem Márainak a Nemzetnevelésről szóló röpiratát 
is, mert mi pedagógusok tiltakozunk az ellen, hogy Márai Sándor, 
a ,pesti polgár' nemzetnevelési tanácsokat adjon nekünk (Helyeslés 
a szélsőbaloldalon). És tiltakozunk minden ilyen merénylet ellen, 
mer t ez mind értékrombolás. Ezért kérdezem, hajlandó-e a miniszter 
úr a magyar i rodalom és tudomány ér tékromboló műveit és művelőit 
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a magyar szellemi kultúrközösségből kiközösíteni és ezeket a műveket , 
amelyeket, mint ahogy hallottam, iskolai könyvtárak számára megvet-
tek, onnan kivonni és máglyán elégetni. (Elénk helyeslés, éljenzés 
és taps a bal- és szélsőbaloldalon. Szónokot számosan üdvözl ik . )" 1 

Az interpelláció e helyütt nem kíván kommentálást ; önmagáér t 
beszél. Legfeljebb annyit érdemes megjegyezni , hogy m é g ez a 
zagyvalék sem eredeti munka ; közönséges plágium az egész inter-
pelláció. A meg n e m nevezett forrás Túrmezei Lászlóné „tanul-
mánya" , amely Értékrombolás (Észrevételek Szerb Antal irodalomtör-
ténetéhez) c ímmel pár hónappal korábban jelent meg A Cél „faj-
védelmi" folyóirat 1942. márciusi számában. Palló innen „ír ta össze" 
interpellációját, helyenként szinte szó szerinti egyezéssel. És még 
annyi t : a leggyakrabban közbeszóló, „szellemes" Rajniss Ferenc 
később a Szálasi-kormány kultuszminisztere lett. 

II. 

Az interpellációt a napilapok, folyóiratok irányzatuknak meg-
felelően — s annak megfelelő hangnemben — kommentá l ták . A 
baloldali lapok azonban nem igen juthat tak szóhoz, mint alább még 
közelebbről is látni f og juk — a cenzúra miatt . Magát az inkriminált 
műnek a szerzőjét csak az A mai nap c ímű baloldali napilap szólal-
tatta meg. Szerb Antalnak itt közölt rövid nyilatkozata így hangzik: 

„A kifogásolt Irodalomtörténetet annak idején az Erdélyi 
Helikon pályázatára írtam meg, és a bíráló-bizottság, amely-
nek tagjai: Babits Mihály, Makkai Sándor és Moher Károly 
voltak, az én munkámat érdemesítették a Helikon díjára. Az 
első kiadáshoz Makkai Sándor írt előszót, amelyben meleg 
szeretettel ajánlja a könyvet mindenkinek a figyelmébe, mert 
az alkalmas arra, hogy a megszállt területek magyarságával 
megismertesse a magyar irodalomtörténetet. 

Babitsnak, Makkainak és Mohernek tehát ez volt a vélemé-
nye könyvemről, és ezt a véleményt osztotta a magyar kritiku-
sok egész sora is, olyanok, akiknek magyarságához igazán nem 
férhet semmi kétség. Palló Imrének a fentiekkel ellenkező véle-
ménye tehát igazán keveset változtat a dolgon."5 

1 Országgyűlés képviselőházának naplója, 1942. (479 — 81.) 
6 A mai nap, 1942. december 3. 
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Valóban, józan ésszel azt lehetett gondolni, hogy az a kritikán 
aluli zagyvaság keveset változtat az igazság ügyén. Sajnos, nem így 
történt . Igenis sokat változtatott. Az interpellációnak súlyos követ-
kezménye lett. 1943 januárjában ú ju l t erővel megindultak a jobbol-
dali sajtó-támadások Szerb műve ellen, s nemsokára kijött egy kultusz-
miniszteri rendelet, amelyben a miniszter valóban intézkedett Szerb 
Antal inkriminált könyvének az iskolai könyvtárakból va ló kivoná-
sáról. A rendelet nyomtatásban n e m jelent meg a közoktatásügyi 
minisztérium Hivatalos Közlönyében (úgy látszik az ü g y e t „bizal-
masan" kezelték), s így nem áll m ó d o m b a n szó szerint közölni . De 
biztos tudomásom van róla vagy — lévén középiskolai tanár — 
közvetlenül az iskola révén, vagy valamelyik nyilas lap triumfáló 
cikkéből. 

S tudomásom van arról is — Kovács György, a neves erdélyi 
publicista és szerkesztő szíves közvetet t közlése révén —, hogy a 
baloldali sajtó éppen n e m nézte tétlenül a Szerb Antal ellen megindí-
tot t féktelen hajszát. Á m a cenzúra belefojtotta a szót. 

Maga Kovács G y ö r g y is írt cikket az Újság számára Szerb Antal 
védelmében, ám ennek közlését a cenzúra nem engedélyezte. De 
kéziratban Szerb Antal kezébe került , amint erről az alábbi magán-
levél tanúskodik: 

„Igen tisztelt Uram, 
engedje meg, hogy ismeretlenül meg-

köszönjem, hogy kiállt a védelmemre. (Kéziratban olvastam 
azt a cikket is, amelyet a Székely Szó támadására válaszképpen 
küldött meg az Újságnak.) Az ilyen baráti és tiszta hang, kép-
zelheti, milyen jól esik, de kétszeresen, ha Erdélyből jön . Talán 
nem érdektelen az Ö n számára, ha megírom, hogy a támadá-
sok sem önérzetemben, sem munkakedvemben nem érintettek, 
és bizonyos vagyok benne, jön még idő, amikor Ö n t és engem 
jobban meg fognak érteni. 

Addig is, amíg egyszer személyesen összetalálkozhatunk, 
fogadja jelképesen hálás és tisztelő kézszorításomat, 

igaz híve 
Szerb Antal 

Budapest, 1943. I. 14."6 

* A levél eredetije KovAcs GYÖBGY birtokában ; másolatát szíves engedélyével közöl-
jük. 
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Dr . Makay —Petrovics Györgynek, az Újsdg főszerkesztőjének 
Kovács Györgyhöz intézett egyik leveléből azt is megtudjuk , hogy 
más cikk is beérkezett Szerb Antal ügyében. „Tápay-Szabó Gabriella is 
írt erről, de a cenzúra a cikket egész terjedelmében törölte. Megkül -
d ö m Neked annak a cikknek a kézira tá t . . . " ' 

Sajnos mind Kovács György, mind Tápay-Szabó Gabriella 
kicenzúrázott Szerb-cikkének kézirata az idők folyamán elkallódott, 
s így sajnálattal le kell mondanunk tar talmuk közléséről. Kovács 
Györgynek megjelent ugyan egy cikke az Újsdg ban, amelyben nagy 
általánosságban elmarasztalja a jobboldali sajtó irodalompolit ikáját , 
de itt csak futólag érinti és ítéli el ,,a legjobb magyar i roda lomtör-
ténet ellen indított ádáz küzdelmet" . 8 

III. 

Ezek után legyen szabad rátérnem az üggyel kapcsolatos saját 
szerény szerepem adalékainak ismertetésére. Ú g y is mint magyar-
tanár, irodalmár, közíró és mint Szerb Antalnak tisztelő barátja 
természetesen n e m helyezkedhettem a közömbösség kényelmes állás-
pontjára. Közvetlenül a Palló-féle interpelláció elhangzása után — 
n e m is sejtve a veszedelmes következményeket — csak egy rövid 
kommentá r t fűz tem hozzá a Magyar Nemzet napilap hasábjain, a 
Korszerű Jegyzetek c ímmel vezetett állandó rovatomban. Szövege a 
következő: 

„Megin t olvastunk egy felettébb érdekes interpallóciát. A hallat-
lan bátorságú honatyaf i képzőművészeti és őstörténeti kiruccanásai 
után most az irodalomtudomány területén kalandozik, s nem keveseb-
bet kíván a kultuszminiszter úrtól, mint azt, hogy Szerb Antal erdé-
lyi-helikoni pályanyertes ki tűnő i roda lomtör téne té t . . . máglyán 
égettesse el. — Önkéntelenül Berzsenyi verse jut eszünkbe A vandal 
bölcseségről : 

A vandaloknak ferde bölcsesége 
Ismét divatba jő s csudáltatik: 
Égetni kell hát minden könyveket, 
Égetni mindazt aki gondol és lát!"" 

Szerb Antal még a megjelenés napján egy névjegy-kártyán köszönte 
meg a megemlékezést. Pár sorát érdemes szó szerint idézni annak 

' A levél dátuma: 1943. II. 3. — KovAcs GYÖRGY birtokában. 
• Laikusok az irodalomban — Üjság, 1943. П. 5. A cikkre a fasiszta Egyedül vagyunk 

c. hetilapban KABAY ZOLTÁN névaláírással ironikus hangú válasz jelent meg (1943. П. 
12.). 

•Magyar Nemzet, 1942. december II . 
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jellemzéséül, hogy hajszoltatása idején mennyire hálásan fogadta a 
legcsekélyebb baráti gesztust: 

„Kedves Gyula, 
köszönöm korszerűdet, nagyon jól esett. 

Szeretettel üdvözöl 
Szerb Antal 

942. XII. i l . " 

Mikor — várakozásom ellenére — komolyabbra fordul t a dolog, 
s megjelent a kultuszminiszter „könyvége tő" végzése, én sem tar tot-
tam ildomosnak, hogy az ügy felett egy „korszerű jegyzettel" napi-
rendre térjek, hanem hosszabb cikket ír tam a k ö n y v védelmében 
a Jelenkor című folyóirat számára. Min t látni fogjuk, ez a cikk sem 
jelenhetett meg, de talán nem lesz érdektelen, ha alábbiakban szó sze-
rint közlöm. Annál is inkább, mer t az interpelláció és a cikk dialek-
tikus ellentéte mindennél kihegyezettebben jellemzi, hogy a háború 
utolsó éveiben mi t (és hogyan) lehetett elmondani a parlamentben, 
és mit nem lehetett megírni e g y — n e m is túlságosan nagy publicitású 
— jószándékú folyóiratban. Lássuk a meg nem jelent cikk szövegét: 

„EGY M A G Y A R I R O D A L O M T Ö R T É N E T PÁLYAFUTÁSA 

Valamikor régen, idestova másfél évtizede, pályázatot hirdetett 
az Erdélyi Helikon egy modern szellemű magyar i rodalomtörténet 
megírására. A pályadíjat Molter, Makkai , Babits, Bánffy ítélete alap-
ján a fiatal irodalomtörténész, Szerb Antal nyerte el. 

A tudományos értékelés és az olvasóközönség véleménye általában 
osztozott a zsűri ítéletében és Szerb munkáját , mint i roda lomtudomá-
nyunk értékes művé t könyvelte el, mint olyan művet , mely szeren-
csésen egyesíti magában a szigorú tudományosság, az újszerűség s a 
közélvezhetőség szempontjait . 

Főleg ez utóbbi erényének köszönheti, hogy mindmáig eleven 
életet él, azaz (s ez tudományos munkánál nem kis szó!) valóban 
olvassák. N e m kis haszonnal olvassák laikusok és szakemberek, egye-
temi hallgatók, i rodalomtanárok és nem utolsó sorban: középiskolai 
diákok. Sőt mer jük állítani, hogy ez az egyetlen i rodalomtörténet , 
melyet az érettségiző diákok szívesen, élvezettel forgat tak. Eddig 
könnyen hozzá is ju that tak: miniszteri engedély alapján majd minden 
iskolai könyvtár beszerezte. 
i; Szerb Antal i rodalomtörténetének fentiekben vázolt, jól megér-
demelten, simán emelkedő pályafutásában a múlt év novemberében 1 0 

váratlan fordulat állott be. 

10 Téves dátum. Az interpelláció, mint fentebb láttuk, december elején hangzott el. 
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Egy szélsőjobboldali képviselő, civilben minden tudományos mun-
kásságtól szűziesen mentes polgári iskolai tanár, interpellációt intézett 
a kultuszminiszterhez Szerb Antal i rodalomtörténete ellen. 

Főbb kifogásai a következők voltak: 1. Szerb Antal vezérlő szem-
pontja a magyarság és az európaiság szintézisének vizsgálata, 2. a hagyo-
mányos történelmi szempontú korszakbeosztás helyett szociológiai 
felosztást alkalmaz, 3. Petőfiről élcelődő hangon ír és azt mondja, 
hogy Petőfi szerelmi költészete különösen biedermeier-jellegű, 4. 
Arany értékelésénél sok idegen szót használ, 5. nagynevű íróknak 
tartja Kiss Józsefet, Ambrust , Heltait, Kozmát, Ignotust , Kóbor 
Tamást. 

Mindezek alapján azt követelte: »hajlandó-e a miniszter úr a 
magyar i rodalom és tudomány é r tékromboló műveit a magyar 
szellemi kultúrközösségből kiközösíteni és ezeket a műveke t , ame-
lyeket, min t megdöbbenéssel hallotta, iskolakönyvtárak számára 
megvették, onnan k ivonni és máglyán elégetni?« 

Az embernek az utolsó szavak után önkéntelenül Berzsenyi Vandal 
bölcsesége ötlik eszébe: 

A vandaloknak ferde bölcsesége 
Ismét divatba jő s csudáltatik: 
Égetni kell hát minden könyveket, 
Égetni mindazt, aki gondol és lát! 

Az interpelláló képviselő úr szempontjai annyira tudománytala-
nok, naivul gyermekdedek, hogy annakidején nem is ta r to t tuk szük-
ségesnek reflektálni reájuk. Az interpelláció következményeként 
előállott váratlan és meghökkentő fordula t azonban arra késztet, 
hogy mégis pár szóban visszatérjünk a vádakra. 

1 . H a Baráth T i b o r 1 1 magyar tör ténelmet írhatott a magyarság 
és az új-európaiság szintézisének kissé történelmietlen szemszögéből, 
Szerb Antalt sem lehet kárhoztatni, h o g y irodalomtörténete vezér-
szempontjául némiképpen jogosultabban a magyarság és az örök 
európaiság szintézisét választotta. 

2. A szociológiai korfelosztás nem Szerb Antal destruktív talál-
mánya. Már régen alkalmazza az interpelláló képviselő úr által bizo-
nyára n e m ismert, de bizonyára tisztelt német irodalomtudomány. 
(Geistliche Dichtung, Ritterliche Dich tung , Bürgerliche Dich-
tung . . .) 

3. Az élcelődő hang ellen maga Pe tőf i tiltakoznék a legkevésbé, 
hiszen gyakran írt sajátmagáról is élcelődő hangon, m i n t h o g y nem 
volt nagyképű, mint az interpelláns, h a n e m jó adag humorérzék 

11 Fasiszta beállítottságú kolozsvári egyetemi tanár. 
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volt benne. És hogy szerelmi költészete biedermeier? Hát biedermeier! 
Kérdezzük meg Zolnai Bélát. 

4. Azt elismerjük, h o g y bosszantó a félművelt, illetőleg teljesen 
művelet len olvasó számára a sok idegen szó, mert nem érti, de szak-
emberek nagyon jól tud ják , hogy a tudományos stílusban, pardon, 
bocsánat, irályban nélkülözhetetlenek bizonyos terminus technikusok 
(műszerész határidők??). 

5. Az interpelláló képviselő úr teljes tájékozatlanságára legjellem-
zőbb az ötödik pont , midőn egy sorba veszi Ambrus Zol tán t és 
K o z m a Andort Kiss Józseffel, Ignotus-szal, Kóborral, azt hívén, 
hogy ők is . . . pedig m é g az öregapjuk sem. 

N o s igen, volt a képviselő úrnak egy idevágó — s valószínűleg 
legdöntőbbnek szánt — személyi érve is Szerb Antal ellen. Csakhogy 
ezen az alapon a magyar szellemi kultúrközösségből ki lehetne vonni 
Fraknói Vilmos, Acsády Ignác, Marczali Henrik, Simonyi Zs igmond 
s a többiek mégsem egészen értéktelen s nem teljesen nélkülözhető 
tudományos műveit is. 

Sajnos, a fentebbi bárgyúságokkal é rdemükön jóval t ú lmenő mér-
tékben voltunk kénytelenek foglalkozni, mer t mint említet tük, nyo-
m u k b a n egy nem várt fordulat következett be. 

Január hó folyamán kultuszminiszteri rendelet jelent meg, mely-
nek értelmében az összes iskolai könyvtárakból ki kell selejtezni s a 
kultuszminisztérium rendelkezésére bocsátani Szerb Anta l magyar 
irodalomtörténetét . 

Lehetetlen összefüggést fel nem tételeznünk az interpelláció és a 
miniszteri rendelkezés között . Es — m e g kell vallanunk — ezt a 
tényt megdöbbentő tünetnek tart juk. N e m tekintjük az iskolát 
hermetikusan elzárandó, fülledt levegőjű melegháznak; igenis, lengje 
át a haladó és meg-megú ju ló élet üde, friss fuvalma. De n e m szabad, 
h o g y a politika vagy kiforratlan világnézetek szennyes hullámai 
becsapódjanak az iskola falai közé, s kultúrértékeket sodorjanak ki 
onnan. 

* 

M i d ő n a jelenlegi kultuszminiszter úr előde12 megvált állásától, 
tisztviselői karához intézett búcsúbeszédében többek közöt t ezt 
m o n d o t t a : »Törekedjetek arra, hogy mindig legjobb lelkiismeretetek 
szerint, mindig tisztességgel, becsülettel, hűséggel, saját véleménye-
teket még akkor is megvallva, ha az a főnökével ellentétes, cseleked-
jetek és igyekezzetek a köz szolgálatát ellátni.« Meg vagyunk győződve, 
h o g y amit az előd távoztában oly nagylelkűen, mintegy visszamenő-
leg engedélyezett tisztviselőinek, ugyanazt — t. i. a saját vélemény 

" A z ELÖD: HÓMAN BÁLINT. 
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felfelé való megvallását — az utód úri magyar egyéniségéből k i fo -
lyóan a hatalom birtokában is elvárja alárendeltjeitől. 

Ez a tudat indított jelen cikkünk megírására, s bátorított fel arra, 
hogy Szerb Antal jobb sorsra méltó magyar i rodalomtörténete 
ügyében fellebbezzünk a rosszul értesült miniszter úrtól a j obban 
értesült miniszter úrhoz." 

Sajnos, a miniszter úrnak nem volt alkalma „ jobban" értesülni, 
mert a már kiszedett cikket a cenzúra 1943. február 23-iki d á t u m ú , 
olvashatatlan aláírású „ N e m engedélyezem! N e m sokszorosítható!" 
szövegű pecsétjével nem engedte megjelenni.1 3 

IV. 

A szégyenletes hajsza záró akkordja a Palló-féle interpellációra 
írásban megadott miniszteri válasz, amely már csak a könyv kitiltásá-
nak tényét regisztrálja. Felolvasására szokatlanul későn került sor, az 
országgyűlés 1943. október 22-iki 331. ülésén. Szövege a köve tkező: 

„Szerb Antalnak az interpelláló képviselő úr által kifogásolt i r o -
dalomtörténetét magam is behatóan tanulmányoztam, és á tnéztem 
azokat az irodalmi bírálatokat is, amelyek ezzel a könyvvel kapcso-
latban a k ö n y v megjelenése óta a sajtóban napvilágot láttak. T é n y 
az — amit az interpelláló képviselő úr is állított —, hogy Szerb Anta l -
nak ezt a könyvét a bírálatok egy részében megnyilatkozott közvéle-
mény felháborodással fogadta, és meg kell állapítanom azt is, h o g y ez 
a magyar irodalomtörténet stílusánál, valamint szerzőjének szellemi 
beállítottságánál fogva kellően n e m tájékozott rétegek számára va ló -
ban ér tékromboló lehet. 

Szerb Antalt az a törekvése, hogy elsősorban mindig valami ú ja t 
akar mondani , sokszor helytelen megállapításokra és egyoldalú szel-
lemeskedésre indította. Ennek folytán könyve valóban alkalmas 
arra, hogy a felületes vagy n e m eléggé képzett olvasót megtévessze. 
E meggondolások alapján máris intézkedtem Szerb Antal i roda lom-
történetének a vallás- és közoktatásügyi minisztérium fennhatósága 
alá tartozó mindazon könyvtárakból való kivonása iránt, amely k ö n y v -
táraknak megfelelő kritikával n e m rendelkező olvasóközönségét ez 
a m ű félrevezethetné. 

Kérem a tisztelt Képviselőházat, hogy válaszomat tudomásul 
venni szíveskedjék." 

A tudomásulvétel megtörtént . 1 4 

11 A hasáblevonat SZERB ANTALNÉ birtokában. 
14 Országgyűlés képviselőházának naplója, 1943. (114.) 
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A válasz természetesen jóval temperáltabb hangú, mint az inter-
pelláció, de ez a „kivonás" elszomorító tényén m i t sem változtat. 
Maga a miniszter a mérsékeltebb, j o b b érzésű, műve l t ebb fasisztoidok 
közé tartozott , de íme ez idő tájt már kénytelen vol t a szélsőjobboldali 
túlzó követelés előtt meghajolni . 

• 
Bevezetőmben szerény adalék-gyűjtésemet akként jelöltem meg, 

mint Szerb Antal i rodalomtörténete utóéletének „uto lsó előtti fejeze-
tét". Mer t a felszabadulás révén szerencsére bekövetkezet t az örven-
detes „utolsó fejezet" is: a rehabilitálás, a tárgyilagos értékelés s ennek 
következtében a méltó nagyrabecsülés korszaka. Ö r ö m ü n k e t azon-
ban befelhősíti az az elszomorító tudat, hogy a szerző — mint a fasiszta 
„vandalok bölcseségé"-nek áldozata — ezt a kor t m á r nem érhette 
meg. 

K U N S Z E R Y G Y U L A 

B Á L I N T G Y Ö R G Y I S M E R E T L E N Í R Á S A I 

„Pályájának, életművének feldolgozása éppen csak megindult : 
életrajzának, munkásságának számos részlete még csak felületesen 
ismert vagy egészen felderítetlen" — írja Bálint Györgyrő l a pálya-
kép legutóbbi rajzában Koczkás Sándor.1 Tisztázatlan többek között 
a magyar munkásmozgalommal és a marxizmussal való találkozása, 
illetve kapcsolata. A saj tókiadványok tanúsága szerint már alkotói 
indulásakor o t t volt — Barta Lajos, Déry Tibor, Illyés Gyula, Justus 
Pál, Nagy Lajos és Kassák Lajos társaságában — az első népfrontos 
vagy inkább munkásegység-frontos irodalmi lap, az Együtt munka-
társai közöt t . 1930-ban a „munkásmozgalmi és marxista írókra 
támaszkodó" Színház és Film c ímű lap szerzői közö t t szerepelt. Ez 
idő tájt kerülhetett kapcsolatba az egyetemisták kommunis ta mozgal-
mával, amint erről a lapjaikban megjelent Bálint-írások tanúskodnak. 
A M ó d Aladár és társai szerkesztésében megje lent Szabadonban, 
majd annak örökösében, József Attila Valóság c ímű lapjában közölt 
cikkek — melyeket alább 1. és 2. szám alatt közlünk — Bálint György 
világnézeti fejlődésének is érdekes dokumentumai ; s mindezekről 
a Bálint b io - és bibliográfiák n e m tesznek említést.2 A Szabadon 

1 KOCZKÁS S.: Bálint György. — ,,Jöjj el, szabadsági'* (Tanulmányok a magyar 
szocialista irodalom történetéből II.) 1967. 

1 A Szabadon és Valóság ismertetését lásd: József Attila folyóirata, a Valóság — Tisza-
t á j 1967 . d e c . Г Г 5 2 — 5 8 . 
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1932 elején megjelent számában3 Bálint György aláírással szerepelt a 
Pedagógiai jegyzetek, mely a történelmi materializmus alapjairól tájékoz-
tatta olvasóit, az egyetemi hallgatókat, majd kritikáját adta a polgári 
és ausztromarxista pedagógiának, végül pedig A Tőké bői vett idézetek-
kel a „politechnizmus", ,,a szocialista nevelés alapelveit" ismertette. 

A Valóság egyetlen, 1932 júniusában megjelent számában három 
magyar színdarabról írt kritikát Bálint György.4 Maga a György 
Valentin álnév, mely etimológiai őse a szerző vezetéknevének5 , 
utal Bálintra, de róla árulkodik a leleplező bírálói hang is. Bálint 
György viszonylag kevés : zínibírálatának6 közös jellemzője a m ű és a 
társadalmi valóság szembesítése; ezen belül a magyar darabok kriti-
kájában gúnyos hangon ostorozta a szerzőket elvtelenségükért,a polgá-
ri és dzsentri ízlés kiszolgálásáért. A Bús Fekete László, Bónyi Adorján 
és Halász Ernő darabjairól írt Valóságban! kritika e sajátosságaival tárja 
fel rokonságát a Nyugatban! 1930-as és a Magyarországbani 1936-os 
Bálint-kritikákkal. A különbség közöt tük annyi, hogy József Attila 
lapjában nemcsak a gondolat, hanem a kifejezés is marxista lehetett. 

1933 júliusában újra egy baloldali lap hasábjain szólalt meg Bálint 
György. A Gárda „irodalmi és kritikai szemle" két szerkesztője, 
Bánáti Oszkár és Keleti Jenő a Pesti Napló szerkesztőségében keresték 
fel, hogy megkérdezzék véleményét a Holnap lírájától.'' Keleti Jenő 
emlékezete szerint Bálint György kritikai írásai, azoknak szelleme 
bátorította fel őket arra, hogy tőle kérjenek nyilatkozatot a líráról, s 
azt mint az induló lap véleményével megegyezőt publikálják. A fel-
tett kérdésekre a választ 1—2 hét múlva írásban kapták meg, s azt 
Radnót i Miklós r iport ja és Hárs László novellája társaságában közöl-
ték. (Alább 3. szám alatt közöljük.) 

' Szabadon — a haladó értelmiség lapja. A kollektív szerkesztés vezetője Lakatos 
Péter Pál. II. évf. 2. sz. 1932. A lap e harmadik s egyben utolsó száma József Attila 
Munkások c. versét első helyen közölte. BÁLINT GYÖRGY írása a 10. lapon szerepelt. 
A cikkben megadott forráscímek valószínűleg az esetleges ügyészi vádemelésre való 
felkészülést jelentik; így csak közlő- és nem szerzőként vonhatták volna felelősségre. 

4 GYÖRGY VALENTIN: Három magyar darab — Valóság I. évf. 1. sz. 46—47. 
• A Bálnt név a Valentin latin szóból alakult ki. Kálmán Béla: A nevek világa, 

1967. 27. 
" E cikk előtt magyar darabról a Nyugat 1930. okt. I . számában í r t : Egy leány, aki 

mer. FARAGÓ SÁNDOR és LASZLÓ ALADÁR v í g j á t é k a a B e l v á r o s i S z í n h á z b a n ; — u t á n a A 
Magyarország 1935. márc. 24-i számában: Lovagias ügy. HuNYADY-bemutató a Pesti 
Színházban, majd ugyanott az 1936. jan. 25-i számban: Kilencágú korona. HATVANY 
LILI és HÜNYADY SÁNDOR színműve a Pesti Színházban. (Az adatokat A toronyőr vissza-
pillant függelékében megjelent bibliográfiából vettem.) 

7 Intervju Bálint Györggyel a „Pesti Napló" szerkesztőségében a„H о 1n a p l í r ái á"-
ról. Gárda I. évf. 1. sz. 4. BÁNÁTI OSZKÁR, aki a szegedi egyetem magyar - f r anc ia 
szakán szerzett tanári oklevelet, a fasizmus áldozataként pusztult el. 1931-ben Fiatal 
ritmusok címmel verseskötete jelent meg. KELETI JENŐ nyugdíjas, több lap kiadását kez-
deményezte, a 30-as években verseskötetei jelentek meg. BÁLINT GYÖRGY a Pesti Napló-
ban (1933. okt . 22.) állapította meg róla, hogy „kétségkívül kö l tő" . 
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I. PEDAGÓGIAI JEGYZETEK 

I. A faj fenntartási ösztön működése gondoskodik arról, hogy 
az emberi faj folytonossága meg ne szakadjon. A társadalom 
történetének folytonosságát egy másik társadalmi funkcióra 
nevelés biztosítja. Nevelés nélkül nincs történelem, nincs hala-
dás. Minden nemzedéknek élőiről kellene kezdeni a harcét a 
létfönntartásért. A biológiában is van folytonosság. Az orga-
nizmus minden átalakulása átöröklődik. A gyermek testi al-
kata hasonló elődeihez. D e szükséges a „lelki alkat" — azaz a 
viselkedési formák átöröklése is s az erre vonatkozó törekvés 
épp olyan ösztönös, mint a fajfenntartás törekvése. A társada-
lom (s így a társadalmat alkotó egyének) életében döntő fon-
tosságú tényező a lét fenntartása és biztosítása, azaz a termelés. 
A primitív népeknél a nevelésnek a termeléssel való szoros 
összefüggése azonnal szembeötlik. Ezeknél a nevelés a társa-
dalmilag szükséges munka kombinálásából állott; kunyhó-
építés, házimunka, úszás, fegyverhasználat, vadászat a primi-
tív „iskoláztatás" tárgyai. 

A nevelés anyagát tehát a termelési viszonyok határozzák 
meg. Ha a termelési viszony megváltozik, megváltozik a ne-
velés anyaga is. A lőfegyver használatával megváltozott a ka-
tonaság szervezete, tehát a fiatalság katonai nevelése is. A neve-
lésnek az „anyagin" kívül van egy formális mozzanata is, 
amellyel az egyén viselkedését szabályozza. A fiatalság nem-
csak elődeinek termelési módját, hanem azzal együtt vallási, 
erkölcsi, jogi berendezkedését is elsajátítja. Ez a formális rész 
is a termelési viszonyok függvénye. A lőfegyver feltalálása 
nemcsak a katonai nevelés anyagát, hanem a katonai fegyel-
met is megváltoztatta. A nevelés célja tehát a termelési viszo-
nyok és a termelési viszonyokon alapuló, azokat tükröző poli-
tikai, vallási, tudományos stb. felépítmények átszármaztatása 
az új nemzedékre. „Erziehung ist Fortpflanzung der Gesell-
schaft." Barth. : Geschichte der Erz. in soziolog. u. geistesgesch. 
Betrachtung. 3. Aufl. Leipzig, 1920. 
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II. A polgári nevelés célja a polgári, azaz tőkés termelési vi-
szonyok és az ezeket tükröző felépítmények átszármaztatása. 
(„Fortpflanzung der Klassengesellschaft".) A tőkés termelés 
lényege a termelési feltételek (eszközök és nyers anyagok ma-
gántulajdona és a nincstelenek bérmunkája). A termelés célja 
a haszon, melynek forrása a munkaerő kizsákmányolása. A pol-
gári nevelés arra törekszik, hogy ezeknek a viszonyoknak foly-
tonosságát és zavartalanságát biztosítsa. A népiskola végső 
célja az, hogy lojális alattvalókat, bérmunkásokat és katonákat 
képezzen. A közép- és főiskola szolgáltatta a hivatalnok gár-
dát. Mikor a termelés differenciálódása képzettebb munkáso-
kat tett szükségessé, polgári iskolákat állítottak fel. A polgári 
és gimnázium kettőssége mindenütt osztályviszonyoknak fe-
lel meg. Gimnáziumtól és főiskolától a tandíj és egyéb költsé-
gek tartják vissza a tömegeket. A tudás hatalom, és így maga-
sabb szempontból nem való a „nép" kezébe. Az uralkodó 
osztály tudatosan használja föl a nevelést saját céljai érdekében. 
Jellemző II. Frigyes Vilmos egy levele, melyet 1803-ban köz-
oktatásügyi miniszteréhez intézett: „aki a munkásosztály gyer-
mekeit ,többre' akarja tanítani, mint az .szükséges', az a 
megelégedett emberek igaz és nagy érdekei ellen, lelki nyugal-
muk, szorgalmuk és az állam jóléte ellen küzd". A polgári neve-
lés szükségszerűen hazug nevelés. Osztályszempontok szerint 
meghamisítja a történelmet, tartalmatlanná vált frázisokat 
darál és feudális maradványokkal békül. A polgárságnak szük-
sége van vallásoktatásra. О tudja, miért. 

III. Austromarxista iskolai eform. 
A világháború után Ausztria pohtikai formát változtatott s 
ezzel kapcsolatosan megváltozott a nevelésügy is. Az iskola-
reform hordozója a szociáldemokrata párt ideológiája, mely-
nek középpontjában a „természetes", ugrásnélküli fejlődés 
áll. (L. Hans Fischl: Sieben Jahre Schulreform in Österreich 
1926.) „A demokrácia biztosítása és tökéletesítése volt az oszt-
rák iskolareform vezércsillaga." Ez a „demokrácia" elsősorban 
a feudális maradványok eltakarítását akarta jelenteni. De ez 

11 Irodalomtörténet 
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sem sikerülhetett neki teljes mértékben: a tanítóképzők nagy-
része a papság kezében maradt.(!) A modern pedagógiának 
néhány vívmányát — (öntevékenység, össztanítás) bevezették 
az elemi iskolába. Lépéseket tettek a szülők képviseltetése felé 
is. De — a lényeget itt is „elfelejtették". A gyermekek társa-
dalmától a politikát távoltartják. „Minek érjék az ártatlan fi-
atal lelkeket a hétköznapok szennyes h u l l á m a i . . . A reform 
a pártkorlátokon túl az egész népesség, a demokratikus állam 
számára fontos." Úgy látszik, Ausztria osztálynélküli állam. 
Vagy — másutt rejlik a hiba. A politika távoltartása már önma-
gában is politikum. Másféle politikum távoltartását jelenti. 
A polgári nevelés ellentmondásait ez a nevelési rendszer csak 
még erősebben kiélezte. A szociáldemokraták a proletárság 
érdekeit a nevelés területén is elárulták. Az eredmény, melyre 
annyira büszkék, az, hogy a nevelésügy már nem a feudális 
dinasztiának, hanem közvetlenül a „demokratikus" tőkének 
érdekeit szolgálja. 

IV. A szocialista nevelés alapelve a politechnizmus. A poli-
technikus nevelés gondolata Marxtól és Engelstől származik. 
Ok e fogalom alatt a szellemi iskoláztatás és a fizikai, főleg 
ipari munka kapcsolatát értették. A gondolatot a gyermek-
munka vizsgálata érlelte meg bennük. A gyermekmunka a 
polgári társadalomban a gyermek kizsákmányolásával egyér-
telmű. Másrészt a különféle iparos és tanonciskolák megmutat-
ták, hogy lehetséges munka és tanulás kapcsolata. „A gyár-
rendszerben van a jövő nevelés csírája, mely minden gyermek 
számára egy bizonyos koron túl termelő munkát oktatással és 
testedzéssel köt össze, nemcsak mint a társadalmi termelés növe-
lésének módszere, hanem mint az egyetlen módszer, mely 
sokoldalúan képzett emberek termeléséhez vezet." Kapital. 
I. 440. Másrészt: „A nagyipar élet és halál kérdésévé teszi 
azt, hogy egy szerencsétlen, a tőke növekvő kizsákmányolási 
vágyainak tartalékául szolgáló munkásságnak nyomorúságát 
az embernek különböző munkaterületeken való alkalmazása 
váltsa fel, a részegyéniséget a sokoldalúan képzett egyéniség. 
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A nagyipar alapján természetesen kifejlődött mozzanatai ennek 
a változásnak a politechnikus, mezőgazdasági stb. szakiskolák, 
melyekben a munkásság gyermekei némi technológiát és a 
különböző termelési eszközök használatát tanulhatják meg. 
Kétségtelen, hogy a politikai hatalomnak a munkásosztály 
részéről történő kikerülhetetlen meghódítása a technológiai 
nevelésnek a munkásiskolákban, való elméleti és gyakorlati 
érvényesítését kell jelentse." Kapital I. Volkausgabe 429. 

2. H Á R O M MAGYAR D A R A B 

Még középiskolai tankönyvekből tudjuk, hogy minden iro-
dalmi termék kifejezi azt a kort és társadalmi környezetet, 
amelyben a szerző él. 

Azok a színdarabok, amelyeket mostanában a magyar szín-
padi szerzők írnak, szintén ezt teszik. Fiatal és kevésbé fiatal 
színműíróink kifejezik korunk és polgári osztályunk ideoló-
giai lényegét. 

Bús Fekete László is kifejezi, Bónyi Adorján is kifejezi és 
Halász Ernő is kifejezi, hogy csak néhány igen jellemző példát 
mondjunk. És még hozzá, milyen hűen fejezik ki! Nem fog -
lalkozunk most e szerzők darabjainak esztétikai méltatásával. 
Minket mostan csak az érdekel, hogy a „Méltóságos Asszony 
trafikjá"-ban, a „Kis senkiben" és a „Lányok és fiúk"-ban, 
hogyan mutatkozik meg a mai magyar burzsoázia gondolat-
és érzésvilága. 

Vegyük a darabokat a bemutatók időrendjében. Kezdjük 
tehát Bús Fekete darabjával. A cselekmény nem lényeges: a 
szokásos, együgyü vígjátékbonyodalmak, személycserék, m e -
lyek végén a szegény de becsületes trafikoskisasszonyt nőü l 
veszi a gazdag, de ugyancsak becsületes arisztokrata. Nézzük 
elsősorban, hogy kik szerepelnek ebben a darabban. Előtérben 
állnak a „történelmi" osztályok: egy grófi család és a huszár-
ezredes-özvegyből trafikosnévá „deklasszált" méltóságos 
asszony és családja. 

Az „alsóbb néposztályok" a kishivatalnok, a boltilány stb. 
и * 
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a mellékszereplők között kaptak helyet. A darab magva egy 
nagy általános sajnálkozás. Szerző, szereplők és közönség az 
egész idő alatt meghatottan sajnálják a szegény méltóságos 
asszonyt, aki dolgozni kénytelen. Dolgozni! Milyen méltány-
talanság, milyen szörnyűség! Szegény méltóságos asszony, aki 
ifjúkorában nyereg alatt puhította a fentnevezett alsóbb nép-
osztályokat, most kénytelen trabukót és memphiszt árulni a 
pult mögött , kénytelen szóba állni mindenféle civilekkel, meg 
prolikkal és kénytelen háromszobás családi házban lakni Pest-
erzsébeten. Még szerencse, hogy kisebbik lányát a darab végén 
elveszi a dúsgazdag gróf. Most már semmi akadálya sem lesz 
annak, hogy a méltóságos asszony lovaglással és parféevéssel 
töltse hátralevő napjait és a közönség ennek tudatában meg-
nyugodva távozik. A kispolgári író ebben a darabban helyesen 
szolgálta ki a kispolgári közönség érzelmi szükségletét, amely-
nek lényege a mazohisztikus rajongás a felsőbb osztályokért. 

Ez a kuli-mazochizmus az alakok jellemzésénél is kifejező-
dik. A dzsentri és arisztokrata szereplők elragadóak, nemes-
lelkűek, finomak, okosak (egy Arisztid-mellékfigura csak a 
divatos arisztokratahumor kedvéért került a színpadra), a kis-
hivatalnok viszont nevetségesen félszeg és hülye, a munkás-
osztályt képviselő boltilány pedig romlott, nagyszájú és o t rom-
ba modorú. A darab önkéntelenül is világnézeti hitvallás a 
szerző és osztálya részéről. 

Még élesebb és nyíltabb ez a világszemlélet Bónyi Adorján 
„Egy kis senki" című darabjában. Ez a vígjáték a nagytőkés 
glorifikálása. A milliomos bankelnök lánya autóvezetés, te-
nisz, bridzs és flört helyett újszerű sportra vágyódik: dolgozni 
akar. Álnéven és álruhában dolgozik néhány hónapig apja 
bankjának egyik osztályán. Ez a helyzet igen alkalmas a két 
osztály tagjainak a szembeállítására: a leány, éppúgy mint 
apja, az elnök, talpig becsületes, aranyszívű — amilyenek csak 
bankelnökök és leányaik tudnak lenni. Ezzel szemben a hiva-
talnok nők, a tündéri fináncmágnás rabszolgái egytől-egyig 
kellemetlenek, rosszhiszeműek, irigyek és buták. Elkeserítik a 
szegény milliomos Harun-al-Pipőke banki életét. 
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Végül persze méltó bosszút áll rajtuk: estélyre hívatja meg 
őket és leleplezi magát előttük. Jól megpirongatja a megre t -
tent gépíró-páriákat, de azután kegyesen meg is bocsát nekik, 
miután elszerette az egyiknek a szerelmét, a stréber kis bank-
titkárt, aki az egyetlen rokonszenves alkalmazott az egész 
darabban. Közben pedig a milliomos az érző szívekhez appel-
lálva mondogatja, hogy a pénz nem boldogít, az emberek ok 
nélkül irigylik a bankelnököket. 

Ez a darab feltűnő sikert aratott a lipótvárosi közönségnél, 
ami érthető is, hiszen tökéletes képviselője annak az irodalmi 
irányzatnak, amely éppúgy idealizálja a lipótvárosi nagypol-
gárt, mint Csathó és társai a dzsentrit. 

Becsületesebb a célkitűzése Halász Ernő „Lányok és f iúk" 
című tíz képes színművének. Halász legalább igyekszik ko-
molyabb, emberibb problémákat felvetni: a mai magyar iro-
daproletariátusról akar írni, a fiatal kishivatalnokok és hiva-
talnoklányok életéről, szociális és szexuális kínlódásaikról. 
Sajnos azonban még e kérdések helyes felvetése sem sikerül 
ebben a pesti életképben. 

A szerző úgylátszik, n e m mer vagy nem tud komolyan 
hozzányúlni ehhez a témához, félelem, opportunista siker-
spekuláció s egy hatalmas adag nyárspolgári szentimentaliz-
mus akadályozzák ebben. Enyhén fejcsóválva, „gutgesinnt" 
újságcikkek szellemében és modorában ír az írógép és a fő -
könyv fiatal munkásainak szomorú életéről. Előfordul itt 
minden, ami ma aktuális: leépítés, nyomor , tejcsarnoki va-
csora, olcsó weekend és „úrilány", aki szegény, már nem „ ú r i " 
és nem lány. 

Itt vannak tehát a mai budapesti dolgozó fiataloknak ösz-
szes lényeges és nem lényeges gazdasági és szerelmi kompliká-
ciói, de óvatosan szagtalanítva, elkenve, idilli humorba és 
érzelgős morálba burkolva. A lány könnyezve veszti el „ár tat-
lanságát" és állandóan exkuzálja magát, hogy ha volna állásuk, 
akkor megházasodnának, mert persze, hogy szebb az, pap és 
anyakönyvvezető előtt stb. 

A kishivatalnokok nyomorát bohém-humor teszi derűssé és 
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az összes szereplők többször hangsúlyozzák, hogy ha nem 
születtek volna „mai fiatalnak", ha nem lett volna háború és 
nem volna gazdasági válság, akkor jó lenne minden és boldo-
gan élnék a maguk szelíd polgári életét. 

Ez a derék Wunschtraum a darab végén m e g is valósul: 
mindenki állást kap, mindenki házasságot köt , mindenki 
boldog, minden szociális probléma egy csapásra megoldódik 
és nincs többé semmi ok a panaszra és elégedetlenségre ezen 
a szép világon. 

Végeredményben tehát ez a darab is olyan, mint a többi: 
szentimentális eszközökkel fejezi ki és szolgálja a polgári, 
reakciós közvélemény érdekeit. 

3. I N T E R V J U BÄLINT GYÖRGYGYEL A „PESTI N A P L Ó -
SZERKESZTŐSÉGÉBEN A „HOLNAP L Í R A j Á " - R Ő L 

— Mi úgy látjuk, hogy a mai fiatalság, mint a vihar előtti 
mágnességtől megkergiilt iránytű, táncol az irányvonalakon. 
Megkérdezzük tehát Ont : 
1. Miben látja a háború előtti és a mai líra ideológiai különb-
ségét? 
2. Mik maradtak meg Ö n szerint az izmusok áradatából a 
mai lírában? 
3. Mi a véleménye a korlátozás nélkül megjelenő „saját kia-
dású" verseskötetekről? 
4. Milyen lesz, vagy milyen lehet a „Holnap lírája" tartalmi-
lag és formailag? 
I. Jól tudjuk, hogy egy kor irodalmában megtaláljuk mind-
annak a sűrített kivonatát, ami a korban lényeges. Különösen 
áll ez a lírára és főképpen a magyar lírára, mely mindig hű és 
pontos kifejezője volt a kor szellemi és politikai áramlatainak. 
Ha elolvassuk Kazinczy, Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Arany, 
Tompa, Vajda, Reviczky, Komjáthy és Ady verseit, pontosan 
megkapjuk belőlük a világháborúval végetérő 100 év magyar 
társadalmainak ideológiai fejlődésvonalát. A mai magyar líra 
is elég hű képet ad korunk ideológiai viszonyairól. A világ-
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háború előtti és utáni líra ideológiai különbsége megfelel a háború 
előtti és utáni magyar társadalom ideológiai különbségének. Ural-
kodó ideológiáról nem beszélhetünk sem a mai magyar élet-
tel, sem a mai magyar lírával kapcsolatban. Sokkal inkább 
beszélhetünk ideológiai zavarról. Ez a zavar és bizonytalanság 
egy-egy költő oeuvrején belül is kimutatható. A legtöbb mai 
költőt az ideológiai tartalom hiánya jellemzi. Ezek többé-kevésbé 
szomorúan jellemzik, hogy nem érzik magukat jól, ami köl-
tőknél egyáltalán nem új és szokatlan ugyan, de azért most 
mégis annyiból aktuális, mert kifejezi a mai kispolgári intel-
lektuelek lelkiállapotát. Nem tudják biztosan, hogy mit sze-
retnének — kevés kivétellel — és ez is megfelel az általános 
kispolgári ideológiátlanságnak. 

2. Az izmusok áradata már csaknem teljesen elmúlt. Az egyes 
izmusok külön-külön meghaltak, de majdnem mindegyik 
hagyott egy-egy érdekes és hasznos elemet, melyek egymást 
kiegészítve együttesen értékesíthetők a mai lírikus számára. 
Az expresszionizmusból megmaradt az a kis pátosz, melyre a 
lírikusnak, szerintem, mindig szüksége van, a szürrealizmusból 
megmaradt a merész és szabad képzettársítási lendület, a 
dadaizmusból a fölényes persziflázs és így tovább. Mindezt 
felhasználhatja és bedolgozhatja a mai lírikus, akinek feladata, 
egyrészt, hogy új lírai formanyelvet teremtsen, másrészt, hogy 
mennél teljesebben kifejezze a tömeg lelkét. A líra ma egy 
kisszámú intellektuel csoporté, sőt ezen belül is, úgyszólván 
csak a költők olvasnak rendszeresen verset. Vissza kell adni a 
lírát a tömegeknek és a tömegeket a lírának. (De ezt a célt egyálta-
lában nem szolgálja a népieskedő giccs-költészet.) 

3. Majdnem minden magyar verskötet a szerző kiadásában 
jelenik meg mostanában. Ennek valamikor dilettánsszaga 
volt, de ma nem gazdag műkedvelők, hanem nyomorgó 
költők adják ki „saját üzemük"-ben verseiket. Ez természetes 
is, hiszen kiadóink, kiknél az irodalom már régóta n e m másod-
rendű, hanem csak huszadrendű szempont, még a legjobb 
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nevű költők köteteit sem igen hajlandók kiadni. Másrészt 
viszont kissé megdöbbentő a „saját kiadás"~ban megjelenő vers-
füzetek nagy száma. Alig múlik el nap egy-egy új verskötet 
megjelenése nélkül. Számuk egyenes arányban nő az olvasók 
érdeklődésének csökkenésével. Fantasztikus versdömpinggel ál-
lunk szemben. Mondanunk sem kell, hogy ezeknek a vers-
köteteknek túlnyomó része teljesen érdektelen és jelenték-
telen. Ez a furcsa tömegjelenség, azt hiszem, elsősorban a nagy 
munkanélküliségre vezethető vissza, mely a legkülönbözőbb 
bűnözési hajlamok melegágya. 

4. H o g y milyen lesz a „Holnap lírája"? Ehhez először azt 
kellene sejteni, hogy milyen lesz a holnap (kis h-val, sőt, attól 
félek, egészen kicsi h-val). Annyi mindenesetre valószínű, 
hogy a líra ismét megtalálja majd az utat a tömegekhez. Talán 
a kórusvers lesz a holnap verse, ehhez azonban szükség lenne 
egynéhány igazi nagy kórusköltőre. (Eddig még nem szüle-
tett meg.) De az is lehet, hogy talán maga a tömeg bizonyul 
megint egyszer nagy költőnek, mint a primitív társadalom-
ban. Ami a formát illeti, valószínű, hogy a vers visszatér majd a 
zeneibb megnyilatkozáshoz, mert a közönség a jövőben — épp-
úgy, mint a régmúltban — megint inkább hallgatni fog, mint 
olvasni. A holnap költője nem annyira kötetekben, mint 
inkább kórus, rádió és hangosfilm útján fog a tömegekhez 
szólni és az sem valószínűtlen, hogy a modern technika ismét 
össze fogja forrasztani a lírát a drámával, melytől évezredekkel 
ezelőtt különvált. 

Közli: M. PÁSZTOR JÓZSEF 
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K O R S T Í L U S ÉS M I N T A B E R Z S E N Y I ÉS 
M A T T H I S S O N K A P C S O L A T A I B A N 

Berzsenyi költészetének elemeit sokfelől gyűj töt te össze, s elszige-
telt magányosságánál fogva inkább, m i n t más, rá vol t utalva az ún. 
közvetet t é lményekre , másodlagos köl tői anyagra — elsősorban 
i f júkor i költészetében. E külső e lemeknek egyéniségével való össze-
forrása, azok szerves egybeolvasztása köl tő i nagyságának egyik fontos 
jellemzője. 

Min t minden köl tő , Berzsenyi is elsősorban a kor stílusának hatása 
alatt állott. A korstílus szerintünk a m a formai keretek összességét 
jelenti, amelyek közöt t szinte törvényszerűen áramlik a ko r érzés-
és gondolatvilága, amikor valami m ó d o n költői kifejezésre jut . 
Berzsenyi i f júkorában kétféle korstílussal találkozott: a németes-
szentimentális korstílust Kazinczy Gessner fordításában, a német 
Musenalmanachok költészetében, Szent jóbi Szabó, Kis János művei-
ben, a mértékes-klasszikus korstílust Rájnis , Baróti, R é v a i és Virág 
köl teményeiben ismerte meg . 1 

E korstíluson túl Berzsenyi mintákat is választott a maga számára 
a költői gyakorlat szempontjából . Vagyis tudatosan választott olyan 
költőket , akiknek egyéniségét és költészetét a magáéval rokonnak 
érezte. Itt tehát a köl tőnek és mintá jának szorosabb összeforrottságáról 
van szó. Ebben az esetben már a szeretetnek, rajongásnak, harcnak, 
küzdelemnek tanúi vagyunk , s ezek a fo lyamatok a kö l tő fejlődését, 
költői sorsát lényegesen befolyásolják. 

Ilyen minták vol tak Berzsenyi számára: Horatius, Matthisson 
m a j d Schiller.2 

A minta foga lma szoros kapcsolatban van a forrás és teremtés kate-
góriájával. A kö l tő átvehet egy másiktól felfogást, kifejezést, soro-
kat , sőt idegen versszakokat is beolvaszt néha versébe Berzsenyi 
korában. A legalsó fok az utánzás, amiko r a két vers alapeszméje, 

•BERZSENYI DÁNIEL C. monográfiám — Bp. 1966. 31-141.1 . 
* ERDÉLYI KÁROLY : Berzsenyi és Matthisson — Figyelő 1883. DEMEK GYŐZŐ: Matthisson 

hatása irodalmunkra — Egyet. Phil. Közi. 1891. SZERB ANTAL: AZ ihletett költi — Szép-
halom 1929. Horatius és Berzsenyi viszonyára: CSENGERY JÁNOS: Berzsenyi és Horatius — 
K ö z é p i s k o l a i S z e m l e 1 8 8 2 . CSIPAK LAJOS: Horatius hatása — B p . 1912 . HORVÁTH JÁNOS: 
berzsenyi és íróbarátai — Bp. i960. 
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felfogása is egyezik, v a g y csekély különbséget mutat. Az átvétel egyes 
idegen elemeknek (kifejezés, kép, f o r m a ) a jelentkezése a költő 
műveiben . A csira az idegen anyagból va ló kiindulópont megjelö-
lése. A további fokoza t az egyik költő gondola tának továbbfejlesztése 
egy másik müveiben. A verseny ben tuda tosan dolgoz fel a költő 
a másikéval rokon tárgyat . Másutt az összefüggés a feldolgozás ellen-
tétében is jelentkezhetik, egészen a travesztiáig, tehát a gúnyos átköl-
tésig. Puszta tárgyrokonság is lehet, az összefüggés kimutatható hatása 
nélkül . A célzás egyes, sokszor finom, „ n e m ér tők" számára felfog-
hatatlan utalásokra is vonatkozhatik. Az á tvé te l magasabb fokai mel-
lett a költő megőrzi önállóságát, kö l teményének mondanivalója sajá-
tosan érvényesülhet, köl tő i egyéniségét szabadon bontakoztatja ki.3 

E szempontok felhasználása hasznos szolgálatot tehet nekünk 
m i n d Berzsenyi és a korstílus,4 mind Berzsenyi és mintái viszony-
latában. 

Az alábbiakban Berzsenyi és Mat th isson viszonyát igyekszünk 
lényegében tisztázni. 

A matthissoni min ta Berzsenyinek i n k á b b gondolati, min t érzelmi 
költészetére jellemző. Schiller volt az, aki a kortársak előtt szinte 
n o r m a t í v módon k iemel te Matthisson f i n o m művészetét a szerkesz-
tésben, leírásban, a nye lv zeneiségében, a szellem fegyelmezettségé-
ben . Volt tehát bőven tanulnivaló Matthisson költészetében Berzsenyi 
számára. 

A m i legelőször szembetűnik (s ez vezet te félre Matthissonhoz való 
viszonyának első kuta tói t ) , a tárgyrokonság a két költő verseiben. Itt 
is elsősorban az „értelemkereső", az élet értékeit, célját, tartalmát, 
az érzelmek értelmét kereső Berzsenyire gondolunk. (Der Abend : 
Az estve, Die Einsamkeit : A Magányosság, Trost an Elisa : Vigasztalás, 
Melancholie : A Melancholia, An die Liebe : A szerelemhez stb.) Vannak 
átvit t értelemben vehe tő egyezések: Todtenopfer, Grablied, An den 
Tod : A halál. T o v á b b á a Múlandósággal kapcsolatos hangulati és 
tá rgyi hasonlóság az Elegieben stb. Vagyis egész sor gondolati költe-
ményben állapítható m e g a tárgyi rokonság . Ezek a tárgyak termé-
szetesen más magyar köl tő verseiben is megtalálhatók, de nem ily 
sűrített egymásutánban s ily nagyfokú címegyezéssel. Mégis látni 
f o g j u k , hogy e r o k o n tárgyak feldolgozásában, felfogásában már 
megmutatkozik Berzsenyi költői egyéniségének eredetisége sokkal 
n a g y o b b mértékben és sajátosabb m ó d o n , mint az eddigi kutatások 
sejtetni engedték. 

8 L. R . M. WERNER MA is alapvető művét: Lyrik und Lyriker — Hamburg u. Leip-
zig Г890. 

4 A korstílus e vonatkozásával másutt foglalkozunk. 
6 L. akad. kiad. jegyzetei 314—35. 
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Az utánzás fokát leginkább a Mulandóság5 mutatja, amely az 
Elegie nek sok mindennel adósa: az alapgondolattal, a benne e lőfor-
duló képekkel stb. Mégis tagadhatatlan e versen is a berzsenyies 
bélyeg: nemcsak az egyes matthissoni kifejezések sajátos magyar í -
tására6 gondolunk (ami mégis kezdetleges „eredetiség" lenne), hanem 
a sajátos szerkezeti felépítésre, melynek folytán a magyar köl tő a 
hét első versszakban a témát önállóan elmélyíti. Míg Matthisson egy-
séges képet ad a romokró l , Berzsenyi („lélekköltészetére" je l lem-
zően) a Mulandóság hangulatában költői ihletettségének forrását is meg-
találja és feltárja: 

Itt lakik a Képzelódés 
Képekben elmerülve, 

Itt a for ró Lelkesedés 
Plutarch karjára dűlve. 

Itt emeli fel fátyolát 
A Visszaemlékezés, 

Itt rakja le zöld sátorát 
A bölcs Magábatérés : 

Itt tévelygek a világi 
Lármától különválva, 

Képzeletem forrósági 
Között magamba-szállva. 

Váratlanul így eleveníti m e g a költő — az öntudatosság maga-
sabb fokán — ihletettségének belső mot ívumai t , s csak azután tér 
rá a matthissoni témára, szinte már a csapongó ódai logika köve t -
kezményeképpen. Ez a tá rgy különben végigkíséri egész költészetén. 
(Leghatalmasabb arányokban A Temetőben.) D e ez a vers és az Elegie. 
mutatja legjobban a kétféle költészet összefonódását.7 A Mulandóság 
magában a lírai cselekményben nagy egyszerűsítést mutat Matthisson-
nal szemben. Ennyiben jel lemző a költő korai korszakára, s kifejezi 
az azzal való összefüggést is. 

A képátvétel intenzív fokára egyik legjellemzőbb példa Az estve 
és a matthissoni Elysium kapcsolata. A német köl tő egy költői á lom-
képet fest Psyche mítoszával kapcsolatban —, míg Berzsenyi az 
est hangulatát érezteti, s a „szent csendesség" jellemzésére hozza fel 
Matthisson versének két ant ik képét, amellyel a költői ihletettség 
szakrális hangulatát jellemzi.8 — Ugyanez a vers, ha Matthisson 
Abendjéhez vagy Abendgemaldé]é\\ez hasonlítjuk, jellemző Berzsenyi 
képzeletének összefoglaló, összegező jellegére is. Matthisson te rmé-

• DEMEK i . m . 2 4 3 . 
1 L. monográfia 139—45. 
•SCHUBER MATYAS: Matthisson hatása Berzsenyire — Rozsnyó 1886. 9. DEMEK i. 

h. 243. — TONCS GUSZTÁV: Berzsenyi és Matthisson — Szabadka 1890. — Akad. kiad. 320. 
I. és fent i . h . Monogr. 
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szctleírásai részletesek, öncélúak, szétszóródok. Berzsenyinek szinte 
költői lé t formája az eszmélkedés, elmélkedés. Ezért a magyar kö l tő 
nem festi részletesen az est hangulatát, hanem min tegy az esti tá j 
összes benyomásain támadt érzelmeit és gondolatait fejezi ki. Érzésein 
tűnődik, s azután e belső összegezés kifejezésére törekszik. Matthisson 
versét anyagul használja, tőle veszi a szemléltető vonások egy részét 
anélkül, hogy ennek túl nagy jelentőséget tulajdonítana. A tájhoz 
fűzöt t ref lexiók és a nyelvi kifejezés ereje éreztetik itt is önállóságát, 
eredetiségét. Ez háttérbe szorítja a következő versszak teljes átvételét 
is: 

Purpur malt die Tannenhügel 
Nach der Sonne Scheideblick. 

Lieblich strahlt des Baches Spiegel 
Hespers Fackelglanz zurück.8 

Ez is inkább „pipere", amilyenről Berzsenyi Kölcseynek írt felele-
tében beszél.10 

A versenyszerű11 feldolgozás egyik korai példája A halál. Az a 
körülmény, hogy az utolsó versszak a Vollendung с. matthissoni versnek 
fordítása,12 arra a következtetésre vezette az ismertetőket, hogy itt 
utánzó versről van szó. Ho lo t t a köl teményben a Berzsenyi-féle 
mulandóság—halál-érzés egyik korai jelentkezését érezzük. Köl tőnk 
felfogása mélyebb. Az emberi magatartást a halállal szemben sokré-
tűbben mutat ja be : a jámborokét , az erősekét, a bölcsekét és a gyer -
mekekét .1 3 Önálló leleplező tekintete itt is megmuta tkozik . Bele-
szövi szerelmi költészete emlékét is. S a végén felülemelkedik a 
matthissoni szentimentális befejezésen és az erkölcs, az ész halhatat-
lanságát hirdeti, amivel berzsenyies befejezést ad a különben is önál-
lóan elgondolt köl teménynek. 1 4 

Egy-egy matthissoni m o t í v u m szuverén felhasználására példa A 
Szerelemhez c. verse, amelyet Kazinczy annyira szeretett. Itt15 az 
Elysiumban bőségesen rajzolt Psyche-mítoszt használja fel a költő a 
tárgy felett lebegés művészetével a szerelmi vágy kifejezésére. Matthis-
sonnál a tiszta, de bizonytalanságában gyöt rődő szerelem megvál-
tása, amikor Psyche iszik a Lethe feledtető vízéből: 

' Az 1787. kiadáson kívül használtam: Matthissons Gedichte Vollst. Ausgabe I—П. 
Tubingen bei Cotta. 

Berzsenyi Prózai Művei Kaposvár 1941 38. kk. 
11 Monogr. 131 — 38. 
" SCHUBER 1 4 . DEMEK 2 4 7 . M o n o g r . 1 3 9 — 1 4 8 . 1. 
'* Monogr. 142. és akad. kiad. 328.1. jegyzet. 
11 Monogr. i. h. 
" KAZINCZY ítélete: ,,Es ist wie eine Landschaft, in der magischen Tinte eines Som-

mer-Sonnen Niederganges gemahlt: alles ist falsch, unbegreiflich aber göttlich schön. 
Es gehört zu den schönsten Stücken unserer Literatur." (Lev. XV. 434.1.) 
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Psyche trinkt und nicht vergebens! 
Plötzlich in der Fluthen Grab 
Sinkt das Nachtstück ihres Lebens 
Wie ein Traumgesicht hinab. 
Glänzender, auf kühnen Flügeln 
Schwebt sie aus des Thaies Nacht 
Zu den goldgeblümten Hügeln, 
W o ein ew'ger Frühling lacht. 

Berzsenyi a vers e részére célozva kéri, hogy Psyche ne az örök 
tavasz országába repü l jön , hanem hozzá, szerelméhez vissza, min t 
annak az eszményi szerelemnek a megtestesítője, amelynek ideálja 
oly fo r rón és mélyen él a költő lelkében.16 (Ez az, amit Kazinczy 
nem ér te t t meg.) 

Hasonlóan rejtett matthissoni m o t í v u m kibontása tör ténik A 
Remeié ben is. A Milesisches Märchen befejezése:17 

Beide grünten als Myrten, dicht am Wäldchen, 
W o der Grazien Marmorgruppe glänzte. 
Amor heiligte die verschränkten Zweige, 
W o die Nachtigall gern, im Rosenmonde, 
U m die Dämmerung sang, zum Lob der Liebe. 

A szerelmesek itt egybefonódot t mirtuszággá váltak, Berzsenyi-
nél „gerlicepár költ ki porokból" . Matthissonnál egy ephesusi pap 
tud a szerelmesek történetéről, Berzsenyinél egy remete meséli el 
a tör ténteket . O t t fülemile, itt gerlice szól „fátyolos é jeken" . Ez a 
fajta „ihletettség" Szerb Antal felfogását is igazolja.18 

Ugyancsak egy matthissoni mot ívum kibontása, körülírása Ber-
zsenyi legtranszcendentálisabb költeménye, a Vigasztalás. E b b e n az 
Elysium összképe merül fel a berzsenyies összegező módszerrel .1 9 

Alapgondolatban és szerkezetben, egyes képek felhasználásában 
hasonlít a Trost an Elisához, de relatív önállóságát mégis megőrz i , 
mert míg Matthisson versének hangulata egyenletes, addig Berzsenyi 
folytonos fokozással tör a végcél, a végső vigasztalás felé. Berzsenyi 
kerüli az alaphelyzet antik vonatkozását is (Aschenkrug), s a túlvi-
lág stílszerűbb rajzában az antikos színezetet bibliai képpel cseréli 
fel (Cherubimi , szent Atya zsámolya). A Vigasztalás A halál testvér-
versének tekinthető, de feltétlenül korábbi keletű, naivabb érzés- és 
gondolatvilágot tükröz. 

A Magányosság20 felemlítése azért tanulságos, mert azok közöt t a 

" A költemény helyes értelmezésére nézve I. KERÉNYI KAROLY: AZ ismeretlen Ber-
zsenyi — Bp. é. n. 16. 

" I. kiad. 178. 
" M o n o g r . 365-375- 1. 

SCHUBER 10; DEMEK 249; — Akad. kiad. 316. 
11 SCHUBER 9; DEMEK 248; — Akad. kiad. 341. 
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költemények közöt t emlegetik, amelyek Matthissonnak Die Einsam-
keit с. versére emlékeztetnek. Pedig itt csupán címazonosságról van 
szó. Hiszen a német költő arról szól, hogy kerüli a várost és a falut, 
a természet magányosságát szereti. Mintegy a természet képeiben 
oldja fel a magányosság rajzát, míg Berzsenyi a lelki folyamatokra 
és eszményekre összpontosít. A természetet teljesen száműzi költe-
ménye mot ívumai közül. A magány az ő számára a csend, az éj 
csendje, a nagy eszmék átgondolásának lehetősége. A kötelező szenti-
mentális temető-hangula t is hiányzik a köl teményből . Csak egy 
matthissoni kép kerül t ide a Genferseebői, de Berzsenyi helyzetéhez 
alkalmazva: 

W o einsam auf bemosster Felsenwand 
Am Bergstrom, der aus Tannendunkel schäumte, 
Mein Geist, an Xenophons und Piatons Hand 
Sich des Ilyissus Myrtenhaine träumte . . . 

A magyar köl tő magányosság-élménye a horatiusitól is különbö-
zik. A főváros zajából Tiburjába húzódó fővárosi kö l tő megveti „a 
buta köznépet" . E horatiusi „köznépi" mot ívum Berzsenyinél — 
min t a versből kiviláglik — úgy szerepel, mint a „nemes érzemények" 
és a lelki szabadság meg nem értő zsarnoki ellenfele. Vagyis magá-
nyában a sötét környezet , a buta értetlenség ellen küzd a köl tő . 

Mintegy tetten érhető Berzsenyi költői öntudatának kibontakozása 
A Szerelem c. köl teményben, amely az ugyancsak nehezen hozzáfér-
hető 1787-i kiadás Der Abend с. matthissoni vers egyes elemeinek 
szabad átvételével f ügg össze.21 Ez már világosan muta t ja Berzsenyi 
költői sajátosságait: az erő és az áradás hatalmát, amellyel felülmúlja 
eredetijét: 

M.: 

В.: 

M.: 

Wenn deine Göttermacht, о Liebe 
Aus der Verbannung Nebelthal 
Zur Sternenwelt uns nicht erhübe, 
W e r trüge dann des Lebens Qual? 

M i a földi élet minden ragyogványa, 
Nélküled, oh boldog szerelem érzése? 
Tenger: melyet ezer szélvész mérge hánya, 
Melynek meg nem szűnik háborgó küzdése. 

Ins Reich der Unermesslichkeiten, 
Bis wo die letzte Sphäre klingt, 
Folgst du dem Fluge der Geweihten, 
Wenn er dem Staube sich entschwingt. 

" SCHUBER 7; DEMEK 247; — Akad. kiad. 317. 
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В. : India kincsével légyen tömve tárod, 
S Caesar dicsősége ragyogjon fejeden: 
Mit ér?: Vágyásidnak végét nem találod, 
S nem lel szíved tárgyat, hol megelégedjen. 

M. : U n d stürzt umwogt von Feuerfluten 
Der Erdball selbst ins Grab der Zeit: 
Entschwebst, ein Phönix, du den Gluten, 
Dein N a m ' ist Unvergänglichkeit. 

В.: De te, édes érzés, egek szent magzatja, 
Az emberi lelket bétöltöd egészen, 
Bájodnak ereje az égbe ragadja, 
S a halandó porból egy félisten lészen . . . 

Csak egyetlen sora emlékeztet m é g a gessneri-szentimentális22 

korszakra: 5 könnyel ázott kendőd légyen szemfödelem . . . Ez kapcsolja 
i f júkori költészete szentimentális eredetéhez. De önállósága itt, talán 
első ízben enemű versei közt — a kitörés erejével bontakozik ki. Jel-
lemző erre az egész köl temény fenséges tónusa, amit azzal is érzékel-
tethetünk, ha az utolsó (fent idézett) sort párhuzamba vesszük 
Matthisson Die Liebe с. költeményének megfelelő versszakával; 
amely rokon gondolatot vet fel: 

W e n n er am Sterbelager kniet, 
W o , Herr, von seinem Herzen 
Der Jugend Liebe ihm verblüht, 
W e r sänftigt seine Schmerzen? 
Du , Liebe, du erscheinst voll Huld! 
Durch Tränen lächelt die Geduld 
U n d schmiegt sich an den Kummer . . ,23 

Matthisson vallásos hangütéssel hosszan időzik az érzelmes helyzet-
iéi. Berzsenyi egy monda tban utal a lényegre, szinte szemérmesen 
ílrejtve, visszafojtva megindulását, alászállva a fenséges érzések és 
gondolatok férfias szférájából. Szinte természetes, hogy utal minden 
Siet, tehát minden érzés mulandóságára a vers befejezésében, ha még 
»zentimentális kifejezéssel is. 

A költői áttörés érdekes példája a Melancholia is. Itt má r az átlé-
lyegülés processzusát éljük át. Matthisson versében (Das Kloster) 
előfordul a Melancholia is.233 

W o Rüstern dort ein heilig Dunkel streun, 
Und um des Doms Portal sich Epheu dehnt, 
Weilt die Melancholie im Vollmondschein, 
An Grabmaltrümmer sinnend hingelehnt. 

22 A gessneri költészet hatására 1. Berzsenyi és Gessner с. tanulmányunkat s. a. 
231. kiad. 33. 
" A SCHUBER 7; DEMEK 246; — Akad. kiad. 329. — Monogr. 144 kk. 
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A megszemélyesítést emeli ki Berzsenyi a matthissoni vers néhány 
kulisszájával együtt, de a vers alapgondolatát egészen önállóan fejti 
k i : Múzsává változtatja át a Melancholiát. Tehát a matthissoni motí-
v u m o t újjáteremti.24 

A klasszikus rövidség felé való áttörés egyik jellemző alkotása az 
Osztályrészem. Itt má r a Seefahrer hosszas fejtegetése helyett a tárgy 
feldolgozásának művészi biztonsága tűn ik ki.25 Van bizonyos tárgy-
rokonság a két kö l t emény között, de a párhuzam azért tanulságos, 
mer t mutat ja Berzsenyi igazi függetlenségét. Valószínű, h o g y Matthis-
son is horatiusi m o t í v u m o t dolgozott fel ebben a versében, hiszen 
horatiusi vonások másut t is találhatók költészetében. (Szerb Antal 
emeli ki pl. Horat iushoz írt versét is.)26 Berzsenyi fejlődésében neve-
zetes fordulatot jelent, s nyilvánvalóan ez költői fejlődésének maga-
sabb fokát mutatja, amikor a matthissoni és horatiusi ihletés együtt 
van jelen, miként a Himnusz Keszthely isteneihez c. ódában Horatius 
és Schiller együtt ihletik a költőt. E b b e n a versben Matthisson már 
csak mint árnyék jelenik meg. 2 ' Jellemző, hogy az Osztályrészemből 
a bo ldog gyermekkorra való visszaemlékezés és az apai b i r tok emle-
getése is hiányzik28 (ami megvan Matthissonnál), mer t Berzsenyi 
versére az ifjúi felszabadulás hangulata n y o m j a rá bélyegét.29 

Mintegy a végleges áttörés summázatának tekinthető a Fohászko-
dás és az Abend viszonya.3 0 Utóbbi csak Matthisson verseinek első 
kiadásában szerepel, ezért nehezen hozzáférhető: 

Ich hebe freudig meine Augen auf 
Und, siehe! du bist überall, о Got t l 
Du bist es, Unerschaffner, der im Hauch 
Des Abendwindes mir vorüberwallt. 

Du bist es, der dies kleine Veilchen hier 
Aus mütterlichem Schoss der Erde rief. 
Doch auch des Wurmes Vater bist du Gott! 
О wie sind deiner Wunder viel, о Herr! 

Mein Geist in Schranken seiner Endlichkeit 
Ermisst sie nicht. Wohin mein Auge schaut, 
Ist alles Kette, Ordnung, Harmonie . . . 

Du, auf dessen Machtwink Wel ten Untergehn, 
Und Welten werden, Unbegreiflicher! 
Der Mensch, was ist es, dass du sein gedenkst? 
Anbetung dir und Preis und heisser Dank! 

" Monogr. 145. 
" DEMEK 247; Akad. kiad. 343. — Monogr. 119. 
" Monogr. 343. 
" U o . 290-96 . 
88 Matthissons Gedichte i. kiad. 57. 
84 Monogr. 119. 

SCHUBER 13; DEMES 249; —Akad. kiad. 345. — Monogr. 204—206. 
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A Fohászkodásban már teljes, merész szárnyalásban látjuk Berzsenyi 
alkotó képzeletét. Hatalmas költői egyénisége eredeti m ó d o n bonta-
kozik ki. Matthissonnál mindenütt érzünk valami „papos" alázatot. 
Berzsenyi képzelete valóban átfogja a világot, s olyan méltóságos 
rendet éreztet, amilyen méltó a mindenség fenségéhez. 

Kiegészíti ezt az összefüggést a Fohászkodás szempontjából a 
Heiliges Lied с. másik Matthisson-költemény, amely szintén csak 
az első kiadásban van meg: 3 1 

Dich preist, Allmächtiger, der Sterne Jubelklang! 
Dich preist, Allgütiger, der Seraphim Gesang! 
Die ganze Schöpfung schwebt in ewigen Harmonien, 
Soweit sich Welten drehn und Sonnenheere glühn. 
Was bin ich Herr, vor dir? Seit gestern athm' ich kaum! 
Es trennt von Todten mich nur ein Spannenraum! 
Woh l dennoch mir! W e r sanft entschlief in Vatersarmen, 
Darf dem Erweckungswort vertraun! Es heisst: Erbarmen! 

Itt feltűnik a német költő kevésbé plasztikus és megragadó min-
denségrajzán kívül az utolsó ítélet dogmatikus mot ívuma, amelytől 
Berzsenyi elszigeteli magát. 

Mindkét Matthisson-féle vallásos versben, valamint az Abendfeier 
címűben, megszólal valami „ tehetet len" alázat — amely szinte „a 
férgek közé" alázza az embert, s amitől messze van Berzsenyi komoly 
emberméltósága. De van Matthisson verseiben emellett bizonyos fami-
liaritás, vallási patriarchalizmus.32 Isten mint valami óriási család 
apja t rónol fenséges székén. Berzsenyi istenérzése ennél szabadabb 
és egyetemesebb. A matthissoni „köldökzsinór t" a Fohászkodás első 
ismert változatában is úgyszólván már csak az „ A t y á m ! " megszólítás 
képviselte: 

Buzgón leomlom színed előtt, Atyám l 

Ezért kellett kimaradnia a végleges fogalmazásból az „Atyámnak" , 
amelyet a hidegebb, de fenségesebb és egyetemesebb „Dicső" meg-
szólítással pótol t a magyar költő. 

Érdekes példája egy idegen, matthissoni kép kifejtésének, minőségi 
megváltoztatásának és egy új köl temény hangulatába való beleol-
vasztásának A Reggel következő részlete: 

S feljebb evez a nagy Álpeseken 
A nap felé úszó sasokka l . . . 

A kép eredetije Matthisson Die Weihe с. versének következő két 
sora: 

Trinkt auf hoher Alpenweide 
Mit dem Adler Himmelsglanz . . . 

" I. kiad. 77. 
" Uo. 29. 

12 Irodalomtörténet 
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A német költő verse a Múzsát dicsőíti: W e r , als ihn die Muse 
weihte / Heilig ihr Veredlung schwur, / Selbstgefühl der Götter leite / 
Den durch Wüst ' und Blumenf lur . . . , tehát végig a versen a költői 
alkotó élet boldogságát festi Matthisson az egyszeri táj szépségének a 
köl tő előtt való megnyilatkozásától kezdve egészen a mindenség 
harmóniájáig. Vagyis Múzsa-versről van szó. Berzsenyi a legjellem-
zőbb képet használja fel a matthissoni köl teményből , azt, amely saját 
költészetének kivételes ihletettségére: a nagy tendenciákra utal, 
amelyek már ekkor foglalkoztatják.3 3 (Erre mutat rá a késői költői 
visszaemlékezés is: Min t egy Pygmalion szobra, karom hevén / Életre 
gyúlni látsza honnom . . . Mailáth-óda.) A Reggel azokra az ellen-
tétekre utal, amelyek belülről feszítik Berzsenyi költői világát: az 
alacsony, sötét környezet ellentétére köl tői eszményeinek fényes 
világával, a babona és műveletlenség bagolyhuhogására a köl tői 
képzelet sas-szárnyalásával szemben. Míg Matthissonnál a sas „ég i " 
képe csak egyik a sok közül , addig Berzsenyinél ugyanennek a kép-
nek központ i jelentősége lesz, ami köl teménye hangulatát fenségessé 
fokozza. H o g y a vers vége felé tűnik fel, az már a költő fokozó m ű v é -
szetét, tudatos kompozícióját mutatja. 

Érdemes a Genferseeve 1 búcsúzni Berzsenyi és Matthisson költésze-
tének kapcsolataitól. Iskolapéldáját láthatjuk itt Berzsenyi válogató, 
sűrítő, tömörí tő művészetének. Harmincki lenc versszakból áll a 
német köl tő műve, amelyet mint költészetének reprezentatív alko-
tását, versei élén szeretett elhelyezni. Valóban hatalmas, igen tartalmas 
és szép természetfestésekben gazdag köl temény. De Berzsenyi csak 
egyetlen versszakot használ belőle (A Balatonban) : 

Hier segn' ich froh Helvetiens Geschick, 
Hier, wo die Flur des Fleisses Lohn verkündet, 
Hier teilt mein Herz des freien Volkes Glück, 
Auf Menschenrecht und auf Vernunft gegründet. 

Berzsenyi két táj és két nemzet párhuzamát vonja meg kö l temé-
nyében, saját személyét pedig közvetlenül n e m fejezi ki a versben. 
Rej te t ten azonban mégis jelen van, mert a freies Volk, a Menschenrecht 
und Vernunft: a felvilágosodás e hatalmas jelszavai szíven üt ik, és — 
köl tő módjára — egy „vir tuál is" Magyarországot álmodtatnak m e g 
vele, ahol „szabad a magyar és víg", „A gazdag palotát lakja királyi 
szabadság / S a gunyhók lakosit szent tö rvény jobbkeze védi ." 3 4 E 
kívánságból, reményből, á lomból és valóból összetett Magyarország 
beilleszkedik abba a hősi világképbe, amely Berzsenyi első költői 
korszakának legdöntőbb eredménye, s ez kiindulópontja lesz későbbi 

33 Monogr . 79 — 80. 
34 A Balaton motívumának továbbfejlesztése: Keszthely, Magyarország 
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belső fejlődésének, amely a „polgár i" felvilágosodásba és a r e fo rmkor 
eszmemozgalmaiba torkollik. A nemesi elégedettség kifejezésén 
kívül (amely А XVIII. század c. óda idejébe utalja e verset) ez az 
eszmei szint és a magyar föld szépségeinek jellemzése adja meg a 
költemény nemzeti jellegét. A Balaton azért is fontos, mert jel lemző 
Berzsenyi egész magatartására Matthissonnal szemben, mióta az 
„utánzás" korszakának gyermekcipőit kinőtte, s költői egyénisége 
kifejlődött. 

M E R É N Y I O S Z K Á R 

E G Y G I G A N T I K U S T O R Z Ó V Ö R Ö S M A R T Y 
K Ö L T Ő I H A G Y A T É K Á B A N 

A Z ÖRÖK ZSIDÓ T Ö R E D É K E I ÉS V Á Z L A T A I 
(1837—1848) 

I . 

Az Örök zsidó verses töredékeiben és két vázlatában Vörösmar ty 
ismételten az Élet és a Halál egyetemességének új kifejezésére készült 
1837-ben, Wesselényi üldöztetése, Kossuth elfogatása idején, m a j d 
a galíciai események és Az emberek című köl temény után, a Lear-for-
dítás első három felvonásának nyers megfogalmazásakor, 1847 — 48-
ban. 

Ekkor már hosszú évek óta kialakult lírai, epikai és drámai m ű v e i -
nek sötét hátteret adó motívumsora : a halál, a világ vége, a poko l ra -
szállás, az éj, a nemlét kifejezésére. Ehhez találja meg feloldásul a 
halhatatlanság legendáját az Örök zsidó ban. A tervezett dráma tö re -
dékeiben, vázlataiban makacs próbálkozás, többszöri nekiindulás 
mutatkozik, mintha különös kényszer hajszolná a kidolgozást. Ezek 
a kísérletek azonban egy készítendő műnek csak körvonalait adják, 
mindössze nyersanyagok. A halál-élmény alkotóelemeit Vörösmar ty 
itt klasszikus és romantikus példák, népmesei hatások nyomán önálló 
művé kívánja avatni, de a feldolgozás nehézségei, az ihletadó kö rü l -
mények változásai miatt többször is félre kell tennie. A töredékek 
azt sugallják, hogy az élet kipusztulásának témáját, amely az egész 
életmű folyamán megjelenik, az Örök zsidóban kívánta végső e g y -
ségbe szőni. 

2. 

A) Az Örök zsidó első verses töredéke, elindítási kísérlete az Árpád' 
ébredése tervének kéziratlapján olvasható:1 

1 1837 - M T A Vázlatok, Cikkek, Okmányok. 

12* 
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Ä Halál (a' földre tapodva) 

Oh föld, te sír vagy, egy nagy temető. 
Itt lábam alatt vannak minden fiaid: 
Én eltemettem mind, a' mennyi volt. 
'S a' mennyi lesz, mind el fogom temetni. 
'S majd ha minden a' mi élt, e' láb alatt lesz, 
Akkor — akkor — de szinte rémülök e' gondolattól, 
akkor nem leszen többé mit ölni 
nem lesz mit rontani. 
Akkor magamra szálland haragom, 
Megsemmisítem akkor magamat 
'S bezárom a' teremtés ajtaját. 

A megszemélyesített Halál szerepe kitűnő monológoka t kínál. 
Ha az emberiség élete teljesen kioltható, a végnél a Halál is emberként 
retten m e g az egyedülléttől. Ti táni alakja büszkén tapos a földgolyón, 
az ember nemzedékeinek sírján, s csak ö n m a g a megsemmisítése 
marad hátra. 

A tervkészítést megelőző töredék nagyszabású történetet sejtet, 
kozmikus mére tű eseményeket, gigászi szereplőket, végletes összeüt-
közéseket. Az első vázlat ehhez képest meglep helyenként vígjátékba 
illő humoros részleteivel. 

B) A verses töredéket a kéziratban — kevés egyéb jegyzet után — 
követi a d ráma első vázlata (1837 — 38): 

„A* halál eljő egy öreg részegest elvinni . . . hurczolni kezdi 
az öreget ; de az egy pohár borra híja a' halált 's az megrésze-
gedvén vállára veszi 's kiviszi a' sírkertbe temetni, azonban zaj 
hallik a' részeg elszalad 's a' halál felébredvén egy fiatal leány-
kát talál ki szeretője sírját jöt t látogatni; a' leányka kegyele-
mért könyörög 's halálnak adja magát olly feltétel alatt, hogy 
szeretője föléledjen." 

A vázlat folytatódik. A föléledt szerető most m á r a halott leányért 
küzd s őt is feltámasztja a halál, de az ifjúnak cserébe el kell fognia 
az öreg részegest. A feladat teljesítése sikerül. A fiatalok boldogan 
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örülnek egymásnak, mialatt palotájában a Halál hírnököt fogad , aki 
a rá váró haláleseteket előre jelenti. A Halál dolgához lát, a palotá-
ban maradt öreg részeges felocsúdik, ma jd az őrt leitatva elmenekül . 
Üldözője egy lakodalomban talál rá, hazaviszi s ijedve tudja meg, 
hogy az nem más, min t a halhatatlan zsidó. (Ahasvérus. Áthúzo t t 
név.) 

Vörösmarty még két jelenetet tervez m e g előre. Csárdajelenet: 
a kötekedő részegest a Halál elhurcolja. — A Halál szolgákat fogad : 
ital, betegség lesznek segédei. 

С) Az első vázlatot közvetlenül követik a kéziratban az alábbi 
kettős monológ töredékei (1837 — 38): 

(Ahasvérus) Örök zsidó (a' halálhoz) 

Ezerszer híttalak 's te nem jövél 's most 
mig a' világ világ lesz, nem halok meg 
Most nem halok, nem, bár mint akarnád, 
Most nem halok meg, míg világ világ lesz. 
Látni akarom mint lesz semmivé 
Mint száll egyik nemzedék a' más után, 
Mint hullnak össze minden csillagok 
Hamvába mint száll a' roppant világ. 
A' romiadékon állni akarok 
Ó r j ási romiadékodon világ 
Midőn már senki sem lesz, egyedül 
És úgy halok meg; mert fog tetszeni 
De tőled nincs mit félnem 

Halál 

Bölcset hatalmast dúst megöldösék 
Bajnok, ki ezreket dúlt, meg nem állt előttem, 
Király, kinek meghódolt a világ 
Bölcs, a' ki észszel mennyekig hatott 
Mind porba hulltak általam 
Minden királyok öldöklője én, 



182 Filológia 

Ki Caesart láttam és Napoleont, 
A' régi Sándort, 's gyilkos Etelét 
Hervadva dőlni karjaim közé 

Az első és a második (kettős) verses töredék egykorú az első váz-
lattal. Az első töredék, a Halál monológja , beillik az első vázlatba, 
bármennyire is elüt tőle, ahol , ,A' ha lá l . . . egy ideig monologisál, 
hogy e' szapora nemzetséget nem győzi i r tani . . . " 

A második verses töredék az Örök zsidó monológja , közvetlenül 
követi, illusztrálja az első vázlatot. Beállítható azon részébe, amelyben 
a Halál rémülten fedezi fel az öreg kilétét. A rémület oka: nincs 
hatalma fölötte. Az Örök zsidót a Haláléhoz hasonló eszme szállja 
meg: ,,A' romiadékon állni akarok . . . Midőn már senki sem lesz, 
e g y e d ü l . . . " A nagyszerűséget számára is az elképzelt világvég 
adja meg, csak most az egyedül kiváltságos örök Élő oldaláról. így 
a két monológ egymásnak tükörképe, amely a Halál és az Élet monu-
mentális harcának kezdetén máris kilátástalan lezárást jósol. 

A Halál válasza is újabb monológ , amelyben sikereivel dicsekszik. 
Még néhány sornyi külön versrész mutat ja be egy víg csárda mulatói-
hoz intézett szavait, s az első három töredék kidolgozatlanul ér véget. 
A monológok a második vázlatban is felhasználhatók. 

3-

Az Örök zsidó második vázlata2 kísérlet az első vázlat és töredékek 
újjáírására: 

,,A' halál egy embert keres mindenütt rég óta kit szeretne 
temetve látni. Ez az örök zsidó. Az örök zsidó tudván földi 
halhatlanságát daczol és játszik vele. Egykor eltemetve föl-
kel a' sirból 's szökik a' halál elől dévajságból 's véletlen a' 
halál' palotájába bukkanik . . . " 

A vázlat így folytatódik: az örök zsidó fölfedezi a hol tak szellemeit 
és a születendők árnyait. Megismerkedik a száműzött angyallal, a 
palota őrével. Leitatja, majd kiengedi a szellemhadat, halottakat és 
születendőket, s maga is elmenekül. A Halál a szellemeket emésztő 
füsttel visszaűzi, az örök zsidót meg akarja ölni, de eredménytelenül. 

A születendők közöt t egykoron kibocsátott gépművész rövid 

* 1847-48. M T A Cikkek, Bírálatok, Jegyzetek III. 
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játékot adat és sikert ér el gépeivel, n a g y közönség előtt. E g y éjjel 
valamely bujdosó nő téved kislányával a szóló gépek elhagyott házába. 
Végigmennek a mozga tó deszkán, így működésbe lépnek az embert 
utánzó szerkezetek s szerepeik szerint megtámadják őket. Amin t a 
mozga tó deszkáról lelépnek, a gépek mozdulatlanokká válnak, a 
fény kialszik. Előjön a gépművész, magához téríti az asszonyt s gyer-
mekét , bemutatja nekik a szerkezet működését . Szétszedett gépének 
fájával tüzet rak s az éhező bujdosóknak ételt melegít. 

Az ö rdög (vagyis a száműzött angyal) emberekké teremti a gépe-
ket az égből egy évezred előtt ellopott te remtő erő egy szikrájával, 
így akar magának egy kielégítő lelket szerezni s akkor ember i alakot 
ölthet maga is. Célja, h o g y megjavítsa az emberiséget s újra gépekké 
tegye a gépeket. A gépemberek azonban megrohanják a gépművészt , 
aki megátkozza őket, mielőtt végképp emberekké alakulnának. A 
Halál az elszéledt gépemberek keresésére indul, mivel az ö rök zsidóval 
hasztalan birkózott. 

Eddig a második vázlat. 

A töredékek és vázlatok időben és felfogásban is elütnek, s nagy 
vonalakban két külön próbálkozást igazolnak, két drámatervet , 
amelyek között azonban lényeges összefüggések állnak fenn. A verses 
töredékek váratlan szenvedélyessége n e m annyira az első vázlattal, 
mint inkább a halál és világvége 1825 óta alakuló mot ívumsorával 
van összhangban. 

A második vázlat tartalma és stílusa, egész hangulata sajátos komor -
ságot tükröz. Elet és halál, holtak és születendők szellemeinek felidé-
zése mellett ez a vázlat sokat foglalkozik a gépekkel, min t az ember 
utánzására alkotott, félelmet, ellenszenvet keltő eszközökkel. 

Vörösmarty gondolatainak reális forrása — életrajzi és korabeli 
technikai adatok (Bártfay László naplója, OSzK, színháztörténeti 
munkák , Tudomány tá r stb.) alapján — bábjátékok, vásári mutat-
ványok, színházi „gépelyek", mozgatható díszletek. Ezek a gépek, 
gép-emberek Vörösmar ty fantáziájában is ember-utánzatok. A gép-
művész az emberek szórakoztatására és tanítására szerkeszti őket. 
Jel lemeket: gyilkost, útonállót, tolvajt ábrázol bennük, amelyek a 
járatlan szegény asszony és leánya előtt ijesztők, valóságos emberek-
nek tűnnek. Az életre keltett beszélő gépek a történet szerint a teremtő 
szikrától válnak élőkké, azonban így is megtar t ják marionett-jellegü-
ket. A gépművész Luciferként átokba vet i emberré tett gépeit , hogy 
soha örömöt , boldogságot ne érezzenek, s ezek, elszéledve is, az 
emberek között a gonoszokat és jellemteleneket képviselik. A szám-
űzött angyal az emberiséget éppen az általuk megtestesített aljas és 
kár tékony jellemektől akarja megszabadítani 

A gépemberek eh'télése nem jelenti a technika új találmányainak, 
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a termelés, a közlekedés gépeinek megvetését. Ezeknek Vörösmarty , 
Széchenyi tanítványaként, őszinte csodálója. Lelkesedik a hajókért, 
az önjáró kocsikért, Kliegl szedőgépéért, mindazért, ami az ember 
életét és munkáját megkönnyít i . 

Ugyanakkor nincs nyoma a töredékekben, vázlatokban a háborús 
és forradalmi megrázkódtatásnak. 

4-

A kéziratok korának meghatározását nagyon megnehezít i a tör-
ténelmen kívül haladó legendás történet és a téma egyetemessége, 
általánosító törekvése. Gyulai Pál, aki az 1885-ös kiadásban közli 
először, és a maga részéről utoljára a dráma töredékeit és vázlatait, 
a kéziratos hagyatékkal a lemásoltatáson kívül alig foglalkozott . 
Az Örök zsidó t öredékeit és vázlatait n e m helyezte el a kéziratok 
megírásának lehetséges sorrendjében, a hevenyészett eredeti fogal-
mazások másolatát utólag kiigazította. A második verses töredéket 
elsőnek közölte, a második vázlatot az első elé helyezte, az egész mű 
elé egy fiktív évszámot írt, 1850-et, amit semmivel sem igazolt. 
Ezekkel az adatokkal az Örök zsidó kutatását, elemzését napjainkig — 
akaratlanul is — tévútra vezette. A keletkezés idejét az Előszóhoz 
igazította azzal, h o g y más nagyobb m ű vagy terv n e m maradt 
fenn Vörösmarty hagyatékában, mint az Örök zsidó : „Lehet , hogy 
ez előszót az Ö r ö k zsidóhoz írta."3 (A kutatás azóta kiderítette, hogy 
az Előszó a Három rege előszavának készült.) 

A kéziratok lelőhelye a költő azon hagyatéka, amely az M T A 
Kézirattárában Vázlatok, Cikkek, Okmányok címen ma is a költő 
által hátrahagyott rendben őrzi egykori iratait. Az első két kézirat-ív 
(1 r — 4 V lap) Vörösmar ty 1837 —38-ból származó jegyzeteit és 
verses töredékeit tartalmazza. Közös tulajdonságuk e jegyzeteknek, 
hogy mindegyikük egy-egy rövid első gondolatsort muta t be külön-
böző tervezett művekbő l , szoros egymásutánban. Ezek emlékezte-
tőül írt feljegyzések. Az első kettős lap meghatározását megkönnyí t i 
az Árpád' ébredése első felvázolása, amely egyéb adatok alapján 1837. 
március — áprilisában keletkezett. Ennek hátlapján kezdődik az Örök 
zsidó első verses töredéke, a harmadik lapon pedig a d ráma első 
vázlata s folytatásában a második verses töredék. A 3—4. lap kora 
1838-ban is meghatározható. A rajta olvasható szerelmes vers áthú-
zott fogalmazványa (Ha valaki híven, tüzesen szeret. . .) Vörösmarty 
titokzatos, 1837 —38-ban kezdődött szerelmére utal — Etelka és 
Laura között valaki másra vagy másokra. 

«ÖM 1884-85. I. 459 
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Az Örök zsidó második vázlatának keletkezési idejére csak közvetett 
bizonyítékok vannak, de ezek alapján eléggé megbízhatóan jelölhető 
ki a megközelí tő időpont . E kézirat helye is más, a Cikkek, Bírálatok, 
Jegyzetek III. kötetében (MTA), az 1842 —1848-as kéziratok között 
található. 

A tartalmi, stiláris érvek szerint a második vázlat 1846 utáni és 
1849 előtti lelkiállapotot tükröz. A papír és vízjele mindössze az 
1859 előtti időszakra utal. Az acéltollal írt szöveg írásalakja az 1845 
és 1848 között i hasonló Vörösmarty-írások társa. Mivel ezek a hasonló 
írások nagyobbrészt 1847—48-ban sűrűsödnek, és a költő egy 1848-ban 
megjelent újságcikkének (A' legújabb időkben felmerült három eszme 
felől) kéziratában és kiadott szövegében fel tűnő és egyedülálló hason-
latként jelenik meg az „ö rök zsidó" kifejezés — a második vázlat 
korát, keletkezési idejét 1847—48-ban állapíthatjuk meg . 

A kéziratok történetére vonatkozóan is csak közvetet t adataink 
vannak. Vörösmarty e munkájának terveit tudomásunk szerint sosem 
említette, de kortársai sem. Gyulai Pál minden értesülését a költő 
hagyatékából merítette: „Iratai közöt t n e m találtatott egyetlen kész 
nagyobb m ű sem, csak egy pár kisebb költemény töredéke s egy-két 
nagyobb m ű terv, amelyek közt az Ö r ö k zsidó legkésőbbi."4 Gyulai 
Pál e jegyzete azt tanúsítja, hogy a köl tő végső percéig őrzött iratai-
ból beszél, amelyeket az özvegy bocsátott rendelkezésére, majd a 
Vörösmarty-rokonság adományozot t az M T A Kézirattárának. 

Vörösmarty levelezése szolgáltat néhány érdekes adatot olyan 
kéziratairól és töredékeiről, amelyek közöt t az Örök zsidó is jelen 
lehetett. A szabadságharc idején tör tént vándorlásai közben feltűnő 
gonddal, ismételten utasításokat ad befejezetlen kézirataira, amelyek-
től váratlanul szakadt el. Érdekes a Debrecenből 1849. febr. 4-én 
kelt levél, amely azt igazolja, hogy a Lear 1847-ben kezdett nyers-
fordítása és néhány fontos töredék m é g Debrecenben is kezénél volt. 
Ekkor még arra számított, hogy ott békén dolgozhat. M á r a bujdosás 
napjaiból származik az 1849. november elejére tehető levél5, amely-
ben feleségéhez írja a nyilván Debrecenben hagyott és újra Pestre 
szállított kéziratokról: „Lear' fordítását 's egyéb töredék irataimat 
(a' kiadatlanokat) jól bepakolva 's nevem rá jegyzésével j ó lesz minél 
előbb ( . . .Kehidára) által adni." — Az egyéb töredékek között 
sejthetők az Örök zsidó töredékei is. Gyulai Pál 1850-es datálásával 
szemben Vörösmarty 1850. dec. 27-én kelt levele negatíve bizonyít-
hat, amelyben igen meggyőzően és hitelesen írja: „Az irodalommal 
még nincs e rőm foglalkozni, a' legközelebbiekről nem akarok, egyéb-

4 Ö M 1884-85. I. 459. 
s Vty Lev. II. 221—23. 
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ről pedig nem vagyok képes írni. Nehéz kitalálni 's hozzá lelkesedni 
a' t á rgyhoz melyről írni kéne." 6 

E néhány sor ellenkezni látszik Gyulai elképzelésével az Örök zsidó 
keletkezését illetően. S így megdőlnek azok a feltevések is, amelyek 
Gyulai Pál kortársi hitelére alapozva az Örök zsidót 1850-es műkén t 
elemzik. 

5-

Az Örök zsidó forrásait három nagy területről lehet bemuta tn i . 
Ezek közü l a költő egyéni gondolkodásmódja a legjellegzetesebb, 
amellyel a világról és az életről alkotott vélekedését feldolgozza. 
E köl tői világnézet és személyes tudatvilág alakítója — a korabeli 
tör ténelmi és gazdasági körülmények mel le t t — Vörösmarty széles 
körű népmese, népi elbeszélés ismerete, a klasszikus görög i rodalom, 
továbbá a korabeli romant ikus európai i rodalom, benne az Örök 
zsidó, ismertebb nevén a Bolygó zsidó (Ahasvérus). 

A magyar népmese és mondavilágból A halhatatlanságra vágyó 
királyfi vándormot ívuma érdemel említést.7 A mese a királyfiról szól, 
aki megtalálta a halhatatlanság országát, és boldogan él az ország 
királynőjével. Évezredek u tán meglátogatja hazáját, ahol házának 
már hűl t helyét találja. „Visszaindul, de ú t j á t állja a halál, aki jogait 
követeli, és nem tűri, h o g y ember kivonja magát a hatalma alól." 

A mese háromszéki változatában ez áll: „Megállj király úrfi , jó 
helyt jársz, éppen ezer esztendeje, hogy szüntelen kereslek. A királyfi 
hátratekint , s megesmeri, h o g y a ki megszóllította, az az öreg Halál . . . 
a Halál olyan sebössen vágtatot t mindenüt t utána, hogy mikor a 
halhatatlanság királynéja kastélyába egyik lábát betötte a királyfi, 
a másikat kívül megragadta a Halál, i lyen szókkal: megállj! eny im 
v a g y . " 8 Hasonló mo t ívumoka t tartalmaz a János c. szegedi mese9 

és a közismert mese A halál és a vénasszony.10 

Vörösmar ty éppen 1837-ben olvashatta az Athenaeumban A' 
halál, mint keresztatya c ímű mesét, amelyet Kazinczy Gábor ford í to t t 
angolból . 1 1 Főszereplője, az orvos, fellázad a halál ellen, aki bün te -
tésből mély barlangba ragadja , és életét kiol t ja . 

' V t y Lev. II. 231—32. 
7 HONTI JÁNOS : Mesék és mítoszok halálról és halhatatlanságról. 
" Magyar Népköltési Gyűjtemény I. Pest, 1872. 373. 
» Uo . XIII. k. 132. 
10 Uo . II. k. 436. 
11 Ath. I. k. 215-16. 
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6. 

Az európai nagyromant ika gondolatköre, eszméinek hatása Vörös-
marty Örök zsidójában mintegy elkésve érezteti hatását. Ha ennek 
kapcsán hivatkozunk Byron átütő erejű példájára — a közvetlen 
kapcsolatok tárgyi bizonyítékai hiányában is — ,sok tekintetben azonos 
alapélményekre találunk. Két-három évtizeddel a Manfréd (1817) 
megírása után itt is a titáni küzdelem, a titáni megjelenés jellemzi 
Vörösmarty főhőseit, korábban csak a drámai verstöredékekben, 
később az egész történet második vázlatában. A történelmi alapélmény 
igen hasonló : a magyar köl tő egyéni, szerelmi és hazafiúi érzelmeiben 
is kielégíthetetlen vágyakat hordoz, harca a hatalom birtokosának 
gonoszsága, bérenceinek alacsony módszerei és az egyes ellenfelek 
ostobasága, aljassága ellen irányul. Mindez együtt úgy jelenik meg 
előtte, min t lebírhatatlan végzet, amit a megszemélyesített Halál 
titáni alakja jelenít meg. Ellenfelet, igazi küzdőtársat csak a halhatat-
lan ember , az örök zsidó testesíthet meg vele szemben. így válik a 
kipusztíthatatlan életerő, maga az emberiség Élete méltó ellentétévé 
a titáni Halálnak. A mitikus magaslatokat képviselő főhősökben 
Vörösmarty saját belső küzdelmeinek, hitének és rejtegetett ember i 
félelmének kifejezését találja meg. Hitét az emberiség jobb szándéká-
nak halhatatlanságában. Félelmét az ember i gonoszság felülkereke-
désében, amely minden igazi emberséget kipusztítással fenyeget. 

A kor világirodalmában 1837 — 1848 közöt t már mindenütt jelen 
van Goethe és Shelley Aiszkhülosz nyomán megújí tot t Prométheusz-
mítosza, amely Vörösmartynál az égből száműzött angyal legendája, 
aki egy j ó lelket keres a földön, hogy saját sorsát megváltsa. Ellopva 
a teremtés titkát, különös lényeket hoz létre, azaz Vörösmarty gon-
dolatvilágában a beláthatatlan jövő sejtelmét. Ez magyarázza a mit i -
kus elvontságot is. 

Ebben a művészi-lélektani helyzetben kerül kezébe újra a halhatat-
lanság legendája. Vörösmar ty leginkább Goethe töredékének ösztön-
zésére és Quinet nagy önállósággal feldolgozott , pesszimista drámájá-
nak hatására építhetett. Goethe Dichtung und Warheit-jének egyik 
kiadása 1836-ban jelent meg, Quinet Ahasvcrusn pedig 1833-ban 
francia, 1834-ben német nyelven vált ismertté, utóbbiról a T u d o m á n y -
tár 1835-ben adott érdekes ismertetést. Goethe így ír: 

„ . . .az a különös ötletem támadt, hogy epikus költeményben dolgozom fel a Bolygó 
zsidó (der ewige Jude) történetét, mely már gyermekkoromban, a népkönyvekben meg-
ragadott . . . Megírtam a kezdetét, néhány szétszórt részletét és a végét; de nem volt 
meg a kellő időm s összeszedett nyugalmam, hogy a szükséges előtanulmányokat elvé-
gezzem, és művemet az elképzelt tartalommal tölthessem meg; így a néhány teleírt 
lap félbemaradt. . . Eszembe jutott Prométheusz ősi, mitológiai alakja, ki az istenektől 
elkülönülve, műhelyéből egész világot népesített be . . ; belevágtam egy színdarabba, 
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melynek tárgya Prométheusz fonák helyzete az új istenekkel és Zeusszal szemben: a 
titán ugyanis a maga szakállára új embereket formál, Minerva kegye révén életre kelti 
őke t . . .**" 

Edgar Quinet , a Collège de France tanára (1803 — 1875), tudós 
és költő, aki életét tette fel a klerikalizmus elleni harcra ; gazdag képze-
let, eszmei gazdagság, zsenialitás jellemzi. Herder eszméit követi és 
közvetíti, műve i eljutottak legtöbb romantikus í rónkhoz. A' mai 
literatúrdk' egysége című munkája az 1839-es Tudománytá rban kerül-
hetett Vörösmarty elé, esetleg indítékot adva az Örök zsidóhoz. 

„Ezen egységet a francia forradalom kelté, az ipar kifejté, a* költészet pedig utósó 
kenetét adá m e g . . . Honnan van az, hogy örömes kinézetek helyett inkább . . . csüg-
getegség és kétségbeesés sokfélekép mutatkoznak? . . . Sokan személyes nyomorukat 
egyenesen a* világ* nyomora* jeléül veszik. Mindenütt találhatni illy halálprófétákat. . . 
Az ember e* földön ollyan mint Robinson* puszta szigetében; mindennek, mit csinál, 
végczélja egy csolnakvésés, mellyen e* világot elhagyja.'*1" 

N e m véletlen, hogy Vörösmar ty Quinet témáit (Ahasvérus, 
1833 ; Napoleon, 1836; Prometheus, 1838) maga is szívesen veszi tervbe. 
Quinet Ahasverusít a Tudomány tá r ismerteti14 német nyelvből: 

„Ahasverus. (Quinet Edgártól. Szabad német fordításban. Ludwjgsburg, 1834. 8). 
. . .Valósággal nevezetes költemény, egy az újabb franczia romanticának legnevezetesbje-
k ö z ü l . . . Képteljre nézve Quinet, Hugót és Janint is felülmúlja töménytelen gazdag-
ságával . . . Quinet Ahasverusa (vagyis az örök zsidó) tagadhatatlanul Goethe* Faustját 
nak utánzatja, még nagyobb (Tiecktöl kölcsönzött) költői szabadsággal. Egyébiráni 
Quinet az örök zsidóról való mondát sokkal lelkesebben használta, mint azt eddig az a* 
sok német költő tette . . .*' 

Vörösmarty — az Örök zsidó egyes mot ívumainak bizonysága 
szerint — nemcsak az ismertetésből, hanem a német fordításból is 
követte Quine t művét . 

A dráma négy napra oszlik. A harmadik nap a Halál, amelyben 
a középkorba lépünk. Fekete ház egy útkereszteződésben. A Halál, 
Mob néven, hamvadó parázs mellett melegedő öregasszony. Vele 
lakik egy i f jú lány, Rachel. (Lehullott angyal, aki Krisztus bölcsője 
mellett t a r t ózkodo t t . . .) — A Rajnára néző vár, sírhalomhoz hasonló. 
Tornyában az agg Dagobert beszélget a szentlélekkel: elszomorod-
nak a világvég közeledésének biztos jelein. A föld elaggott ; a halál 
rengeteget aratott . Mob, az engesztelhetetlen Mob, örök mint Ahas-
verus, hozzáfog, hogy közelebbről összemérje hatalmát az emberi-
séggel . . . Rachel száműzött angyali lélek egy asszony testében, egyike 
azon lényeknek, akik a magasból hirtelen lehullottak azért, hogy 
jogaiba visszahelyezzék az ember t . 

A negyedik nap az utolsó ítélet. 

"GOETHE: Életemből - Költészet és valóság, 1965. 584-89. 
"Tudomány tá r 1839. Ш. k. Lit. 193-203 . 
" 1835. I. sz. 189-92 . 
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A vén óceán par t ján elgyengült a városok és emberek zaja. A 
rombadől t világban beteljesül Ahasvérus és Rachel sorsa. Az égből 
száműzött Rachel napfény nélkül fog élni a föld romján . Hiába fűzi 
össze őket a hatalmas szerelem, Ahasvérus belefáradt a földi léte-
zésbe . . ,15 

Az örök zsidó legendáját a népek alkotó fantáziája hozta létre, 
Quinet talán legjobban kiszínezte és végletekig felnagyította történe-
teit és hőseit. A népek és művészek vágyait, illúzióit, hiedelmeit és 
kibékíthetetlen konfliktusait hordozza a történet. 

7-

Az Örök zsidó töredékei, vázlatai két külön időszakot jellemeznek 
Vörösmarty életében és munkáiban. Első három töredéke az Arpdd' 
ébredése és a következő novellák szomszédságában keletkezett 1837 — 
38-ban: Orlay, A' füredi szívhalászat, Csiga Márton viszontagságai, 
Szél úrfi. Mind a négy novella — a kéziratok tanúsága szerint — 
egyidejű az Áldozat c ímű dráma első vázlatával és a Marót bán első 
kéziratának átdolgozásával. Az Örök zsidó a dráma műfajában egészen 
újat, különöset, groteszket mutatna be. A népmesék és a Vörösmar ty -
novellák gondolatvilága áll legközelebb az első töredékekhez és váz-
lathoz. Ezek, mint a novellák is, az egyre erőszakoltabb különösségek 
világába torkollnak. A történet tíz évig folytatás nélkül lappang 
Vörösmarty írásai közöt t . 

A második időszakot (1847—48) csak a második vázlat képviseli. 
A tervek között egy évtizednyi költői fejlődés, politikai és történelmi 
változás teremtett áthidalhatatlan szakadékot, bár az összefüggés is 
fennáll a szereplők, az üldöztetés, a Halál és az örök zsidó küzdelmé-
nek azonosságában. 

A költő az 1840-es évek közepétől a nemesi liberalizmus válsága 
miatt nem titkolt pesszimizmussal küzd. Kételyei politikai szempont-
ból végső soron arra vonatkoznak, hogy helyes utat követ -e a nemesi 
vezetés. Kételyeire az egész emberiség sorsának megjövendölésével 
keresi a választ, mél tón a nagy romantikus belső válságához. Vállal-
nia kellett a vátesz sorsát, aki mindezt k imondja . — Amin t Tóth 
Dezső írja:1 6 megváltozik a költő szereptudata, eddig a közösséghez 
a közösség nevében szólt, most „min t magára maradt látó, tolmá-
csol olyasmit, aminek egyedül tanúja . . . Nemcsak tolmács . . . 
ég és föld között lebegő titán a költő, aki nemcsak kilopja az igaz-

18 Részletek a francia eredeti után : Quinet Oevres Complètes, Ahasvérus, Paris, 
1 8 7 6 . 

" Vörösmarty Mihály — 1957. 394—401. 
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ságot az emberi fülek számára, s szenved maga is emberként , hanem 
aki felistenként az egek kapuját is döngeti . . . " — A változás a for-
mában is jelentkezik. Az eddigi szónokias költészet helyett a mono lóg 
alapformájában. 

A Gondolatok a könyvtárban, Az emberek és az Országháza с második 
vázlattal közös vonása a szimbolikusan felnagyított szereplők jelen-
léte, az üldöző és az üldözött, a Halál és az Élet küzdelme. A vázlat 
szerint a hasztalan üldözés az élet győzelmét igazolja, amely a legre-
ménytelenebb helyzetben is utat tör. A Halál kudarca a legrosszabb 
sejtelmek feladásává válik: az emberiség teljes kipusztításának réme 
elől az élet ú j utakra tér. 

Ez az Örök zsidó szimbolikájának megfejtése: a pusztítás és a terem-
tés, a Halál és az Élet, a rombolás és az alkotás ellentétben és végletes 
harcban áll. 

8. 
Vörösmarty egyik legrejtélyesebb műve az Örök zsidó. Látható 

megszállottságot tükröz. Szenvedélyes, drámai kísérlet, amely az 
élet és a halál értelmét az egész társadalom nevében és érdekében 
kutatja nem vallásos és nem természettudományos alapon, hanem 
mondák, művek és öntörvényű filozófia szerint. A népmesék logi-
kája, természetes humora és költői túlzásai, az emberi természet jó 
megfigyelése alapján keres választ kérdésekre, amelyeket aktuálisan 
és teljesen nem lehet megoldani. Kételyeket táplál minden megoldás 
iránt az élet, de csak az egyén élete szempontjából, mer t maga a 
társadalom a második vázlat szerint is tovább fejlődik. Az Örök zsidó 
győzelme a Halálon azonos az egész társadalom győzelmével a teljes 
pusztulás víziói felett. Befejezetlenül is ez a végkövetkeztetés azon a 
ponton, amikor a gépemberekbe oltot t élet szétszóródik a földön. 

F E H É R G É Z A 

ILLYÉS G Y U L A : A K O R O S Z T Á L Y BEHAJÓZÁSA 

1. A hajómotívum 

Egy több évezredes irodalmi motívum feldolgozására épül az 
Illyés-vers. A mot ívum Homérosztól kezdve, a latin Horatius 
és Ovidius toposzrendszerén és a Szinbád-mesén át, felerő-
södve a reneszánsz szellem friss lírai közhelyeivel és a barokk-
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ban már-már lapossá ismételt révbe-érés szimbólumkincsévcl, 
továbbgazdagodva a „részeg hajó" szimbólumával (Rimbaud) 
a XIX. század második felétől számítható modern költészet-
ben, máig is él az egész világirodalomban. Jelentős hagyomá-
nyai vannak a motívumnak a magyar irodalomban is, gon-
doljunk Zrínyi barokk toposzkincsére, Berzsenyi „Partra 
szállottam"-jára (Osztályrészem) vagy a szentimentális és 
szecessziós lírára stb. 

Centrális helyet foglal el a motívum Illyés újabb lírájában 
is. A Dőlt vitorla című kötet verseinek nagy része valamiféle 
utazás helyzetére épül, s itt egyik fő tényező a hajózás, gon-
doljunk csak magára a kötetcímadó versre vagy a Sancta 
Maria-n címűre stb. 

Kétségtelen, hogy az európai kultúrában a hajó irodalmi 
képzetkincséhez legerősebben (noha nem kizárólagosan) a 
Scyllák és Charybdisek akadályain át való révbe jutás érzelmi — 
gondolati mozzanata kapcsolódik, mintegy az egész emberi 
élet optimista végkicsengésű szimbólumaként. Illyés átfor-
málja ezt, a motívumhoz sok egyéb elemet is kapcsol (bár 
nem előzmények nélkül), s így végeredményben az évezredes 
lírai toposz megfordítása és jelentés-tömörítése szolgál a vers 
gondolati magvának szituáció-alapjául. 

A hajómotívumban döntő szerepet kap egyrészt a fölfede-
zésre indulás, a Kolumbusz-szimbólum ; másrészt a végleges 
elhajózás, az Ithakába való soha vissza-nem-térés, tehát a halál 
mozzanata is. A hajómotívum konkretizálását a versben még 
egy harmadik, alárendelt elem segíti elő, az Amerikába ván-
dorló magyarság, Tamási Áron korosztálya behajózásának 
hic et nunc-ja. 

A felfedezésre indulás és a halálba hajózás paradoxona 
teremti meg a lírai alapmagatartás kettősségét, az önirónia és 
pátosz — később kifejtendő — dualizmusát. Már ez is jelzi a 
költemény centrális magiát : a halálban felmérni az életet, 
az érkezésben az elindulást; megválaszolni a nemzedék egész 
harcának kérdését: „érdemes volt-e?". Ez a komplexitás döntő 
tényezője a vers magasrendű esztétikai értékének. 
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2. Vershelyzet és „lírai hős" 

Az Illyéssel foglalkozó szakirodalomnak közhellyé vált 
megállapítása az, hogy költőnk legtipikusabb versépítkezési 
módja a konkrét életszituációból kibomló gondolatiság induk-
tív strukturálódása. Ilyen értelemben általában „hagyományos" 
az illyési verstípus: — a Hankiss Elemér által tisztázott fogal-
makkal élve — versindító helyzetből fokozatosan kibontakozó 
tényleges vershelyzetre épül, melyet elég világosan el is külö-
níthetünk a válasz mozzanataitól, noha tény, hogy — mint 
Hankiss kimutatja — tágabb értelemben az egész vers is válasz, 
hiszen már a tényleges vershelyzet kiválasztása is eleve érték-
mozzanatot rejt magában. 

Sajátos típus ebből az elemzési szempontból A korosztály 
behajózása : az egész vers egy ún. másodlagos vagy allegorikus 
vershelyzetre épül. E helyzettípusban a helyzetleíró allegória, 
szimbólum vagy metafora egyszerre betölti a versindító és a 
tényleges helyzet funkcióját is: a versindító helyzetét annyi-
ban, amennyiben az a szerepe, hogy allegorikusán vagy szim-
bolikusan egy más világsíkon levő tényleges helyzetre utaljon; 
de betölti a tényleges vershelyzet funkcióját is, hiszen önmagá-
ban is teljes verset alkot. 

A válaszok — szűkebb értelemben — a vers második részé-
ben felsorakozó rövid nominális mondatokban rejlenek: 
„Nem minden búcsúzás szétszakadás — Távozni : csaknem 
zenemű — Érdemes fölemelni a fejet — A mi esélyünk — 
Rendületlen fölfedezők." 

Ha a vershelyzet elvont minősége után most konkrét minő-
ségét is vizsgálat alá vesszük, akkor sok — e helyütt nem ele-
mezhető — sajátosság mellett egy döntő mozzanatot kell 
kiemelnünk, amely messzemenően befolyásolja a költemény 
„lírai hős "-ének magatartását. Arról van szó ,hogy a vers elején, 
a behajózás kezdetekor egy szárazföld, egy kontinens partjától 
kezd eltávolodni a „speciális kivándorló nagy hajó", majd 
fokozatosan üvegfal épül fel a szárazföld és a hajó közé, hama-
rosan már „egy más elemben" ringatódzik a vízijármű, „belső 
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világa" kiszélesedik, pátosz-hangsúlyt kap, s végül az elhagyott 
kontinens zöld szigetté, a lét alárendelt, ideiglenes szférájává 
kisebbedik a végtelen hajózás által jelképezett fölfedező-halál 
vagy halálos fölfedezőút perspektívájából. 

E szituációváltás szoros kapcsolatban van a költemény 
utazó „lírai hős"-ének magatartásával, állásfoglalásaival. A 
födélzeten korlátnak dőlve szemlélődő központi figurát két 
embercsoporthoz fűzik kapcsolatszálak. Egyrészt a behajózók-
kal, korosztályával válik egyre szorosabbá viszonya; bizonyí-
tékául ennek az igei személyek és számok változására utalunk 
csak. A nemzedéktársak egyes szám 3. személye és a szemlélődő 
„lírai hős" egyes szám 1. személye fokozatosan vált át az 
azonosulást jelentő többes szám 1. személybe, hogy azután a 
vers második részében már a nominális mondatok szintjén 
egy még magasabb fokú általánosítást érjen el, pl: „Érdemes 
fölemelni a fejet — Távozni: csaknem zenemű — Rendületlen 
fölfedezők." 

A másik embercsoport, amelyikhez kapcsolat fűzi „lírai 
hős"-ünket, a parton, illetve szigeten maradók tömege, akik 
csak a hétköznapi, a — lukácsi és Heller Ágnes-i értelemben 
vett — mindennapi életet élik; tehát nem a negatív, ún. vege-
táló életet, hanem a közvetlenségekkel, perspektívátlansággal, 
antropomorfizmusokkal teli, a partikuláris szubjektum, jelenre 
koncentráltság, pragmatikusság által uralt életet. Szeretet, 
gúny és irónia fűzi a költőt hozzájuk. Egyoldalú életük nem 
elítélendő bűn, hanem az ember antropológiai funkcionálásá-
nak, ugyanakkor magasabb rendű tevékenységformáinak is 
alapja; viszont mégsem jelent értékes igazi életet: erre csak a 
behajózó korosztály volt képes. S éppen a behajózás teremt 
alkalmat e különbség eredendő és végleges felismerésére. 
Ugyanakkor magasrendűsége ellenére nem nietzschei értelmű 
kiválasztottság ez a művészlét, hiszen éltető ereje — Illyés 
soha-ki-nem-húnyó plebejus demokratizmusának megfele-
lően — továbbra is a zöld sziget lakóinak valósága. Az emlé-
kezet gyermekkórusa csakis erről a bartóki tájról szivároghat, 
л Cantata profana tiszta forrása csakis a nők, gyermekek, örök 

13 Irodalomtörténet 
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kutyák, örök fagylaltárusok és rikkancsok partján található. 
Azoknak szükségük van a korosztályra, a korosztály léte 
viszont értelmetlen lenne nélkülük; ezért követik azok a hajót 
helyben állva is, s ezért integetnek szeretettel a halálhajó utasai 
— egy kissé enyhén fölényes vállveregetéssel ugyan: „szegé-
nyeim" — a zöld sziget lakóinak. 

j. Irónia és pátosz dialektikája 

Az ironikus és patetikus, magabiztos hang ambivalenciája 
a vers szerkezetének egyik legfontosabb eleme. Láttuk már, 
hogy szeretettel és enyhe gúnnyal vegyes viszony fűzi a „lírai 
hős"-t a partlakókhoz, most viszont — egy magasabb szin-
ten — azt is látnunk kell, hogy a költemény — nevezzük 
így — „műalkotásegyéniség"-ét, vagyis a költőnek az eszté-
tikum szférájába áttranszponált szubjektumát is hasonló maga-
tartás jellemzi a „lírai hős"-höz kötött kapcsolatában. Tehát 
egyszerűbben: ha a korlátnak dőlve szemlélődő figura szere-
tettel és gúnnyal viszonyul a szigeten maradókhoz, akkor a 
versben megjelenő Illyés iróniával és pátosszal viszonyul a 
korlátnak dőlve szemlélődő figurájához. E kétsíkúság közvet-
lenül megjelenő stíluseszköze az önirónia, amely a késői Illyés-
Urának egyik legszembetűnőbb vonása. (Mondani sem kel-
lene: a „műalkotásegyéniség" és „lírai hős" a valóságban nem 
választható szét ily mereven, állandó az átjátszás közöttük, s 
végeredményben azonos irányulásúak, mindketten a m ű 
objektív esztétikai pártosságának képviselői.) 

Az önirónia és pátosz stíluselemei párhuzamosan futnak 
végig a költeményen. Már maga a cím, a „korosztály behajó-
zása" is deformált, önirónikus változata az általunk konstruált 
„eredeti" fiktív címnek („A nemzedék elhajózása"), majd a 
következő szavak mind e behajózás magasztosságát „deheroi-
zálják" n e m kevés öniróniával: „speciális" hajó, „a régvolt 
persze", „nohát a part", „lesz tán reggel", „mindez 
n o l á m . s t b . 

A vers következő részében az elhivatottság és érdem maga-
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biztos tudatának pátosza kezd fokozódni: ez a vers — később 
részletesen elemzendő — tetőpontja, mely a „Nem minden 
búcsúzás szétszakadás" és az „Érdemes fölemelni a fejet" sorok 
határolta részt jelenti. 

A kamaszbúcsúztató jelenettől kezdve a pátosz és önirónia 
itilémái már teljesen együtt tűnnek fel. A „holmi babér-
koszorú", a „viszontlátás gyertyalángú ablaka", a „miközben" 
ismétlése stb. az önirónia eszközei; a „mi esélyünk"-et követő 
;sztétikai csend, a „libbenéstelen, zökkenéstelen elmosódunk", 
valamint az utolsó sor nominális hiányos mondata ( „Rendü-
letlen fölfedezők") viszont a pátosz, a nemzedék létének „érde-
mes volt-e?" kérdésére adott magabiztosan pozitív válasz 
stíluselemei. 

Amíg tehát a vershelyzet szempontjából térbeli távolodást 
állapítottunk meg, addig itt a felmagasodás, a hőfok emelkedése 
elenti a költemény esztétikai struktúrájának irányulását. 

4. A verscentrum 

A versnek eszmei—esztétikai szempontból központi része 
i következő nyolc sor: 

N e m minden búcsúzás szétszakadás. 

Távozni : csaknem zenemű. 

Az emlékezet gyermekkórusa 
bartóki tájakról szivárog 
s bár ki-kihagy — 
nem kell félni attól, ami hátra van. 

Van benne hősiesség. 

Érdemes fölemelni a fejet. 

Számos forma tényező utal a verscentrum tényleges itt— 
étére: mindenekelőtt az 1—1—4—1—1 sor csúcsíves épülése, 
i központban levő négy sort körülölelő sorok nomen actio-
xisának és infinitivusának párhuzamossága s maga az a tény, 

13* 
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hogy a patetikus stílust involváló nominális mondatok itt 
sűrűsödnek. 

Az 57 soros költemény aranymetszési pontja is a négysoros 
részben, a ,,s bár ki-kihagy — / nem kell félni attól, ami hátra 
van" sorok között nyugszik. 

A hatásmozzanatok szokatlanul nagy tömege sűrűsödött 
egybe e nyolc sorban. Az újabb Illyés-költészet szembetűnő 
sajátossága, tárgyias kép és elvont gondolat minden korábbi-
nál szervesebb egysége egy megújult költői racionalizmus 
talaján — ahogy Koczkás Sándor utalt erre (Irodalomtörténet 
1969/1) —, tökéletes „kivitelezésben" jelenik itt meg. Tömör 
aforizmák metaforikus—szimbolikus jelentéssel, a naiv hiede-
lem szerint ősi rokonságot tartó zene és irodalom direkt — 
tárgyias kapcsolódása, az etikus életvitel társadalmilag moti-
vált parancsának felemelő kinyilvánítása — mindezek fontos 
tényezői e komplex képrendszernek. 

„Az emlékezet gyermekkórusa bartóki tájakról szivárog" — 
sor egyszerre mozgatja meg a befogadói agy szinte összes 
érzékelőközpontját: a tájak látványa, a gyerekkórus hangja, a 
szivárgás nedvességérzékelése, az emlékkép felidéződése, a 
tiszta forrásra való kultúrtörténeti rájátszás mind-mind itt 
sűrűsödik. 

A következő két sorban a gondolatkihagyás — ti. az, hogy 
„bár ki-kihagy", de meg sohasem szakad, tehát „nem kell 
félni attól, ami hátra van" — asyndetonos felépítésével is erős 
koncentrációt és vibrációt eredményez, ahogy erre elméletileg 
Török Gábor utal. Valóban meglepő verspont ez, egy pilla-
natra mintha minden mozgás megállna, s csak a világ, az 
emberiség s a nemzedék problémájának közvetlen lényegét 
érzékelnénk a tiszta zenével; oly művészi egyensúly ez az 
aranymetszés centrumán, a tartalmi mondandónak oly nagy-
szerű képi sűrítése, hogy csak József Attila Téli éjszakájának 
versközepével mérhető: 

A hideg űrön holló repül át 
s a csönd kihűl. Hallod-e, csont, a csöndet? 
Összekoccanak a molekulák. 
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De mi az a tartalmi lényeg, amit Illyés itt megjelenít? A gyer-
mekkórus hangjának tiszta, eredeti, igazi képzettársítása s a 
bartóki tájak kétségtelenül a „korosztály" hitvallására, a „csak 
tiszta forrásból" demokratikus, plebejus és humanista ars 
poétikájára utalnak. A hajózás halálszimbólumának konkrét 
vershelyzetében ez azt is jelenti, hogy: az egész életen át e 
tiszta forrásból való művészi táplálkozás, a néptől való soha 
el-netn-szakadás teszi hősiessé, fölemelővé a végső eltávozást, a 
halált ; a megküzdött életet lezáró halál nem menekülés, hanem 
fölfedező befejezés; ezért „nem kell félni attól, ami hátra van", 
ezért „érdemes fölemelni a fejet". A halálba hajózó nemze-
dék gyászindulóját az emlékezet gyermekkórusa „szolgál-
tatja", tehát nemcsak e művésznemzedék nem szakadhat el 
soha a tiszta forrástól, hanem a nép sem „felejti el" — létérdeke 
ez — értékeinek művészi megszólaltatóját. A félelemnélküli-
séget tehát egyrészt az értelmes élet öntudata, másrészt a 
„holmi babérkoszorúnál" értékesebb plebejus-tiszta emlékezés 
halhatatlansága teszi indokolttá. 

S mintha nem is halálba indulna a korosztály, hanem most 
kezdené fölfedező útját; a két időpont a lényegben, az állandó 
néphez kapcsoltságban összemosódik — itt éri el célját a vers-
kezdő helyzetkép kettős főjelentése. 

E verscentrum kapcsán válik nyilvánvalóvá a költemény 
esztétikai értékének fő tényezője: a nép, a művész-lét, a halál 
és a hitvallás problematikájának tartalmi és formai sűrítése, 
melynek eredményeképpen Illyésnek egyik legkomplexebb, 
legsokrétűbb versét olvashatjuk. Igazi líra ez, joggal „illusztrál-
hatja" a marxista líra-elméletet. Lukács György igen követ-
kezetesen kiáll a líra visszatükröző szerepe mellett. Specifiku-
mát abban látja, hogy: 

1.) Az én — szemben a többi műnemekkel — a lírában 
nemcsak közvetítő szerepű az ábrázolás és a valóság között, 
hanem az ábrázolásnak faktora, tárgya is. 

2.) A líra az objektív valóság lényege megközelítésének 
szubjektív dialektikáját is ábrázolja, míg az epika és a dráma 
csak a jelenség és lényeg objektív dialektikáját tükrözteti. 
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„Ami az epikában és a drámában teremtett természetként 
(natura naturata) objektív dialektikus mozgalmasságában 
fejlődik, a lírában teremtő természetként (natura naturans) 
előttünk születik meg." (Lukács György: Művészet és társa-
dalom — Bp. 1968. 284—86.) 

5. A „korosztály" 

N e m lehet e verselemzés feladata, hogy kimutassa az Illyés-
vers előzményeit, kapcsolatait a költő életművének más darab-
jaival. Csak arra utalunk, hogy a Dőlt vitorla című kötetben 
megsokasodnak a nemzedék- és művésztársaihoz írott versek, 
pl. Óda a törvényhozóhoz, Borsos Miklós : Sz. L. szobra, Bará-
tom halálára, Bernáth Aurél egy képe alá. Ez utóbbival a legszoro-
sabb talán a kapcsolat: 

Létezni, ez maga a szépség. 

Haladni, ez maga a hűség 
az ismeretlen új par tok iránt 

Magellán tengerén. 

Kapitány! 

Vezényszót! Merre ezután? 
A legnagyobb bátorság a remény. 

A halálba öregedő művésznemzedék büszke harcossága 
felfedező szenvedélye, cselekvő, vezénylő szelleme kap hango 
e versben is. Illyés sokasodó öregség- és halálverseiben mindig 
jelen van az ebből a büszkeségből, öntudatból, nemzedék 
szemléletből táplálkozó fájdalomenyhítő nyomaték. Közvet-
lenül megjelenik a „korosztály" elemzett versünkben: lehe 
tetlen nem fölismerni a székelyködmönös legényben Tamás 
Áront, a szőke festőben Bernáth Aurélt s mindnyájunl 
parasztbácsijában — talán — a csizmás, szépszavú Vere 
Pétert. 
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Egy nemzedék önszemléletéről tesz tanúságot A korosztály 
behajózása. E szemlélet filozófiai—társadalmi tartalma szoro-
san kapcsolódik a népi írók — bár nem egységes, de közös 
vonásokat felmutató — gondolatvilágához, melynek ellent-
mondásait (nemzeti tragikum, harmadikutasság stb.) ehelyütt 
nincs mód elemeznünk. De a népies mozgalom plebejus-
demokrata balszárnyának a szocialista eszmeiséggel érintkező 
vonulatába illeszkedik a mai Illyés, s e humanista-realista líra 
egész problematikája is baloldalon s — filozófiailag — lénye-
gében a materialista világnézet keretein belül vetődik fel. 
E kérdések azonban jóval túlvezetnek Illyés nagyszerű költe-
ményének esztétikai elemzésén. 

A korosztály behajózása magasrendű esztétikai értéket kép-
visel. Jóval több ez a vers, mint pusztán egy Illyés halál-költe-
ményei közül. Képes a halálprobléma egyedi tartalmán túl-
lépni: egy nemzedék feladatvállalásának, sorsának, elhiva-
tottságának, sőt az egész társadalomnak a problematikáját 
sűrítve versbe. Illyés ezzel valóban a partikularitáson fölül-
emelkedő konkrét történeti nembeliségre, az egyetemes 
művészi érték feltételére képes reflektálni. 

A G Á R D I P É T E R 



SZEMLE 

L U K Á C S G Y Ö R G Y : M Ű V É S Z E T É S T Á R S A D A L O M 

V Á L O G A T O T T ESZTÉTIKAI T A N U L M Á N Y O K 

(Gondolat , 1968.) 

K o r u n k legérdekesebb és legjelentősebb esztétikájának kereszt-
metszetét adja ez a kötet . E g y tör ténelmileg-emberi lcg egyaránt é rde-
kes életpálya változásait tükröz i s egyúttal azt, ami a változásokban 
is maradandó . A válogatás maga is szelektál s az előszóban a szerző 
mégis a legszigorúbb mércét alkalmazza az így megmarad t anyag 
régebbi részeivel szemben. Az önkritika jócskán elkoptatot t szava 
itt mé lyebb értelmet nyer : azt a tudományos et ikát fedi föl, amelynek 
nem saját igaza bizonyítása az elsődleges, h a n e m a személyektől 
függet len objekt ív igazság. Paradoxon-szerűen azt is mondha tnánk , 
hogy a régi e redmények egy részének megtagadása egyút tal a mara -
dandót is jelzi ebben a hatalmas é le tműben: az igazság szolgálatában 
önmaga megújí tására mind ig kész kutatást. 

Az összefüggést a S immel , m a j d Hegel f i lozófiá já tól áthatott i f jú 
i roda lomtudós és a marxista esztétika rendszerezője közöt t a célok 
azonossága te remt i meg. Kezdet tő l arra tör , h o g y pozitivista adat-
halmaz v a g y csillogóan s e m m i t m o n d ó ötlet játékok helyett az össze-
függések magyarázatára képes tant adjon: t u d o m á n y o s alapra he lye-
zett rendszeres esztétikát. A cél korai kijelölése éppen olyan sokat-
m o n d ó , m i n t az a tény, h o g y ezt a tervet csak marxista korszakában 
tudja megvalósí tani . Az a szerep sem tanulság nélkül való, amelyet 
a későn publ ikál t Marx-szövegek játszottak a lukácsi esztétika fej lő-
désében. Ezek a szövegek mindenkinek rendelkezésére állottak, de 
csak kevesen tudták jelentőségüket fölmérni . Az i r o d a l o m t u d o m á n y 
története telve van hasonló példákkal ; a felfedezés a legtöbbször 
tisztán szellemi kaland: olvasni kell tudni. N a p j a i n k b a n is meglepő 
felfedezések születnek, ha valaki a többé vagy kevésbé közismert 
marxi szövegeket nem d e k ó r u m k é n t használja fel. 

Változatlan marad az egész pálya fo lyamán a felületesség gyűlölete 
is. A polit ikai kl ikkjátékokat mélyen megvető vonzódás az egyetlen 
komoly poli t ikához: a to r rada lomhoz már kezdet tő l elvet minden 
fr ivolt az i roda lomban is. Evilági hangsúllyal m o n d j a ki a katolikus 
költő szavát: „ M i t számít mindaz , ami nem ö r ö k ? " Idealista korsza-
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kában sejtésként már benne él, amit később többször is világosan meg-
fogalmazot t : nagy művész csak az lehet, aki a kor közvetlen prob-
lémáit az emberiség általános fejlődésére vonatkoztatja, az egyént a 
nembeliséggel kapcsolja össze. 

A művészet effajta komolyanvétele mindennél jobban megvéd a 
múlékony divatoktól: látszat-tulaj donságokért való rajongástól, a 
rossz értelemben vett aktualitástól. Lukács György pálya-indulásának 
ideje a „szép já tékok", a kecses frivolitás kora a forma bűvöletében él. 
A fiatal Lukács épp ez ellen lázad, innen haragja azok ellen, akik szá-
mára nevetséges az eszméiért „egy i miatt is" máglyára menő. N e m 
Madáchról van itt szó elsősorban, hanem a Madáchot fedezékül 
használó kompromisszumkötőkről , a bihari pontok szögreakasztói-
ról. Esztétikákat sem lehet kortól függet lenül szemlélni. Csak így 
érthető, miért tekint nosztalgiával a drámáról írva az osztályhanyatlás 
„heroikus korszakára" a csöppet sem heroikus, koalíciós korszakban. 

Drámaelmélete ekkor még túlságosan elvont, a műfaj törvényeinek 
mégis találó leírását adja. A dráma mint az akarat költészete, a hős 
olyan kiválasztása, hogy legszemélyesebb életének egyetlen konflik-
tusa a drámai küzdelem konfliktusa legyen — más magyarázatokkal 
ugyan —, de érvényes marad a marxista esztétikában is. A „későn 
jöt t forradalmárok" tragédiáit ezekkel az elvekkel is meg lehet érteni, 
a „korán jött forradalmár"konfl iktusa, probléma-világa megfejthetet-
len marad, a gorkiji színház ezért nem kerül egészen a maga helyére a 
kritikában, s talán m é g a Don Carlos értékelésébe is belejátszik ez a szem-
p o n t ; a kortárs polgári dráma diagnózisa azonban félelmesen pontos. 

Csak zárójelben emh'teném, hogy a nagyon messzinek tűnő val-
lásos dráma esztétikai elutasítása lehetővé teszi, hogy megértsük 
egyes mai drámák strukturális buktatóit . A Helytartó utolsó felvonása 
például tökéletesen megfelel a vallásos drámák lukácsi meghatáro-
zásának, „egymással semmiféle arányban nem álló felek közt játszódik 
le", s így illik rá a verdikt: „nem lehet drámai" . Ki tűnő példája annak 
a törvénynek, h o g y a műfaj legfőbb sajátságait szem előtt tartó elem-
zés még hamis ideológiával is mindig rejt igazságot magában, s 
mert nem a puszta aktualitásra épített, bármikor újra aktuális lehet. 

Igen hasonló tanulságot kínál a háború káosza szülte elkeseredés 
regényclmélete : a Théorie des Romans itt közölt részlete. Flaubert 
fölényének hirdetése a keserűség tévedése, amelyet Lukács majd 
visszavon; a századvégi, elsősorban a flauberti epika elemzése azon-
ban a modern regény sajátságainak első rendszeres elemzését adja, 
többek között az időelmélet nagy szerepét a regény esztétikájában, 
amiről később m a j d annyi szó esik. A hamis értékítélet itt helyes 
alapról fakadt: Flaubert valóban a dezillúzió legtökéletesebb regényét 
alkotja meg, mos t már csak az a kérdés, hogy magát a dezillúziót 
az emberi szellem végső szavának vagy érthető zsákutcájának tart-
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suk-e? A Theorie des Romans magyar nyelvű kiadása mellesleg min-
denképpen szükséges volna akkor is, ha esztétikai következtetéseit a 
szerző ma már n e m vállalja: az esztétika történetének mégis csak fontos 
dokumentuma . 

A regényelmélet megírásának évét tizenhat év választja el a követ -
kező szemelvénytől. Lukács György számára a közvetlen politikai 
harc és a politikai elmélet évei. A puszta esztétika szempontjából, 
ha úgy tetszik „kerü lőú t" , de rendkívül hasznos, termékeny kerülőút 
a valóság felé. A marxista Lukács gondolatvilágának középponti 
értékmérője már n e m egy elvont komolyság, hanem a valósághoz 
való viszony. A valóság nevében utasít el minden felületes divatként 
átvett polgári maradványt , de egyúttal a sematizmus nagyon korán 
jelentkező uralmi törekvéseit is. Korai cikke a tendencia és pártosság 
viszonyáról a sematizmus elleni legdöntőbb érveket sorakoztatja már 
fö l : mikor a sematizmusról k imuta t ja : idegen a marxizmustól . Az 
objektív valóság erőit felszabadító munkásosztálynak a tör ténelemben 
először nincs szüksége hamis tudatra, gondolati úton kiagyalt eszmé-
nyekre, művészei nagyságát nem a „realizmus diadala" bizonyítja, 
hanem a realizmus érvényesítése, amelynek — legalább elvben — 
nincs már szüksége a művészet „cseleire", hogy igazat mutasson. 
A sematizmus voltaképpen türelmetlenség a valósággal szemben (sok-
szor persze szubjektíve érthető türelmetlenség) és lelkesedéssel lep-
lezett mély bizalmatlanság a jövővel szemben, amelyet épp ezért 
megpróbál papíron „megteremteni" . Ugyanez a gondolat vetődik 
ma jd fel húsz év múl tán a berlini írókongresszuson tartott felszólalás-
ban, amelyben óva int attól, hogy a valóság perspektíváját már megva-
lósult realitásként ábrázolják. A szocialista realizmus kulcskérdése ez, 
hisz épp a perspektíva létezése különbözteti meg a kritikai realizmus-
tól, a perspektíva könnyed megvalósítása (a valóság helyett a műben) 
viszont teljességgel valóságellenessé teheti a legjobb szándékú műve t is. 

Látszólagos lemondás ez az opt imizmusról ; csak a hur ráopt imiz-
musról mond le. Látszólagos lemondás a pártosságról, a harcos poli-
t ikumról ; csak a tendenciáról s az eszmények követeléséről m o n d le, 
ami például a megvalósult szocializmus időszakában n e m éppen 
veszélytelen áramlatok sugalmazója is lehet. Joggal mutat rá Lukács, 
h o g y a „tendencia" terminus átvételével a polgári i rodalomelmélet-
ből „ n e m jelentéktelen ideológiai poggyászt" is átvettünk. 

Brecht és Lukács ellentétéről igen sokat cikkeznek mostanában. 
A vita konkrét érvei n e m tartoznak ide, s Fehér Ferenc úgyis e lmondta , 
ami ezzel kapcsolatban fontos volt. Az ellentéteknél lényegesebb 
összetartozás egyik főeleme azonban éppen a valóság tisztelete s az 
álmegoldások elvetése. Ugyanaz a harag, amivel Brecht az ellen 
harcolt, hogy a konfhktusokat a valóság helyett a színpadon oldják 
meg, mintegy felmentve a nézőt a megoldás feladatától, hat ja át 
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Lukács több évtizedes elszánt küzdelmét is a sematizmus tetszetős 
álmegoldásai ellen. N e m valamilyen elvont „tiszta művészet" nevé-
ben tiltakozik a marxizmus „kényszere" ellen, hanem éppen a mar -
xista filozófia nevében veti el a valóság mégoly jószándékú eltorzí-
tását is. Leninre hivatkozva állapítja meg, hogy a „pár tos ábrázolást 
nem a szubjektum viszi bele önkényesen a külvilágba, hanem ez a 
valóságban magában meglevő ha j tóe rő" (123). Ez a valóság egyedül 
a proletariátus számára elviselhető; a polgár számára a valóság tör-
vényeinek megértése saját halálos ítéletének megismerését jelenti; 
innen a visszatükröződés elméletének hol szubjektív, hol objektív 
oldalról történő elutasítása a polgári esztétikában. 

A visszatükrözéselmélet természetszerűleg központ i helyet foglal 
el a harmincas évektől kezdve a lukácsi esztétikában. A téves vagy 
szándékos félremagyarázásokkal szemben, amelyek visszatükrözésen 
fotografikus hűséget értenek, Lukács kezdettől az összfolyamat t ük -
rözését kéri csak számon teljesen függetlenül attól, hogy az ábrázolt 
mozzanat közvetlen megfigyelés terméke, vagy akár csak a szó köz-
napi értelmében is valószerű-e? 

A fényképszerű ábrázolás ellen máig is kérlelhetetlen harcot fo ly-
tat, épp a nagy szocialista művészet megteremtése érdekében. N a g y o n 
messzire vezetne most feltenni a kérdést: illúzió vol t -e és mennyiben 
a „szocialista klasszicizmus" álma, s mit változtatott volna ezen egy 
másfajta világszituáció s ennek megfelelően egy kevesebb torzulást 
engedélyező fejlődés? Hogy ennek elvi lehetősége mindenesetre f enn -
állt, azt csak egy történelmi fatalizmus nevében tagadhatnánk, a m i 
számára mindaz, ami történik, törvényszerű és egyedül igazolt. 
Annyi bizonyos, hogy egy már teljesen megvalósult szocialista t á r -
sadalom művészete alighanem mégiscsak közelebb kell álljon a m ű v é -
szet nagy virágkoraihoz, mint a dekadens áramlatokhoz, a legna-
gyobb teljesítmények a szocialista művészetben „a nagy realizmust" 
idézik változott körülmények közöt t , s így mégiscsak ezeket a tö rek-
véseket igazolják. 

Lukács végig egyformán elveti a dekadens műfogásokat pusztán 
érdekességük kedvéért átvevő divatokat és a naturalizmus makacs 
továbbélését szocialista címszavak alatt. Hosszú ideig ez a második 
veszély bizonyul erősebbnek, kritikája is elsősorban ez ellen i rányul . 
A ma már n e m túlságosan ismert Ottwalt regény kíméletlen bírálatá-
nak azért ju t hely a válogatásban, mert itt Lukács könyörtelenül 
leszámol a r iportregény mítoszával, amely a puszta tényekkel kívánja 
pótolni a valóság művészi ábrázolását. A tények azonban véletlennek 
hatnak. Az egyedi sors nem válik igazán egyénivé, példa csak, amely 
tetszés szerint helyettesíthető. Hiányzik az összfolyamathoz való k a p -
csolat; szükségszerűség és véletlen egy nívóra kerül , amiből éppen a 
tipikus marad ki, a későbbi lukácsi terminológia nyelvén szólva : a 
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különös. A dokumen tum persze meggyőzhet , de akkor épp mint 
puszta dokumentum, amely annál jobban fellázít, minél biztosabb, 
hogy az író semmit sem tett hozzá, m é g előadásmódját sem. Az 
N D K - b a n Lukács György hetvenedik születésnapjára készült a lbum-
ban valaki arra emlékezett vissza: hogyan bizonyítot ta be Lukács egy 
valóban vérlázító náci kegyetlenség és az er rő l szóló novella hatásá-
nak összemérésével, hogy a puszta hír b izonyos esetekben csak nyers 
valóságával hat, a feldolgozás csak gyengítheti . A művészi szuggesz-
tivitást természetesen csöppet sem pótolják a szubjektív kommentá rok , 
s ilyen értelemben a mai r iportregényíróknak van inkább igazuk, 
akik épp a kommentálás, az állásfoglalás elkerülését akarják lehetővé 
tenni, m i k o r ehhez a f o r m á h o z fordulnak. A riporthangon hírt adó 
„termelési" vagy háborús regények a közvet len politikai aktualitás 
elhalványulásával minden érdekességüket elvesztették. Solohov 
„háborús" regénye — aki fiatal koránál f o g v a részt sem vehetet t 
az első világháborúban — ma is remekműként hat. 

N e m véletlenül veti össze Ot twal t gyönge k ö n y v é t Tolsztoj Feltáma-
dásával. A téma azonossága és a feldolgozás különbsége szokatlan vilá-
gossággal mutat ja a r emekmű születésének feltételeit, minthogy a klasz-
szikus naturalizmus alkotásait is Tolsztojjal és Balzackal hasonlítja össze 
a natural izmus alapjait vizsgáló híres cikk: az Elbeszélés vagy leírás? 

A realizmus nagy hagyományaihoz való ál landó visszatérést gyak-
ran tévesztik össze a konzervativizmussal, amelynek éppen ellentéte. 
Pusztán a formai oldalt nézve is : vajon a távolabbi múlt idézése-e 
a konzervat ív vagy a jelenben élő, ható félmúlté? Konzervatív vol t -e 
a reneszánsz, amikor a gótikát már gótikus lélek nélkül utánzó másod-
lagos festészettel szemben az antik hagyományokat idézte? Az ember 
számára új lehetőségeket fel táró társadalomnak szükségszerűen köze-
lebb kell éreznie magához a polgárság heroikus korszakának m ű v é -
szeit a hanyatlás nagytehetségű ábrázolóinál. A példák világosak: 
nem a problémamentes szépség, harmónia ábrázolását kéri számon, 
hanem a cselekvés lehetőségének a felismerését. A direkt naturalizmust 
támadó esszék is elsősorban az ábrázolás állapotszerűségct kifogásol-
ják itt : a halott , változtathatatlan s egyúttal m i n d e n t eldöntő milieu 
irreális felnagyítását;és ugyanez a vád éri a fé lmúl t vagy a jelen deka-
denciáját is. A naturalizmus bírálói közt Lukács György az egyetlen 
talán, aki n e m egy lezárt stílusiránnyal vitázik, amelynek szándékában 
az egész m o d e r n irodalom ellene fordult, hanem az avantgard első 
jelentkezésétől a mai absztrakciós törekvésekig mindenüt t a na tura-
lizmus folytatását fedezi fel. Ezért válhat már az Elbeszélés vagy leírás? 
is az egyik legszélesebb hatású írásává, s nemcsak ott, ahol nyers 
naturalizmussal találkozunk — n e m véletlenül je lent meg elsőnek és 
sajnos mindmá ig egyetlennek kínai nyelven is —, hanem ott is, ahol 
a modernizmus vált uralkodó iránnyá, s így vá lha to t t ihletőjévé egy 
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realista filmesztétikának is. Az avantgarddal folytatott t ö b b évtizedes 
vita döntő pont ja : a világ felszíni jelenségeinek ábrázolása elfogad-
ható-e a világ valódi képének? A szétszakadozottság és szorongás, 
kiszolgáltatottság és végletes magány élményét ember és ember , ember 
és világ ezerszálú kapcsolata magyarázza és érzékeltetheti, vagy min-
den fátumszerű és érthetetlen? Lukács egyáltalán nem a m o d e r n életér-
zések megkerülését ajánlja a művészeknek, hanem az érzések genezisét 
kéri számon, a hamis tudatnak hamis tudatként tör ténő ábrázolását. 
Eszményét Balzac és Tolsztoj példái ellenére nem a múl tbó l meríti, 
hanem a mából s kicsit talán a jövőbő l is. Annyi vita után fölösleges 
tán magyarázni, h o g y Kafka szuggesztivitását nem Herczeg Ferenc 
idillizmusa ellensúlyozza itt, de n e m is Ázsajevé, h a n e m a Thomas 
Mann- i vagy gorkij i epika. 

Talán az egyetlen, amit a különben ki tűnő és megfonto l t válogatás-
ból komolyan hiányolok az egyik T h o m a s Mann- tanulmány volna, 
elsősorban a Doktor Faustus elemzése. így válna m é g világosabbá, 
mennyire nem az ellentmondások letagadása, álegészséges hősök 
álharmóniája a X X . század realista esztétikájának eszménye, mennyire 
nem a hétköznapi élet illusztrációját követeli. Adr ian Leverkühn 
kezdettől a banalitással gyötrődő figurája, akinek fizikai arcát épp 
elvontsága miatt m e g sem rajzolja a más részletekben annyira plasz-
tikusan is eleven regény, egyedül is megcáfol egy ilyen koncepciót. 

Ezek a tendenciák már a harminchatos cikkben jelentkeznek, leg-
világosabban mégis a húsz évvel később íródott s magyarul most 
először publikált Az avantgardizmus világnézeti alapjai fogalmazza 
meg. Itt a naturalizmus már csak ősként szerepel, az elemzések közép-
pontjában az az avantgard i rodalom áll, amelynek megértése annál is 
fontosabbá vált, mer t időközben a szocialista országok művészeté-
ben is nyílt eszményként jelentkezett. A megértés természetesen még 
nem értékítélet, és a lukácsi esztétika sosem elégszik meg a puszta 
leírással. Épp, mer t a valóságot megváltoztathatónak ítéli, mindenütt 
ítéleteket m o n d . Az esztétika relativitásának megtévesztő jelszavát 
elutasítva azt a felismerést hangsúlyozza, hogy a különböző korok 
művészete egyáltalán nem egyértékű. Művészileg kedvezőtlen korok 
mindig is akadtak, a XVII. század lírája nem azonos Villonnal, s a 
pásztorregények nem érnek fel az Emberi Színjátékkal. Divatos szóval 
élve az „egyenlősdinek" itt valóban semmi helye. 

Marxista korszakában Lukács visszatér a műfajelméletre is. amely 
már első kísérleteinél szenvedélyesen érdekelte. A teljesség kedvéért 
szerepelnek itt a líra lényegéről í ro t t megjegyzések is, a középpontba 
azonban a Történelmi regény egy fejezete kerül, amely dráma és epika 
különbségét elemzi, s rendkívül érdekes törvényeket állapít meg a 
hőskiválasztás, az időkezrlés különbségéről. A for rada lom drámái itt 
már megkapják illő helyüket, a szocialista történelmi regény azonban 
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ekkor még jóformán m e g sem született, s n e m volna érdektelen ezek-
nek az alapelveknek érvényességét megvizsgálni mondjuk Aragon , 
T inanyov vagy Alexej Tolsztoj regényein. Igen érdekes volna például 
annak kutatása: miért válhat központi hőssé egy regényben N a g y 
Péter, aki pedig „világtörténeti egyén", s miért halványodnak el 
mellette vagy válnak csaknem sematikussá tetteinek puszta igazolá-
sává a „fenntar tó egyének"? 

Még érdekesebb volna k o r u n k egyre elevenedő történelmi drámái-
nak elemzése, hiszen az itt tárgyalt drámák út ja még a puszta magán-
életbe való befulladás, a kollízió történelmiségének teljes hiánya volt . 
Vagy a riportregény elméletét is felhasználva a dokumen tumdráma 
műfaját vizsgálhatnánk i lyen eszközökkel, mindezzel egy valóban 
a lényeget kutató esztétika elevensége és hatékonysága nyerne ú jabb 
bizonyítékot . 

Az elmúlt évtized új és minden eddiginél fontosabb szakaszt jelent 
Lukács György pályáján. Mos t került sor csak az ifjúkori terv, a 
rendszeres esztétika megvalósítására. A különösség voltaképpen már 
erre tendál, a művészet sajátos helyét kutatja a megismerésben. Szeren-
csés találkozásképpen m ó d nyílt arra, hogy a több filozófiai e lőkép-
zettséget követelő művekhez az egyes problémákat tárgyaló, tehát a 
könnyebben megérthető tanulmányok után jusson el az olvasó, anél-
kül hogy a művek kronológiáján változtatni kellene. A különösség 
itt az utolsó lépcsőfokot jelenti, amelyen át a legjelentősebb m ű h ö z 
Az esztétikum sajátosságahoz visz az út (egyik fejezete amúgyis a 
különösség problémakörével foglalkozik). A történeti fejezetek mel -
lőzése teljesen indokolt, h iányol juk azonban a műalkotás-egyéniségről 
szóló rész közlését, ami a lukácsi esztétikai gyakorlatból annyira 
ismert probléma, s a „realizmus diadala" széles elméleti megalapozását 
adja. A m i az egyes elemzésekben véletlenszerűnek tűnhetett, itt nyer 
végleges magyarázatot a művész puszta egyedi lényének és a m ű a l -
kotásban megnyilvánuló „műalkotás-egyéniségnek" szétválasztásával. 

Az esztétikum sajátosságából viszont k i tűnően sikerült válogatást 
nyúj t a kiadvány. Ellenáll a kísértésnek, hogy egyetlen önmagába 
zárt és ér thető fejezettel reprezentálja ezt (ilyen lehetne például a 
fi lmről vagy a természeti szépségről szóló fejezet), s ehelyett azt a 
nehezebb feladatot vállalja, h o g y a mű döntő csomópontjain fel lépő 
esztétikai kategóriákat ismertetve az egészről képet adjon. Az alap-
elveket megvilágító bevezetésen kívül olyan kategóriák tárgyalásá-
ból kapunk ízelítőt, mint a mimézis, a katharzis, a meghatározatlan 
tárgyiasság, „egynemű k ö z e g " és az „ember egésze". 

Ismert vagy ismertnek hit t kategóriák keverednek itt a teljesen 
újjal, és ez az egész anyagra jel lemző. A kissé divathajszoló „esztétikai 
megújulások" korában, amiko r harminc-negyven éve feltűnt és m a 
már lassan terméketlennek látszó idealista esztétikai gondolatokkal 
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cívánják hajlékonyabbá tenni, felfrissíteni a marxizmust, Lukács a 
logmatizmus ellenszerének továbbra is a marxizmust tartja, itt talál 
eltáratlan utakat. Az alap minden esetben továbbra is a valósághoz, 
őt szinte „k ih ívó" módon a mindennapi élethez való viszony. Eörsi 
stván egy szép versében „az alakítható valóság színjózan fanatikusá-
íak" nevezte Lukács Györgyöt , és jobb meghatározást ma sem tud-
íánk találni ennél. Az unalmas, ál tudományos szőrszálhasogatástól 
is lírainak ható révületektől egyaránt ment művet a valóság tudo-
nányos pátosza hevíti. Nincs olyan elvont esztétikai kategóriája, 
ímelynek alapját ne a mindennapi életben lelné meg. Világos példája 
L tudományos demokrat izmus valódi értelmének, mi sem áll tőle 
ávolabb, mint a népszerűsítő színvonalon való megragadás, a stílus 
eegyszerűsítése „a brosúra-marxizmus", de minden sorában benne 
:1 a meggyőződés, hogy perspektivikusan mindez az átlagember 
zámára elsajátítható, a mindennapok tapasztalatával összefüggő. 

A visszatükrözést kevésnek, a művészet számára már -már leala-
:sonyítónak tartó esztétikákkal szemben itt a mimézis lényegeként 
egyszerre jelenik meg a „világteremtés" relatív önállósága és a valóság 
zerkezetének megőrzése. Saját életművének, de általában a modern 
:sztctikának szinte minden lényeges kérdése ugyanígy merül fel 
íjból, és oldódik meg magasabb szinten, a durva egyoldalúságokat 
Ikerülve. így válik el élesen és pontosan a világ struktúrájának visz-
zaadása a naturalista ábrázolástól, sőt maga a naturalista természetel-
mség a primitív művészetek természetközeli, ám a lényeget tudatosan 
tinagyító ábrázolásától, amint a tárgyalás középpontjába feltűnőbb 
echnikai kérdések helyett jelenség és lényeg viszonyát helyezi. Ugyan-
gy merül fel az esztétikum és e t ikum századok óta vi tatott viszonya, 
nentesen az értékeket relativizáló kihívó dehumanizálástól, de koránt-
em andalító egyértelműséggel, hiszen a művészet katartikus hatása 
>izonyos esetekben negatív magatartások kiváltója is lehet. A pár-
zavas definícióktól való irtózás továbbra is jellemzője ennek az 
:sztétikának, amely a végig a konkrét történelmi-társadalmi helyze-
ek által létrehozott, konkrét művekben hajlandó csak gondolkodni, 
:zeket azonban megérthetőnek és megítélhetőnek tartja. A döntő 
négiscsak az ember egészére tett hatás, annak a kapcsolatnak megra-
gadása, amely az embert véletlen körülményeiből kiragadva az 
:mbcri nem fejlődésének általános útjához köti. A művészet itt nem 
:gyszerűen a valóság, hanem az alakítható valóság képe, amelynek 
ilakításában a m ű maga is részt vehet. 

Az általánosító szándék ellenére az itt közölt alapvető esztétikai 
'ejtegetések is telve vannak konkrét elemzésekkel, egy-egy mondat -
ban olyan kérdések világosodnak meg, mint a kötelező téma szerepe 
1 reneszánsz festészetében, a testi leírások hiánya a Doktor Faustusbiti, 
Cézanne tragikus útja vagy a program-zene buktatói , nem is szólva 
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a pszichológia és őstörténet állandóan fe lmerülő fontos kérdéseiről, 
min t például a munka szerepe az ember fejlődésében. (Itt megint 
nem hallgathatunk hiányérzetünkről: az i ' jelzőrendszer ennek a 
m ű n e k egyik legfontosabb felfedezése, ezt valahogy még be kellett 
volna a válogatásba szorítani.) Az egyszempontú iskolák korában a 
valóság egész gazdagságának ez az állandó felhasználása hallatlanul 
vonzó és példamutató, s egyúttal szinte minden sorával továbbgondo-
lásra ösztönöz. Valódi viták élesztője lehet, mer t az igazán termékeny 
viták mindig közös gondola t i , világnézeti alapról indulnak ki. 

E g y különbözőségében is egységet képező gondolatvilág születésé-
ről ad képet ez a válogatás. Kivételes és magányos pálya, magasabb 
értelemben véve mégis reprezentatív: azt ábrázolja, mit nem tud 
elviselni a X X . század gondolkodója, milyen ideológiai és történelmi 
buk ta tókon halad keresztül, milyen gondolat i csábításoknak kell 
ellenállnia és milyeneknek kell engednie, hogy a világról m i n d n y á -
junk számára újat és érvényeset mondhasson. Az irodalomtörténet 
felől közeledő olvasót al ighanem arra fogja ösztönözni, hogy Lukács 
György esztétikai művében alaposabban elmélyedjen, s ha ezt elérte, 
máris igen sokat tett az irodalomtörténetírás színvonalának emeléséért. 

M É S Z Á R O S V I L M A 

BALÁZS BÉLA: V Á L O G A T O T T CIKKEK ÉS 
T A N U L M Á N Y O K 

(Kossuth, 1969.) 

Jelentős segítséget nyúj t Balázs Béla munkássága valódi arányainak 
feltérképezéséhez az a kötet , amelyet a Kossuth Kiadó jelentetett 
meg. A több mint háromszáz oldalas válogatás felöleli Balázs Béla 
valamennyi korszakát, olyan anyagokat tesz hozzáférhetővé, amelyek 
eddig egyáltalán nem voltak ismertek, vagy gyakorlatilag elérhetet-
len helyeken kallódva m é g tudományos közgondolkodásunknak 
sem alkothatták alkotó tényezőjét . Noha Balázs Béla pályája, az idea-
lizmustól a marxizmusig való szellemi áttörési kísérlete a huszadik 
századi magyar irodalom, de egyáltalán a (belső és külső emigrációs) 
szellemi élet történeti fejlődésének egyik jellegzetes modelljét példázza. 
S hogy mennyi re nem helytelen ebből a szemszögből vizsgálni Balázs 
Béla munkásságát (különösen annak elvi vonatkozásait), azt magának 
Balázs Bélának egy jellegzetes megnyilatkozása támasztja alá. Önélet -
rajzi regénye, az Álmodó ifjúsdg megfogalmazása idején született 
naplóbejegyzése így vall: „ O l y a n új eset vagyok-e én, akit még n e m 
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bizonyítottak, nem vezettek le és nem magyaráztak meg életrajza 
alapján? A jelenkori történelem új embertípusa, akinek társadalmi, 
tehát történeti funkciója is van? (Mégha csupán szellemtörténeti?) Azt 
hiszem, igen. Az első világháború utáni európai értelmiség internaciona-
listái közé tartozom, az ideológiák — nacionalizmus, internacionaliz-
mus világméretű harca és forrongása közepette kialakult réteghez, 
amely a történelemben először nemcsak elméletileg (a gondolat m i n t 
ilyen, régi), hanem gyakorlatilag is az internacionalizmust d o k u m e n -
tálja sorsában, tömegesen jelenik meg a világemigrációban, és két-
ségkívül már ma is van kultúrpolitikai és kultúrtörténeti jelentő-
sége." 

Tehá t semmiképpen sem erőszakolt nézőpontunk, ha a válogatást 
ebből a szempontból közelít jük meg legelőször, s ha feltételezzük: 
Balázs Béla útja értékesebb és főleg tanulságosabb, mint (általában) 
elméleti munkássága. Más szóval: a modell s nem a (töredékes) betel-
jesedés; a modell, amely marxista teoretikánk kialakulásának bizonyos 
visszásságaira nyújthat magyarázatot. Konkré tan arra, amit az idealiz-
mus és a materializmus birkózásának Balázs Béla-i változata is bizo-
nyít (a részletes elemzés hiányában pillanatnyilag csak hipotetikusan), 
hogy az idealista dogmatika — adott körü lmények között — konfl ik-
tusmentesen átszivároghat a marxizmusba. 

Ebbő l a szempontból rögtön leszögezhetjük: elhibázottnak tart juk 
a Válogatott cikkek és tanulmányok szerkezeti felépítését. Ami általá-
ban tartalmi, vagyis lényegi csoportosítási elv: a tematika, az itt 
külsőleges szempont. Kézenfekvő ugyanis, hogy a rendkívül fontos 
Ady-cikkek (például Balázs Béla az Ady Endre és a háború című cikk-
ben a Lélek a háborúban végső kicsengésével szemben felismeri: „Ha 
ez a háború nem az ő dolga, bizony a magyarságé sem") a fejlődést 
tekintve belső rokonságban Balázs líraelméleti tanulmányaival állnak, 
azok elvi szintjén mérik Adyt is; a Der Tagba. írt filmrecenzióinak 
pedig semmi lényeges gondolati közük sincs a később írt (marxista) 
fi lmkritikáihoz (Greta Garbo szépsége, Talpalatnyi föld) ; így A 
film szellemé bői vett idézet semmiképpen sem követheti a filmszce-
nár iumról elmondottakat , s ugyanezen az alapon nem rokoní tható 
A hasonlat című 1919-es cikk sem az Anyag és műfaj 1940-es vitairatá-
val. Tehát ami esetleg másutt külsőleges szempont, vagyis a szoros 
kronológia, az itt termékeny viszonyítást eredményezett volna. (Azt 
hiszem, a kronologikus szempont alkalmazásának helyességéről 
Lukács György Művészet és társadalom c ímű kötete perdöntően tanús-
kodik . Amikor Lukács György az Előszó ban azt írja: „Az itt össze-
gyűj tö t t tanulmányok fejlődésemnek ötven évét foglalják magukba . . . 
Ez a félévszázados fejlődés azonban, mely itt tükröződik, nem csupán 
szerzője egyéni fejlődését mutatja be, bár közvetlenül elsősorban azt, 
hanem a korét is, amelyben létrejött. D e maga az egyéni fejlődés is 

1 4 Irodalomtörténet 
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csak akkor válhatik igazán érthetővé, ha megvilágosodik, milyen 
koráramlatokkal harcolva, melyeket elfogadva, melyeket tagadva 
jöttek létre a bennük kifejezésre ju tó szempontok", akkor módszer-
tanilag is megjelöli azt a módot , ahogyan a marxista teoretikusnak 
állást kell foglalnia fejlődésével szemben: a korábbi szakaszok világos 
exponálása, s nem azok elmosása a követendő út.) A kronológia talán 
megengedte volna azt is, hogy a kötet szerkesztője, K. Nagy Magda 
bevezető tanulmányában ne csak Balázs Béla első há rom korszakát 
jellemezze (első: 1914-ig; második: 1915 —1924; harmadik: 1925 — 
1931), hanem a további korszakokhoz is eljusson, hiszen a következő 
fordulópontot körülbelül 1940-re tehetjük, a Lukács Györggyel való 
nyílt polémia tájára (a hazatérés — bár ennek eredménye az Álmodó 
ifjúság — n em feltétlenül jelez pályakorszak-váltást; ezt erősíti meg 
Balázs Béla akkori önéletrajza s az a terve, hogy Berlinbe teszi át 
tevékenységének színterét, vagy legalábbis megosztja idejét Budapest 
és Berlin között) . 

A válogatást természetesen a publikált anyag benső jelentősége 
oldaláról is szemügyre kell venni. Az eddig kötetben vagy egyáltalán 
még meg nem jelent műveket illetően a kritikát nagyban megköny-
nyíti F. Csanak Dóra kitűnő bibliográfiája (Balázs Béla hagyatéka 
az Akadémiai Könyvtár kézirattárában), amely Balázs Béla hagyatékát 
példamutató rendszerességgel dolgozza föl. A szerkesztő-válogatót 
ebből a szempontból nem érheti gáncs; a valóban legfontosabb anya-
gok kaptak helyet, okos rövidítésekkel, bár éppen a pálya vonalainak 
teljessé tételét illetően a Halálesztétika és a Dialógus a dialógusról egyes 
lapjait még ebben a kiadásban is szívesen vettük volna. A tanulmányok 
önmagukban is tükrözik a dogmatika és a dialektika birkózását 
(még akkor is, ha a dialektika olykor nem is Balázs Béla cikkeiben, 
hanem vitapartnereinek írásaiban jelenik meg, mint a filmszcenárium-
vita esetében is): s ez sürgetően követeli Balázs Béla hagyatékának 
további publikálását s ezzel párhuzamosan kritikáját. 

Külön fel kell hívni a f igyelmet Balázs Béla Ady- és Bartók-cik-
keire, melyek igazolják, hogy a radikális ideológiai fordulatot nála i< 
ők ketten segítették elő, s hogy Lukács Györggyel egyetemben a 
férfias és mégis „lényeg i roda lom" (Fehér Ferenc), művészet meg-
teremtésére törekedett szerzőjük. Líra-elméleti tanulmányainak értéke, 
hogy a magyar költészetben ritka tendenciát jut tat érvényre: az 
alkotóművész elméleti tudatosulásának tendenciáját (s ez történetileg 
általában értékesebb mint a kifejtett gondolatok). Ugyanez áll a film-
mel kapcsolatos korai írásokra is (bár it t nem szabad megfeledkezz 
arról a kedvező légkörről, amellyel a nyugatosok fogadták az ú 
művészetet). A válogatás alapján jó érzéssel nyugtázhat juk azt is 
hogy Balázs Béla felfedezőként interpretálta Robe r t Musilt. Utolsó-
ként azonban a Dosztojevszkij-évfordulóra című cikkre vessünk még 
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egy pillantást; Balázs Béla ú g y véli, hogy Dosztojevszkijről tulaj-
donképpen két kötetes munká t kellene írni: „ A z első Dosztojevszkij 
művészi sajátságait elemezné. D e nem mint esztétikai problémákat, 
hanem mint szimptómáit az ú j európai embernek . " A Dosztojevszkij-
hatás pontos felismerése mellett másképpen is szól hozzánk ez az 
igény. Hasonlójel legű tanulmányt követel m e g Balázs Béla model l je : 
ehhez anyagában nagy segítséget nyúj t majd a jelen válogatás, noha — 
ismételjük — a fejlődésvonalat sajnos lehetőségei ellenére nem d o m b o -
rítja ki. 

Ha csak röviden is, de mindenképpen szólnunk kell a kötetet kísérő 
jegyzetekről (Szabó István munkája) . Balázs Béla szabad (pontatlan) 
idézeteinek, homályos utalásainak, címeknek és adatoknak felkutatá-
sával, egy-egy írás hátterének hű felvillantásával, a szöveg helyen-
kénti óvatos kritikájával jó l szolgálja mind a cikkek, tanulmányok 
megértését, mind a további kutatásokat. 

M A R X J Ó Z S E F 

H O R V Á T H J Á N O S : V Ö R Ö S M A R T Y D R Á M Á I 

(Akadémiai, 1969. — Irodalomtörténeti Füzetek 63.) 

Horvá th János Vörösmarty drámáiról szóló, három féléven át 
1943—44) tartott egyetemi előadásainak saját kézirat alapján tö r -
ént kiadásáért csak hálásak lehetünk az Irodalomtörténeti Füzetek 
zerkesztőjének. Horváth János 1956-ban megjelent nagy tanulmány-
.ötetéből is kitűnt, hogy életművét milyen lépésről-lépésre hód í tó 
:ltervezettséggel építette, h o g y a magyar i rodalom régi századait 
eldolgozó monográfiái s a Petőfiről írott „ k ö z t " milyen tudatosság-
u l alakította az életmű folytonosságának ívét, s hogy a tudományos 
birtokbavételnek ebben a folyamatában mi lyen szemmel látható 
lionír szerepet játszottak egyetemi előadásai. A XIX. század fejlődés-
örténeti előzményei, a Berzsenyi és íróbarátai, a Kölcsey-portré, a Kisfaludy 
károly és íróbarátai (1955) mind egyetemi előadásszövegek (vagy 
;özvetlenül azon alapszanak). S ha ehhez hozzávesszük az ugyancsak 
tanári munka közvetlen eredményeként született A nemzeti klasszi-

izmus ízléséről szóló közel tíz íves anyagot, nyugodtan mondha t juk , 
ogy Horvá th János egyetemi előadásaival j ó fo rmán a polgári n e m -
ettéválás irodalmát — ha tematikus hiányokkal is, de — egységes 
oncepció keretébe foglalta, s előadásainak összességéből egy , az 
ddigi korszakmonográfiáihoz hasonló szintézis körvonalai bon ta -
oztak ki. 

14* 
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N e m feladatunk most e koncepcióval való szembenézés: csupán 
azért emlékeztetünk rá, mert a Vörösmarty drámáiról szóló füzettel 
ennek a virtuális XVIII —XIX. századi „monográf iának" újabb feje-
zetét kaptuk kézbe. Ez a fejezet aligha hasonlítható a fentebb említet-
tekhez; témája sem nyújt alkalmat sajátos szempontok érvényesítésére 
— másfelől mégis örvendetes: ha a drámákkal is, de a reformkor 
legnagyobb költőjének drámáival foglalkozik. 

Miért éppen azzal? A találgatás persze meddő, mégis úgy hisszük, 
Horvá th Jánost nem Vörösmarty drámái, hanem Vörösmarty drámái 
érdekelhették. Vállalkozásában nehéz nem egy m é g megoldatlan 
fejezet „körüljárását", egy viszonylag könnyen kiszakítható egységes 
részkérdés erejéig történő megközelítését érezni. H a van egy élet-
pályának, életműnek belső logikája — márpedig az övének volt —, 
akkor egy nagyobb Vörösmarty dolgozatnak (tanulmánynak, monog-
ráfiának) a Horvá th János-i é le tműben „meg kellett vo lna" születnie. 
Végig kísérni az újabbkori magyar irodalom fejlődését; a történeti 
szerep és írói rang arányában-összefüggéseiben port rékat rajzolni 
Bessenyeiről, Kazinczyról, Kármánró l , Berzsenyiről, Csokonairól, 
Kölcseyről, Kisfaludy Károlyról — azután „szünettel", „kihagyással" 
Petőfiről, Aranyról : nemcsak a Horvá th János-i é le tmű olvasójában 
kelthet „hiányérzetet", de kelthetett „adósságérzetet" a szerzőben is. 
Horvá thot szemmel láthatóan — s egynémely jel arra muta t : különö-
sen is — foglalkoztatta Vörösmarty . Róla szóló egyetlen jelentősebb 
írása kirívóan szubjektív hangütésű, az esszé oldott hangulatteremtő 
eszközeivel kivételesen élő írás, amely csak a ritka elragadtatottság 
elnyugtával oldódik tudatosan bonco ló stíluselemzéssé. (Vörösmarty 
Zalán futása ünnepére; It 1918 — Tanulmányok 1956.) S ha meg-
gondol juk, hogy a „st í l romantika" — egyébként meglehetősen szel-
lemtörténeti beállítottságú — elméletében Vörösmartynak milyer 
centrális szerepet tulajdonít, ha lát juk, hogy a kortárs irodalom fel-
dolgozásában kimondva, k imondat lanul mennyire szem előtt tartott: 
Vörösmarty középponti helyzetét, igen sokban mércéül szolgák 
művét , aligha csalódunk, ha a Vörösmar ty drámákról tartott előadá-
sait egy „adósságtörlesztés" megkezdet t lépéseként tételezzük. 

D e hogy rendben haladjunk: ezúttal is meg kell ismételnünl 
mindazt, amit Horvá th hasonló írásaival kapcsolatban már többszö: 
e lmondtak. Legszembeötlőbb: az imponáló alaposság, a filológiai 
kronológiai részletek gazdagsága, ami — itt az í rot t szövegben -
egy páratlan tömörítéssel, ökonomikus , de az érthetőséget sohasen 
sértő szűkszavúsággal párosul. A ténybeli , tartalmi gazdagság, más 
felől a stílusnak ez a takarékossága együttesen keltik az olvasóban : 
szerző „alaposságáról" alkotott legáltalánosabb véleményt . A tanul 
mány ezen a szinten azt „fejezi k i " , hogy milyen nagy munka húzó 
dik hátterében, egyszersmind hogy milyen szerény tudós karakté 
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áll mögötte . És pedagógus karakter. Legalábbis elgondolkoztató, 
hogy mi vitte rá Horvá th Jánost arra, hogy a drámák — sok van belő-
lük! — tartalmait (cselekményeit) a legrészletesebben és hallatlan 
pontossággal rendre leírja. A recenzens azért tűnődik el ezen, mert 
mint minden irodalomtörténész nagyon jól tudja, h o g y egy ún. 
„tartalom"-összegezés — különösen romantikus drámák esetében — 
tulajdonképpen a legnehezebb, legalábbis a legenergiaigényesebb fela-
datok egyike. H o g y Horváth János erre a feladatra ilyen kitartó követ-
kezetességgel vállalkozott, annak sok oka lehetett. Az elemi konstruk-
ció tisztázása önmaga számára, az érdemi elemzés feltételeinek meg-
teremtése; talán az is, hogy egyszer „valahol" foglaltassanak végre 
pontosan össze Vörösmarty drámáinak tartalmai. De meggyőződé-
sünk — elámulva ezeknek az összefoglalásoknak mindenre kitekintő 
precizitásán —, hogy alapvető indoka az a pedagógiai előérzet volt, 
hogy hallgatói „úgysem" fogják magukat Vörösmar ty drámáin 
végigrágni. 

A lényegre térve : a recenzens problémája, hogy mindazt (legalább-
is tú lnyomó részét annak), amit filológiailag és é rdemben Horváth 
János Vörösmarty drámáiról m o n d , azt időközben a marxista iroda-
lomtörténet és textológia túlhaladta. D e nem lennénk irodalomtörté-
nészek, ha nem vennénk f igyelembe a kronológiát, amiből az első 
levont következtetés: vajha előbb jelent volna meg ez a kis kötet. 
Magasabbról indulhat tunk volna. Horvá th János m ű v e és a marxista 
i roda lomtudomány viszonyát ugyanis az jellemezte, hogy legtöbb 
művének polemikus megközelítése vagy koncepcióinak „talpára 
állítása" termékeny kiinduló pon to t jelentett számunkra. 

• 
Az előadások egyik jelentős érdeme, hogy minden adatot, anyagot 

összegezve, és főkén t : minden addigi elemzést, minősítést mélység-
ben meghaladva beszélnek Vörösmar ty ifjúkori drdmakísérleteiről. A 
Vörösmarty- i rodalom történetében ez volt az első eset, hogy erről 
a szétszórtan és hiányosan publikált anyagról a maga kronológiailag 
rendezett teljességében esett szó. Másrészt itt hangzot tak el először 
olyan észrevételek, amelyek az addigiakhoz képest merőben újak, 
eredetiek voltak (a Tatdrjdrds után történt eset, a címtelen dráma szoros 
motívum-kapcsolatai a Kisfaludy-regékkel; az Ypszilon háború meg-
oldásainak ügyessége és nemzeti jelentése; Az elbúsult deák „lírai 
spontaneitásának", „irreális meseszerűségének" a Csongor irányába 
mutató vonásai; a Hábador és Az áldozat atmoszféra-hasonlósága s 
főként a Zsigmond és a Bújdosók lappangó Bánk bán-reminiszcenciái, 
illetőleg analógiái). 

A Csongor és Tündéről szóló, joggal legterjedelmesebb fejezet 
külön elemzést érdemelne. Itt legsajátabb — út törő — érdemeit csak 
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felsorolhatjuk. Mindenekelőt t : a Csongort igen nagy alapossággal 
vezeti le a költő addigi életművének problemat ikájából ; másrészt 
igen b ő történeti filológiai dokumentációval nyomozza Gyergyai 
Árgírusának kultúrhistóriai útját s analitikus cselekmény-egybevetés-
sel m ű és forrás egymáshoz való viszonyát. A z első vonatkozásban is 
sok úja t hozott, tanulságosat máig, de itt inkább csak tör ténet i az 
érdem, mer t életmű és Csongor összefüggéséről azóta — ha konkré t 
dokumentál tságban kevesebbet is, de — elvileg többet m o n d o t t ki 
i rodalomtörténetírásunk. Az Argirushoz va ló viszony történet i és 
összevető megvilágítása azonban — ha túlméretezettnek tűnik is — 
máig lényeges és újszerű: önmagában azt a rendkívül fontos i roda-
lomtör ténet i jelenséget hitelesíti, hogy itt a „ rég i" (népi-ponyva) 
h a g y o m á n y vált egy klasszikus mű alapjává. Harmadjára a Csongor 
cselekményének két — egy rövidebb és egy hosszabb — változatára 
kell a f igyelmet felhívni: egy minden szót, jelenetet „megrágó" , a 
logikai folytonosságra ügyelni , az értelmezési variánsokat latolgatni 
kényszerített rendező gondosságával halad itt a szerző. Aligha lehet 
ezután a Csongor színrevitelénél ezt az analízist nélkülözni. Ami t 
pedig — summázatként — a Csongorról H o r v á t h János mond , azzal 
azt hiszem egyet lehet ér teni : „Tűnődés ez az ember i dolgokon, saját 
i f júkor i nagy élménye tanulságain. Benne van , újra átélve maga az 
egykori tündérábránd, magányos órák szerelemvágya, költői ihlete: 
s benne van, szomszédjaként annak (úgy m i n t lelkében) az »ellenző 
világ«, az élet valósága. Tévedés azt hinni h o g y Vörösmarty e művel 
valami' eszményt tűz ki elénk, tanulságot hirdet , tanít (amint az 
iskolában szeretik a költői műveket »okulásra« felhasználni) ; nem, ez 
maga az élet sokszerű vol tán való tűnődés, a személyes lírai érdekel t-
ség szolidaritásával ugyan az egyik oldal (Csongor) felé, de fájdalmas, 
józan, bölcs vagy humoros tudatában az azzal ellenkező valóságnak 
is, melyet szintén tapasztal; lelki élmény és élettapasztalat s a ke t tő 
ellenkezésének tudata." 

Ezzel a méltató ismertetést be is fejeznénk: a további d rámákró l 
mondo t t ak Vörösmarty lírájára kitekintő alapos — mindeddig leg-
megbízhatóbb — ismertetések, amelyeket azonban már kevesebb 
eredetiség s bizonytalanabb értékítéletek jel lemeznek. Mint másut t , 
itt is szembekerül a nagy irodalomtörténész „realista" praxisával az 
i rodalom „önelvűségének" elmélete. Horvá th János azt a szemmel 
látható változást, ami a d rámaí ró Vörösmarty pályáján a harmincas 
évek elején bekövetkezett, n e m a színpadra-írás konkrét, új lehető-
ségeivel, követelményeivel, n e m a közönség ízlésigényével magya -
rázza. A Kincskeresők, a Vérnász, a Fátyol titkai csak mint a Csongor és 
Tünde „ ihletének kihangzásai" kapnak közös fejezetet, s az a lapgondo-
lat, hogy ti. „a Kincskeresőkben Csongor és Tünde bölcseleti ága, a 
Vérnász ban humorossága folytatódik nagyobb arányban, s ez u tóbb i 
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virágzik ki egészen a Fátyol titkaiban" — aligha fogadható cl rendsze-
rezési-szakaszolási elvnek, s a konkrét elemzések során is csak erőlte-
tetten érvényesíthető. S ha a Nemzeti Színház megnyitása után — 
megkésve — kitér is az élő színház és a köl tő dramaturgiai tanulmá-
nyainak hatására, akkor is úgy vélekedik: Vörösmartynak „mind e 
melle t sem színházlátogatásai, sem tanulmányai és naponként i bíráló 
f igyelme nem változtattak drámaköltészete lényegén". Ugyanígy: 
ennek az immanens szemléletnek az alapján a Czillei és a Hunyadiak 
újabb hang- és dramaturgiai változását sem a 40-es évek társadalmi 
és ízlés atmoszférájának átalakulásával hozza összefüggésbe, hanem 
csupán a Bujdosók és a Czillei történelmi-személyi kapcsaira s a Hunyadi-
tematika irodalmi színpadi jelenlétének gazdagodására figyel. S 
mintha itt esztétikai ízlése is cserben hagyná: legalábbis fel tűnő, hogy 
elmarasztaló, hibáztató jelzőivel — akár a Kincskeresőkkel vagy a 
VérnásszA szemben is — itt a legkevésbé takarékos. S az is bizonyos, 
hogy a Fátyol titkairól, az Árpád ébredéséről, a Czillei és Hunyadiakról 
irodalomtörténetírásunk azért tudhatot t esztétikailag is találóbban 
vélekedni, mert a társadalmi élethez, politikai ideológiához vezető 
szálakat tudatosabban tartotta számon. 

T Ó T H D E Z S Ő 

FEKETE S Á N D O R : PETŐFI , A V Á N D O R S Z Í N É S Z 

(Akadémiai, 1969. — Irodalomtörténeti Füzetek 64.) 

Jelentős tanulmánnyal gazdagodott Petőfi- i rodalmunk. A könyv 
célját idézzük a szerző szavaival: „a köl tő színészéletének ú j felmérése 
a cél, hogy a lehetőségekhez képest csökkentsük a biográfia hézagait, 
s ezen az alapon megvizsgálhassuk, van-e, és milyen összefüggés lehet 
Petőfi költői és színészi tevékenysége közöt t . " (12 — 13) Természete-
sen tudja és leszögezi azt is, hogy Petőf i színészi érdemei és kudarcai 
nem befolyásolják költészetének korszakos jelentőségét és nagyságát. 
Fekete Sándor olvasóit megnyerő lelkesedéssel, f i lológusi gonddal 
és igazságkereső szenvedéllyel írta meg művét . Megszállottságnak is 
nevezhetjük, a szó nemesebb értelmében, hiszen a század és minden 
idők egyik legnagyobb költőjének emlékét szolgálja, s példát mutat 
tudományos módszerével is. A szerző kutatásainak első, biográfiai 
részét publikálta e kötetben, a munka második felére ígéri a színészi 
pálya tapasztalatainak, élménykörének, színház- és drámaismeretének 
szembesítését költői műveivel, színi jegyzeteivel és dráma-kísérletei-
vel. Már az itt feltárt anyag is sokat sejtet a következő dolgozat ered-
ményeiből. Csak példaként: Petőfi gyakran és szívesen alakított humo-
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ros, zsáner-szerepeket. E kedves korhelyek megjátszása — tegyük 
hozzá, sikeres megjátszása — új megvilágításba helyezi híres részeg-
verseit s A hóhér kötélének legkedvesebb figuráját, Hiripi Gáspárt. 

Vegyük sorba a biográfiai kutatások eredményeit. Tisztázza min-
denekelőtt , hogy a kö l tő „alantas" feladatai a színház körül (színlap-
kihordás, darab-másolás, díszletrendezgetés, súgás) a korabeli szí-
nészpályák szükségszerű állomása volt. A nagyonis szegény társulatok 
nem engedhették m e g maguknak, hogy kü lön személyzetet tartsanak 
ügyintézésre. Minden nagy színész (Egressy, Megyeri, Szigeti) is így 
kezdte pályáját, húsz esztendős korukban egyik sem állt j o b b helyzet-
ben a színpadon próbálkozó költőnél. Tehetségtelenségét tehát egyál-
talán nem bizonyítják az ilyenféle szolgálatok. A szerző aztán bemu-
tatja azokat a színtársulatokat, amelyeknek Petőfi tagja volt. Sok téve-
dést tisztáz itt is : a vélt vagy csak felületesen kikövetkeztetett társasá-
gok, nevek és időpontok helyett végre hiteles adalékokkal dokumen-
tálva rajzolja meg a kö l tő egy-egy állomáshelyét. Az eddig feldol-
gozatlan színházi zsebkönyvek nyomán ír ja le a társulatok műsorát, 
ismerteti azokat a darabokat , melyekben a költő játszott. Részletes 
jellemzést kapunk e szerepekről, Petőfi egyéniségét s a megformálás 
jellegzetes színeit próbálja kikövetkeztetni belőlük. A köl tő színpadi 
sikereit többféle adalékkal bizonyítja: a kortársak és vetélytársak 
vallomásainak szembesítésével, azzal, h o g y egyre komolyabb és 
fontosabb szerepekhez ju to t t s végül a jutalomjáték alapján, melyet 
valóban csak jelentősebb színész kaphatot t . Az adatok, időpontok 
egyeztetése alapján meggondolkodta tóan veti fel néhány Petőfinek 
tulajdonítot t vers hitelességét (Üresen áll már a kancsó, Emlény, 
Búcsúszó), meggyőzően bizonyítja egy szintén Petőfinek tulajdonítot t 
paródiáról, hogy azt n e m Petőfi írta, hanem a színész-Petőfiről 
Pákh Albert ; megrajzolja a Végszó***hoz keletkezését, történetét, 
hátterét. Minden szépítés és idealizálás nélkül írja le — ugyancsak 
d o k u m e n t u m o k alapján — a költő külsejét, beszédstílusát. S nem 
lehet eléggé hangsúlyozni és dicsérni azt a körültekintő pontosságot, 
mellyel a források és tanulmányok adalékait szembesíti, s tisztázza 
érvényességük mellett az esetleges tévedések, elírások személyes indí-
tékait, lélektani alapjait, hátterét . A szerző mindenkit meggyőz arról, 
hogy Petőf i nem indult rosszul a színi pályán sem, hogy a színészi 
élet nemcsak kudarcokat és „alantas" feladatokat adott a köl tőnek, 
hanem sok örömet, gazdag tapasztalatokat, sőt, néha még sikert is. 

A tanulmány azonban filológiai gondossága, igazságkereső szen-
vedélye s az objektivitás szándéka mellett sem meggyőző minden 
tételében. Ú g y érezzük, h o g y épp az igazságkereső hév, mellyel a 
biográfia homályos pont ja i t tisztázta, gondatlanságait, tévedéseit 
cáfolta, már a kérdésfeltevésben, majd az értékelésben kissé elragadja 
a szerzőt. Ha ugyanis, m i n t írja, e lfogadjuk, hogy Petőfi siker és 
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tehetség hiányában is makacsul ragaszkodott a színészethez, akkor „a 
költő tudatában álom és való kir ívó disszonanciáját, az önismeret-
hiány egészen kínosan magas fokát kell megállapítanunk, olyan lelki 
defektusra valló zavart, amely felett nem lehet oly könnyen napi-
rendre térni, min t azt a költő színészi tehetségének tagadói teszik". 
(10) E súlyos vádat azonban a szerző mondja ki, nem a szakirodalom. 
A sokat t ámadot t Ferenczy és Gyulai a színészi ambíció erősségével 
inkább a köl tő dicsőségszomját hangsúlyozzák, a tehetséges ember 
önérzetének feltűnési vágyát, mely egyelőre csak keresi méltó for -
máit, megnyilatkozásának igazi területét. Maga a szerző is többször 
említi Petőfi nyilatkozatát, melyben arról vall, hogy köl tő és színész 
akar lenni (35, 41, 161, 175). Petőfinél e vágy, mint Fekete Sándor is 
írja, „shakespeare-i ábránd", de még sokminden más indítéka is 
lehetett. A szakirodalom egyfelől s Fekete Sándor most másfelől, a 
„negat ív" oldalról kevéssé veszi f igyelembe, hogy a 19. század művész-
ideáljában m é g milyen erősen él a polihisztorságnak, a sokoldalúság-
nak eszménye. Nemcsak a humanista műveltség és a felvilágosodás 
hatása ez, hanem afféle magyar specialitás is: köl tőnek a költészet 
nem lehet „foglalkozás", anyagi és erkölcsi egzisztenciát nem ad 
művelőjének. Magyarországon a jogi és egyházi pálya, a földbirtok 
igazgatása vagy valami tudományos tevékenység a leggyakoribb 
„kiegészítők"; a művészetekben pedig főként a festészet, a fordítás 
és a színi pálya társul a költészettel. Mindez megfordí tva is igaz. 
Nyilvánvaló ugyanis, hogy a színészet a 19. században korántsem 
nyújt egzisztenciális biztonságot — sőt, még erkölcsi értelemben is 
több az árnyoldala, mint dicsősége. Ámde az eszmék és a szándék 
körében szorosan együvé tartozik az i rodalommal : mindkettő a 
magyar szó és a kultúra terjesztésének küldetését vállalja, mindket tő-
nek bizonytalan a társadalmi rangja, egymásra utalt két művészeti 
ág ez még ekkor , a szó szorosabb értelmében. Bizonyítja ezt n e m -
csak a színész-írók sora (Katona, Petőfi, Arany, Szigligeti), hanem az 
írogató színészek is: Balogh István, Benke József, Déryné. A színházi 
élet fejlesztése a nyelvművelő, nemzeti kultúrát terjesztő programmal 
függ össze m é g a harmincas évek irodalmi vitáiban is, Bajza és Vörös-
marty írásaiban. — Gyakori jelenség különben a tehetségek kibonta-
kozásának első fázisában a bizonytalanság, a keresés. A több múzsá-
nak szolgáló művész-típus éppúgy megtalálható a 19. században, 
mint a huszadikban. A szerző is emlegeti a festegető Kisfaludy Károlyt, 
Jókait és az í rogató Orlayt. Kevés az olyan művész, aki több ágban is 
jelentőset alkot (mint Cocteau vagy Kassák), többnyire választanak, 
s egy művészetben fut ják ki igazi formájukat . Egy-egy művész 
pályáján a többirányú próbálkozást inkább a kísérletezések, az útkere-
sés és formakeresés korszakának tartják, nem beteges önismeret-hiány-
nak. Petőfi valóban makacsabbul ragaszkodik a világot jelentő desz-
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kákhoz, — de nem oly makacsul, hogy köl tői törekvéseiről l e m o n -
dot t volna, hogy színészi ambíciói meggátol ták volna irodalmi céljai-
nak elérésében. Megford í tva sokkal inkább igaz: a színészi pályán 
szerzett tapasztalatai, a megismert szerepek később beleépültek i ro -
dalmi munkáiba — a szerző is ezt szándékszik bizonyítani. 

Fekete Sándor Zilahy Károly Petőfi-életrajzát emlegeti, melyben 
Zi lahy a politikai versek belső hitelét tette kétségessé épp az alkat 
és ha j l am ellentétének alapján. Mindez azonban egy egész korszak 
irodalomtörténeti tendenciája volt; alapja elsősorban az évszázados 
forradalomellenes ideológia s csak másodlagosan a költő színész-életé-
nek, színpadi dicsőségvágyának félremagyarázott lélektani ér te lme-
zése. M e r t vajon Horvá th János — ki a szerző szerint is kissé eltúlozta 
a kö l tő szerepjátszó haj lamának jelentőségét (191) — nem épp e 
beleélő színészi készség alapján becsülte alá a költő politikai pályáját 
és művei t? — Úgy érezzük, hogy a szerző által kiélezett kérdés nemes 
haragja aztán a következtetések levonását is meghatározta, legalábbis 
árnyalataiban. Az új dokumen tumok , a források, emlékezések és 
tanulmányok szembesítésével bebizonyította, hogy Petőfi többféle 
szerepet játszott, hogy korszerűen gondolkodot t a színészi stílusról, 
hogy voltak sikerei — mégpedig a fiatalságnál. Megcáfolta tehát azt 
a negat ív legendát, h o g y Petőfi színészi ambíciói fiatalkori eltéve-
lyedésből vagy kalandvágyból származtak, s hogy e pálya teljesen 
reménytelen volt számára. A végkövetkeztetésben azonban már 
kevésbé hiszünk, hogy ti. Petőfi „Magyarán szólva nemcsak tehet-
séges, hanem igen sokoldalú színész vo l t ! " (203). 

A m i a tehetséget illeti, bizonyos fokát nem vonhat juk többé két-
ségbe — épp e gondosan összeválogatott anyag meggyőző hatása 
alatt. A kortársak vé leménye meglehetősen ellentmondó Petőf: 
játékáról, s ez már önmagában is figyelmeztet egy objektíven fennállc 
ízléskülönbségre. Jókai főkén t a költő szavalatairól ír elismeréssel 
(Tegyük hozzá mindjárt — a könyv egyéb bizonyító dokumentu-
maihoz is —, hogy jó szavaló és hatásos szónok nem okvetlenü 
ki tűnő színész!). A Lear Bo lond szerepének is inkább felfogását dicsér 
Jókai, min t a színészi alakítást (103); talán színésztársa, Deézsy Zsig-
mond ismeri el legmelegebben játékát. A többi nagy tekintély c: 
kortárs sem játékáról áradozik, inkább biztatták, bátorították. Lisz-
nyai a „színészet angyaláról" ömleng, nem Petőfi szerepeiről; Bajz: 
és Vörösmar ty is munkát , tanácsot, könyveket és önképzést aján-
lanak, pártfogolják a Nemze t i Színháznál — egyszóval segítsége 
adnak inkább, mint elismerést. Különben sem Vörösmarty, sen 
Bajza n e m látták őt játszani a biztatások idején. (Mellesleg szólva, : 
szerző Gyulai elítélő véleményét többek közt azért is elutasítja, mer 
Gyulai n e m nézte meg a köl tő t színpadon; 163.) I lymódon viszon 
Vörösmar ty és Bajza biztatását és segítségnyújtását sem szabad k o m o b 
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érvnek vennünk tehetsége mellet t ! (67, 196). A szerző bebizonyítja, 
hogy Petőf iben megvoltak azok a tulajdonságok és készségek, me lye -
ket a kor színi-esztétikája követel t : képzelőerő, igazi érzés, í té lő-
képesség, alakitókészség, megfigyelőképesség és lélekjelenlét. Csak-
hogy mindezek a tulajdonságok csakis akkor igazolnak egy színészi 
tehetséget, ha az alakító-erőben összegeződnek — még akkor is, ha 
a kor színi esztétikusa, Thürnage l csak a negyedik helyre teszi az 
alakító-tehetség követelményét (187). S ahogy első pillanatban t u d j u k 
— szinte minden érv nélkül, hogy e készségek milyen művészi 
egységben érvényesültek Pe tőf i költészetében, éppoly kevéssé lá t juk — 
még most, e kitűnő és gazdagon dokumentál t tanulmány után is —, 
hogy a színész Petőfi a színpadon, az alakításban is hasznosította e 
követelményeket . 

Fekete Sándor szerint Petőf i sokoldalú színész volt. Lássuk hát 
szerepeit — a tanulmány ismertetése nyomán. A kezdő színész Kecs-
keméten először természetesen kisebb feladatokat kap. Inas a Párisi 
naplopó b an ; Szigligeti: Micbán családja c. darabjában már jelentősebb 
figurát alakít, hatásos, humoros szöveget m o n d ; patetikus-romantikus 
epizódszerepet kap A velencei nő c. színdarabban (egy apát játszik, 
kit az első felvonásban m á r megölnek), m a j d ismét kisebb ep izód-
alakításra kerül sor a Griseldisben. „S iker rő l" még bajos szólani, 
hiszen m a g u k a szerepek is jelentéktelenek, a kortársak sem fűznek 
hozzá lényeges megjegyzést, legfeljebb néhány , kevéssé hiteles anek-
dotát. Vitathatatlan sikereket arat viszont humoros karakter-szere-
pekben : először, mint vőfély egy tréfás mondókáva l a Falusi lakodalom-
ban-, R a u p a c h : Korszellem c. művében mint iskolamester „fontossági 
sorrendben a harmadik-negyedik" szerepet játssza, s megtapsolják; 
Kotzebue darabjában (Legjobb az egyenes út) pedig az egyik főszerepet 
kapja, szintén komikus karaktert alakít, s Egressyt utánozva arat 
sikert. (Jutalom-játékáról alább szólunk.) Az Ólmos botok előadásával 
mint szavaló arat babérokat s nem utolsósorban, a patetikus-hazafias 
mondanivalóval . Ilyenféle szerepet játszik az érmelléki faluzás során 
a Tisztújítás Tornyai-jában, mely szintén fontos és hatásos szerep. 
Másik nagyobb színészi feladata egy sátánian gonosz, romant ikus 
figura, melyben nem tud juk , hogyan játszott. Tudjuk viszont, h o g y 
sikertelenül kísérletezett A velencei kalmár m a r o k k ó i hercegének m e g -
formálásával Debrecenben, ahol különösen nehéz volt megnyerni a 
közönség kegyeit. Utolsó fellépésén, Pesten Gémesi nótáriust játssza 
Szigligeti Szökött katonájában. Mint a kö l tő kedves, öngúnnya l 
árnyalt emlékezéséből és Egressytől t u d j u k , fatális nyelvbotlása 
ellenére a végén megtapsolták, tehát korántsem volt egyér te lmű a 
bukás. — A m i viszont az említett sokoldalúságot illeti, sem a szerepek, 
sem a sikerek nem bizonyítanak egyértelműen. A felsorolásból kide-
rül, hogy a humoros zsáner-szerepek megformálásában aratott sike-
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reket; a ké t -három romantikus szerep előadásáról nincs hiteles ko r -
társi vélemény, illetve ami van, az nem elismerő; a patetikus-hazafias 
szólamokat pedig mindig megtapsolta a közönség. Maga a tény, 
hogy a költő megkapta e szerepeket, önmagában n e m bizonyít. A 
tanulmány sok helyen beszél arról , hogy a kislétszámú társulatokban 
minden színésznek sok szerepet kellett játszania — néha még egy este 
is többet! —, drámai hőst, táncoskomikust vagy éppen operaénekest. 
S mivel Petőfi, mint a tanulmány írja, énekelni, táncolni nem tudott , 
miként vonhatta volna ki magá t a különböző (romantikus vagy 
patetikus-hazafias) szerepek alól? Különösen az érmelléki faluzás 
idején, ahol egy kisebb társasággal járta a vidéket! A Lear Bolondját 
viszont kétségtelenül maga választotta. Egyetértünk Fekete Sándorral 
abban, hogy Petőfi felfogása korszerű és művészi volt, melyet a 
ripacskodáshoz szokott közönség nem fogadhatott tetszéssel. A m i 
azonban a szorosabban vett alakítást illeti, idézzük m e g a tanulmány 
nyomán a dicséretet Jókaitól: „Mégis színre kerül t a Lear király 
Petőfivel, mint bohóccal, ki szerepét, minden hozzá kötö t t várakozás 
ellenére igen szomorúnak vette, k o m o l y philosophot játszott benne, 
s egy csöppet sem álcázta magá t ; egészen Petőfi vol t , s ezért nem is 
tetszett a közönségnek. Hisz n e m volt abban s e m m i bolond! Én 
és többi barátai azonban meg vo l tunk vele e légedve!" Ha hiszünk 
Jókainak, akkor Petőfi e nehéz szerepben viszonylag „könnyű" 
alakítást adot t : saját akkori énjét érvényesítette benne maradéktala-
nul. „Meg vol tunk vele e légedve" — írja; — barát i elismerésnek 
éppen elmegy, de bizony melegebb is lehetne. Az utolsó szerepnél is 
idézzük tanúnak a dicsérő véleményt , Egressyét: „ A próbák sikerül-
tek is. Jön az előadás. Sándor elejétől végig bátran, kedélyesen ját-
szott, és ügyesen is mozgot t ; csupán a hangja volt kissé fakó a sok 
dohányzástól." Hangjával már az első szerepnél is baj vol t : a színész-
kortárs és vetélytárs, Némethy szerint így lett előbb súgó a Bársonycipő 
előadásánál (58—9). Márpedig ha pályája végén, a dicsérő jóbarát is 
felpanaszolja e hangszínt, mégiscsak komoly hátránya lehetett, olyan, 
amelyet a jóindulatú szakember is annak tartott. H o g y „bátran ját-
szott" az körülbelül annyit jelent, hogy legyőzte jogos és érthető 
izgalmát; a szerep (mely a t anu lmány szerint is vázlatos, kevéssé 
kidolgozott) humoros jellegét sikeresen formálta meg , sőt, még 
„ügyesen is mozgo t t " . — Legyünk őszinték: nem valami lelkes dicsé-
ret ez sem, akárhogyan is nézzük. S ha még azt is hozzágondoljuk, 
hogy mindez 1844-ben íródott, m i k o r a költő Petőfi má r ismert, sőt 
népszerű egyéniség, még tovább n ő n e k kételyeink a dicséret objekti-
vitásában. — Azt hiszem, a legtárgyilagosabbak akkor vagyunk, ha 
a felsorolt szerepek, sikerek és a kortársak véleményének alapján azt 
mondjuk , hogy Petőfinek a h u m o r o s zsáner-szerepekhez volt legin-
kább tehetsége; a többi kísérlet kevéssé sikerült. És há t végül Petőfi 
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is lemondot t a shakespeare-i ábrándról ; 1844-ben elbúcsúzik a színé-
szettől. A szerző felsorolja okai t : nem volt számára elegendő m e g -
felelő szerep, a közönség műveletlen és értetlen; költői sikereit a 
színpadon már nem tudta utolérni. Mondjuk el most azt, hogy az 
igazi színésznek minden szerep művészi próba és önigazolás; s h o g y 
a rossz és színvonaltalan szerepek és az értetlenség mellett Egressy, 
Megyeri mégis a pályán maradt , és nagy színészek lettek? M o n d j u k 
el, hogy az író Petőfi költészeti forradalma szembeszállt egy egész 
korszak ízlésével; s hogy az sem véletlen, h o g y költői sikere és 
költői öntudata lett nagyobb? 

Inkább azon örvendünk, hogy ilyen szép és gazdagon d o k u m e n -
tált, szeretettel és szenvedéllyel festett pályaképpel gazdagodot t 
Petőfi- irodalmunk, s hogy most már világosabban látjuk a k ö l t ő 
életének e homályos korszakát. Máris sokat sejtünk a színészpálya és a 
műveltség, az irodalmi és elméleti művek kapcsolatáról — n a g y o n 
kíváncsian várjuk a folytatást. A költő szakítása a színészpályával a 
szerző szerint „súlyos konfl iktust" okozott , „soha nem hegedő sebet 
ejtett Petőfi lekén" (205). Mi inkább azt hisszük, hogy műveltségben, 
emberismeretben és közéleti tapasztalatokban gyarapodot t színi-pályá-
ján, s hogy ezekkel az élményekkel is költészetét gazdagította — a 
magyar és a világirodalom örök nyereségére. 

M E Z E I M Á R T A 

N A G Y M I K L Ó S : J Ó K A I 

(Szépirodalmi, 1968.) 

Jókai M ó r életművének ismerői körében egyre inkább tért hódí t , 
és meggyőződéssé válik az a feltevés, hogy Jókai hosszú a lkotói 
pályáján — mind a magatartás, mind pedig az eszmei és művészi 
fejlődés vonatkozásában — egyetlen alapvető cezúra van, s ez i d ő -
ben az 1860-as és 1870-es évek fordulójára esik. Világnézetében, 
politikai eszméiben ez idő tájt lassú, de lényegi változás észlelhető: 
korábbi ellenzékisége kezd részletkérdésekre korlátozódni és szólam-
szerűvé válni, folyamatosan, de még a fúzió előtt magáévá teszi az 
ú j dualista berendezkedés alapelveit, alkalmazkodik a kiegyezéses 
konstrukcióhoz. Epikájának témavilága kitágul, új, az eddigieknél 
egyetemesebb, az európai és a hazai iparosodással, a hódító polgári , 
nagyvárosi életformával összefüggő témák jelennek meg regényei-
ben, a hagyományos tárgyakat pedig árnyaltabban ábrázolja. M ű v e i -
nek atmoszférája egyneműbbé válik, komorabb hangvétel, elégikus-
nosztalgikus hangulat jellemzi szinte valamennyit . Az anekdotizmus 
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szerepe csökken művészetében, az angol és francia úgynevezett (él-
és negyedrealizmus hatása viszont erősödik. 

Nagy Miklós 1968 végén megje lent könyve Jókai művészi pályá-
jának e cezúráig tartó két évtizedét tárgyalja. Bemuta t ja regényírónk 
indulását és az 1850-es évek elején virágzó novellisztikáját, elemzi 
a török világot ábrázoló történeti és a reformkorról szóló nagy irány-
regényeit, az 1860-as évek bizakodó, ábrándos, m a j d a növekvő elé-
gedetlenségét inelankóliába rej tő regényeit. A műelemzések sora a 
közeli erőteljes pályamódosulást má r jelző, 1868-ban megjelent A 
szerelem bolondjai analízisével zárul. Az utolsó fejezet az adott pálya-
szakasz művészi eredményeinek keresztmetszetszerű esztétikai össze-
gezését tartalmazza. 

A mű, a szerző határozott szándékának megfelelően, nem a szó 
szoros értelmében vett monográf ia , nem a Jókaira vonatkozó teljes 
ismeretanyagunk rendszerezése. Inkább Horvá th János Petőfi-esszé-
jénck mintájára í ródot t : tehát Jóka i 1846 és 1868 közöt t i regénymű-
vészetének esztétikai és poétikai szempontú fejlődésrajza, melyben 
a biográfiai, a személyes pszichológiai mozzanatokból csak annyit 
talál az olvasó, amennyi annak megértéséhez valóban nélkülözhetet-
lenül szükséges. 

Maga a fejlődésrajz főbb vonalaiban kidolgozot t és helytálló. 
Tömörségében is pontos az a jellemzés, melyet Jókai 1849 előtti epi-
kájáról ad a szerző. írónk ekkor a francia romantika igézetében alkot, 
gyakran önállótlanul véve át Sue, Hugo regényszerkesztő, helyzet-
és alakteremtő elveit. Elbeszéléseinek, regényeinek cselekménye egzo-
tikus és misztikus, véres és borzalmas, a legmeglepőbb fordulatokra 
épülő eseménysor; egyénítetlen f iguráit rendkívüli intenzitású vagy 
torz szenvedélyek sodorják konfl iktusokba; nagy romantikus tablói 
zsúfolva rút és groteszk elemekkel. Á m ezekben az idegen mintákat 
követő vadromant ikus beszélyekben, regényekben már jelen vannak 
Jókai későbbi érett regényművészetének egyes speciális vonásai is, 
pl. a nyelv eredetisége és gazdagsága, a szólások, szófordulatok termé-
szetessége, a leíró, hangulat teremtő erő, a népi h u m o r és komikum 
motívumainak felhasználása. S N a g y Miklós plasztikusan vázolja-rész-
letezi azt a fejlődési folyamatot, amelynek eredményeként Jókai — 
az 1850-es évek közepére — lényegileg kiszakad a francia romantika 
meghatározó vonzási köréből, és a magyar nemzeti romantika nagy 
regényírójává válik, kialakítva jellegzetes és közismert cselekmény-
szövő, emberábrázoló gyakorlatát, idő- és térbeli kompozíciós elveit, 
regénytípusait, stílusművészetét. 

E fejlődésrajz kimunkálásához nagy és nélkülözhetetlen segítséget 
nyúj tot tak a szerzőnek az 1962-ben megindult Jókai kritikai kiadás 
eddig megjelent kötetei. És, természetesen, meg kellett idéznie és 
vallatóra kellett fognia a polgári, majd a marxista Jókai-irodalom 
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lényegileg teljes anyagát is. Időtál ló eredményeit (főleg Zs igmond 
Ferenc, Sőtér István, Barta János s mások helyes megállapításait) 
maradéktalanul be is építi gondola tmenetébe . Sőt, ha szükségesnek 
bizonyul, példás bátorsággal korr igál nyilvánvalóan téves s mégis 
makacsul fe l - fe lbukkanó vélekedéseket. így pl., egyebek közö t t 
rövid, de igen árnyalt jellemzését és értékelését adja Jókai annyiszor 
félreértett 1848 —49-es politikai állásfoglalásainak és eszméinek, az ún . 
békepárt i szereplésének (51—60.); kiigazítja Sőtér Istvánnak A régi 
jó táblabírák r e fo rmkorképéve l kapcsolatban kifejtett sommás véle-
ményét , tör ténet i és esztétikai érvekkel f igyelmeztetve a regény korán t -
sem differenciálatlan nemesség-ábrázolására s a kétségtelenül m e g -
levő nemzet i egységfronti l lúzió valódi mér tékére és ennek okaira 
(158 — 62.); végü l helyes összképet nyúj t a Politikai divatok annyi t 
vitatott , annyiféleképp értelmezett f igura-rendszeréről (225 —40.). 
Külön említést érdemel az a f i n o m elemzés, melyben a Jóka i -ku ta tók 
által ezidáig meglehetősen elhanyagolt Mire megvénülünk c ímű 
regényt részesíti a szerző (247 — 67.). A visszavonhatatlanJ1 e lmúlt 
gye rmek- és i f j úkor lírai-nosztalgikus felidézését dicséri benne, egyes 
részleteit jogga l tartja a bensőséges érzelem- és atmoszférafestés 
remekléseinek, s okkal f igyelmeztet , hogy ez a — egyes megoldásai-
ban, mo t ívuma iban Az arany ember elődjének tekinthető — m ű 
nyitja m e g í rónk pályáján a melankolikus hangula to t árasztó regé-
nyek sorát. 

Az alapjaiban helyesnek minősí tet t fejlődéskép persze még távla-
tosabb és m e g g y ő z ő b b lehetett volna, ha a szerző választott témájá t 
a kész m ű b e n n y o m o n kísérhetőnél mélyebben s főleg módszereseb-
ben állította volna be a korabeli európai és hazai társadalmi, m ű v é -
szeti á ramla tok viszonylat-rendszerébe. Talán túlzot tnak tűnik ez az 
óha junk, mégis le kellett í rnunk , hisz meggyőződésünk, h o g y Jókai 
valódi helyét az európai és a magyar i roda lom fejlődésében csak a 
nagy európai romant ika kü lönböző irányzatai felől közelítve lehet 
véglegesen kijelölni. De ha ezt a kétségkívül hatalmas munká t ezút-
tal n e m is végezhette el N a g y Miklós, azért gyakrabban és rendszere-
sebben élhetet t volna az összehasonlító i r o d a l o m t u d o m á n y m á r 
k imunkál t , az eredményes pá rhuzam- , t ipológia- stb. vizsgálatokat 
elősegítő-biztosító módszereivel. Egy-egy ötletszerű vagy felületen 
mozgó p á r h u z a m pl. Jókai és H u g o vagy K e m é n y közöt t ugyanis 
n e m világíthatja meg annyira Jókai epikus művészetének minden 
lényegi sajátosságát, mint személyiségük, vi lágképük, alkotó m ó d -
szereik, regény-s t ruktúráik , stílusjegyeik stb. szüntelen és dinamikus 
szembesítése. 

N a g y Miklós könyvének gondola tmenete világos és töretlen log i -
kájú, e lőadásmódja fegyelmezet t és kiegyensúlyozott , mondatfűzése 
szabatos és magyaros. Manapság, amikor ér tekező prózánk közér t -
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hetőségét annyi veszély fenyegeti (pl. az á l tudományos „ to lvajnyelv" , 
a kritikai életben eluralkodó „virágnyelv", a műfa j asszociációs lehe-
tőségeivel oly sokszor visszaélő „esszéstílus", a térhódító zsurnaliz-
mus stb.), e majd húsz íves munkának ugyancsak becsülendő erénye, 
hogy egyetlen félreérthető vagy többféleképp értelmezhető m o n -
dat sincs benne, hogy a művel t érdeklődő már az első olvasásra 
könnyedén megértheti a bonyolultabb analizáló fejtegetéseket és 
az összegező értékeléseket is. Az ilyen erény mellett csupán „bocsána-
tos b ű n ö k n e k " számítanak, s ezért csak jelzést érdemelnek a szerző 
stílusának modoros vonásai : a tárgyhoz nem illő fellengzős kifejezések, 
szófordulatok vagy a lényeges felismerést csak sejtető, retorikusán 
ünnepélyes mondatok kedvelése, egyes írásjelek, főleg a kérdő és 
felkiáltójel stilisztikai szempontból gyakran visszás (egy-egy lényeg-
telen, súlytalan mozzanatot is kiemelő vagy teljességgel evidens 
jelenségre is rákérdező) használata. 

A Bevezetés-ben művének folytatását: az 1870 körüli cezúrától 
a halálig tar tó pályaszakasz fejlődésrajzát ígéri N a g y Miklós. Szak-
emberek és érdeklődők egyaránt kíváncsian várják e korszak nagy 
regényeinek (A kőszívű ember fiai, az Eppur si muove, a Fekete gyé-
mántok, Az aranyember, a Rab Ráby, A kiskirályok, A tengerszemű 
hölgy, Az élet komédiásai stb.) elemzését, Jókai kevéssé ismert s megle-
petéseket tartogató öregkori kisepikájának bemutatását, s főleg a 
monográf iá t záró irodalomelméleti, poétikai fejezeteket. Remél jük , az 
I. kötet sikere: a jó kritikai visszhang és az olvasóközönség rokonszenve 
ösztönözni fogja a szerzőt, hogy mielőbb kezünkbe adja Jókai-
monográf iá jának II. kötetét is. Mert igazán sajnálatos lenne, ha jelen 
könyve irodalomtörténetírásunk félbemaradt írói pályaképeinek 
amúgy is tekintélyes számát növelné, a befejezettek oly kívánatos 
szaporítása helyett. 

R I G Ó L Á S Z L Ó 

I G N O T U S V Á L O G A T O T T Í R Á S A I 

(Szépirodalmi, 1969) 

Jobb későn, mint soha — mondhat juk Ignotus válogatott írásainak 
szép kötetét forgatva. A cikkek, kritikák, t anulmányok arról győznek 
meg, h o g y kiadásukkal n e m kellett volna várni a Nyugat első főszer-
kesztőjének századik születésnapjáig. Most viszont a gyűj teményt 
válogató Komlós Aladár jóvol tából gazdag anyagot kapott az olvasó. 
Áttekintheti a félévszázados pálya valóban jelentős korszakait, Ignotus 
reprezentatív darabjait a kü lönböző műfajokban. A kötetet nyi tó 
kö l tő -műford í tó és a novellista nem szerez meglepetést. Igazolja a 
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kortársak dicséretét és fenntartásait. Ignotus verses elbeszélését a rit-
kán dicsérő agg Gyulai is méltányolta, Lírájáról pedig nem kisebb 
versértő szólt elismeréssel, mint Babits. Novelláit is kedvelték a 
Nyugat köreiben. Ma ezek az írások elsősorban irodalomtörténeti 
szerepük miatt és a kritikus érzelmi-szellemi beállítottságát jellemző 
dokumentumkén t érdekesek. A Slemil keservei fájdalmas-ironikus 
vallomása, a Mater Dolorosa, a Változatok szemjátékra vagy a Hárman 
a szalonban ma is hat ránk. Mégis, olvasás közben az élmény befoga-
dásával együtt arra gondolunk: milyen tartalmi-formai újításokat 
vesz át és ad tovább ez a bensőségre törekvő, szomorúságot, lelkiis-
meretfurdalást és élvezetvágyat ötvöző líra? Mit árul el szerzőjéről 
a századforduló hangulatait, művészetkultuszát, túlfinomultságát 
sejtető novellisztika? Személyes érdekűvé teszi Ignotus kritikusi 
tevékenységét. A Slemil keserveit magyartalanságban elmarasztaló 
Kozma Andor nélkül is szembe kellett fordulnia a maradiak ízlésé-
vel, a lélek múltba vágyódó mozdulatlanságával. Verseinek eroti-
kája, mítoszromboló racionalizmusa, könnyed zeneisége, az elbeszé-
lések atmoszférája és asszociációs gazdagsága a Nyugat felé tartó 
fejlődés áramában keletkezett. Ignotus tehát nem kívülről csatlako-
zott a felívelő írói mozgalomhoz. Művészként, belülről, kísérleteiben 
és csalódásaiban, sikereiben és sérelmeiben tanulta az új i rodalom 
lehetőségeit, törvényszerűségeit, igényeit. Ezért lett — lehetett — 
a kilencvenes évek legfogékonyabb kritikusa és a Nyugat vezető teore-
tikusa. Ady és a folyóirat körüli vitái, a perzekutor esztétika ellen 
vívott küzdelmei ismertek. Ezeket a dokumentumoka t maga Ignotus 
felvette köteteibe, s így korán az irodalmi-történeti köztudat részévé 
válhattak. Annál kevesebbet tudunk kritikusi működésének gazdag 
korszakáról, az első évtized bírálatairól és portréiról. Jórészük most 
hagyhatta csak el A Hét lapjait, hála Komlós Aladár búvárló szenve-
délyének, anyagismeretének, értéktiszteletének. Ki tudná ma már 
megmondani , miért nem gyűj töt te kötetbe Ignotus a termése javához 
tartozó írásokat, miközben kevésbé izgalmas szépírói próbálkozásai-
nak helyet szorított. Talán nem ismerte fel jelentőségüket; a keveset 
tévedő kritikus éppen saját teljesítményének megítélésében bot lado-
zott volna? Válasz helyett csak azt lehet mondani , hogy a Nyugat 
indulása előtti időszak anyaga nélkül sem Ignotusról, sem a korszak 
szellemi életéről formálódó képünk nem lehet teljes. Egy-két példá-
val bizonyítani is szeretném a centenáris kötet homályoszlató jelen-
tőségét. 

Általánosan elfogadott, nemcsak konzervatív forrásokból szár-
mazó előítélet szerint Ignotus elve volt, hogy „a múlttal szemben 
csak egy kötelességünk van : lerázni magunkról , a művésznek joga 
van a teljes szabadsághoz, nem kell szabályokat követnie". U tóbb i t 
valóban meggyőződéssel hirdette, a múl t lerázásáról is többször írt, 

15 Irodalomtörténet 
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mégsem hitt abban, hogy a zavartalan művészi kifejezés és általában 
a múlt közöt t ellentmondás volna. Az epigonizmust elvetette, a 
konzervatív köldöknézést károsnak bélyegezte, de polémiáiban is 
támaszkodott a tizenkilencedik század és a régi magyar irodalom 
klasszikusaira. Tisztelte a folytonosságot, az irodalmi modernség, a 
nyugati hatásokra érzékeny korszerűség nagy magyar elődeit. Az 
új kötet olvasója meglepetten tapasztalja, hogy a Nyugat őseit volta-
képpen Ignotus kezdte keresni. Uta t nyitot t a Vörösmarty-interpre-
táció új fejezetét író Babitsnak, a virágénekek és Csokonai értékét 
felfedező Adynak, a r e fo rmkor és a századelő irodalma között pár-
huzamot vonó Schöpflin Aladárnak. Felfogásával egyedül állt A 
Hét írói körében, ahol valóban divat volt lenézéssel szólni a közel-
múlt és a régebbi korok magyar irodalmáról. Ignotus Gyulait is 
becsülte, f i nom hajlékonysággal választotta le művének romlékony 
részeit az időtállóról, a tiszteletet parancsoló kritikusi következetes-
ség példájáról. Ez a soha nem titkolt szellemi vonzalom is cáfolja a 
forradalmak leverése után bűnbakként rágalmazott Ignotus állítólagos 
nyegleségét, érzéketlenségét a nemzet i értékek iránt. Valójában iro-
dalmi nézeteire is hatott politikai meggyőződése, hatvanhetessége, 
liberalizmusának magyar hagyományokra épülő kétarcúsága. Kriti-
kusként és irodalmi-művészi problémákat felvető publicistaként 
közelebb ju to t t ugyan a társadalmi progresszió következetes hívei-
hez, de korántsem volt mindig azonos állásponton velük. Másrészt 
mint vezércikkíró sem tagadta meg nézeteit, a dualista monarchia 
keretei közöt t gyorsítható polgári-városi fejlődés reményeit . Nincs 
tehát kibékíthetetlen ellentét a Magyar Hírlap publicistája és A Hét 
vagy a Nyugat kritikusa közöt t . Társadalmi-politikai tematikájú 
írásai eszmerendszerének sebezhető pontjaira világítanak. Ilyen pél-
dául a parasztság, a népköltészet értékeinek megítélése. Ellenfelei a 
Toldi Miklósról mondot t gúnyos szavakat idézték, pedig hatásosabb 
példákat is találhattak vclna. Ignotus nem ismerte a népköltészet 
értékeit, a névtelen alkotók szuverenitását, kollektív zsenialitását. 
Petőfi és Erdélyi János után negyven évvel úgy írt a magyar nép 
meséiről, dalairól, mint az egyhangúság változatairól. 

Érdemes azonban felfigyelni arra, hogy ez a tévedése is közéleti 
gyökérzetű. Előtte jár és motiválja a magyar polgári fejlődés szűkös-
ségéből, továbbá némi szociáldemokrata eszmei beütésből következő 
idegenkedés a parasztságtól min t társadalmi tényezőtől. Ignotus a 
századvégi agrárszocialista mozga lmak ellenére — ezek tapasztala-
tait mellőzve — az egységesnek felfogott parasztságot általában pat-
riarkálisnak, úrtisztelőnek, a konzervativizmus hátvédjének tekin-
tette. Meggyőződésem, hogy ez határozta meg a népművészet érté-
keiről és lehetőségeiről kialakult felfogását s nem megfordítva. Ez 
is egyike a fogalmilag összebékíthetetlen ellentmondásoknak, ame-
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lyeket csak a korviszonyok és egy vibrálóan nyugtalan, helyét kereső 
egyéniség csapongásai tesznek érthetővé. A sokáig l'art pou r l 'art-os-
nak minősített Ignotus — aki persze gyakran írt és beszélt a művészet 
öncélúságáról, teljes függetlenségének programjáról — vitáiban a 
Nyugat legpolitikusabb elméleti embere volt. Nemcsak a művészet 
társadalmi funkciójáról és az író egyéniségét meghatározó tényezők 
szerepéről idézhető mondatai bizonyítják ezt. Alig van írása, doku-
mentum-fontosságú cikkei között pedig egy sincs, amely ne a társa-
dalmi-politikai küzdelmekben szenvedélyesen elkötelezett publicista 
nézeteit — és elfogultságait - vinné át a számára legkedvesebb vita-
teriiletre. Ezért is sajnálhatjuk, hogy a gyűj temény legalább mutató-
ban nem közöl néhány darabot az ízlés és világnézet, i rodalom és 
gazdasági-társadalmi irányharcok összefüggéseit feltáró Ignotus-
publicisztikából. Á m a kötetben olvasható tanulmányokban is félre-
érthetetlenül mutatkozik Ignotus munkásságának szociális kontúrja, 
mindenféle művészi elzárkózásnak, arisztokratikus önelvűségnek 
lényegében el lentmondó közéleti funkciója . Ebből adódik az iroda-
lomtörténeti-eszmetörténeti kutatás megkerülhetetlen feladata: Igno-
tus nézeteinek, hatásának pontosabb, tények alapján differenciáló 
jellemzése. 

A történelmi összefüggéseket mellőző kicsinyítés (olykor elhall-
gatás) és a kritikátlan ajnározás végletei, az osztályorientáció egy-
szerűsítő túlzásai után elérkezett az ideje Ignotus tudományos igényű, 
tárgyilagos értékelésének. Azután, h o g y szocialistának és reakciósnak, 
materialistának és a filozófiai idealizmus irracionalista képviselőjének, 
felforgatónak és konzervatívnak, forradalmárnak és nagyurak bér-
tollnokának egyaránt szidták vagy dicsérték, most talán megkísérel-
het jük eszméinek, hatásának kiegyensúlyozottabb bemutatását. Ez 
a törekvés hatja át Komlós Aladár Ignotus-tanulmányait, közöttük 
a centenáris válogatás bevezetőjét. Komlósnak köszönhetjük, hogy 
tisztultabb fogalmaink vannak a századvég kritikai életéről, az irány-
zatok karakteréről, képviselőik, folyóirataik vitáiról. Éppen ezért 
lehet — itt-ott talán Komlóssal is polemizálva — korviszonyok közé 
helyezve értelmezni Ignotus törekvéseit. A Hét és a Nyugat i rodalom-
politikusa társadalom és irodalom urbanizálódásának, életforma és 
művészet polgárosodásának, Magyarország európaizálódásának egyik 
legokosabb, leghatékonyabb szószólója volt. Útkeresése, vonzalmai, 
szövetkezései és szakításai szinte kivétel nélkül ezt szolgálták, s úgy 
szolgálták, ahogyan a kivételes fogékonyságú, széles látókörű, nagy 
műveltségű intellektuel a legjobbnak tartotta. Ignotus a magyar 
polgári értelmiség reprezentánsa a publicisztikában és az i rodalom-
ban. Következetlenségei, ingadozásai, politikai és filozófiai eklekti-
cizmusa, de művészi megújuláshoz vezető liberális programja is 
ebből következik. 

14* 
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Komlós Aladár felveti a kérdést: érdekelte-e Ignotust Ady politikai 
költészete, a forradalmi- és magyarság-líra. Válaszával egyetértek; 
nemcsak figyelemmel kísérte, hanem becsülte is a forradalmi Adyt. 
Sem a meg-nem-értés, sem a politikai közömbösség nem vethető 
szemére. Ady ügyében Ignotusnak nagyok az érdemei, és — úgy 
érzem — semmivel sem vádolható. De va jon ez annyit jelent, hogy 
hallgassunk a lényegbe vágó különbségekről. Ezek a századelőn nem 
élesedtek ellentétté, nem zavarták meg barátságukat és a viszonylagos 
harci közösséget. Et től azonban nem kisebbek, s a történelmi elem-
zésben mai súlyúk szerint is vizsgálhatók. Annál inkább, mivel a 
probléma Ignotus értékelésének alapkérdéseihez kapcsolódik. Ignotus 
sokat írt, szinte mindenről véleményt m o n d o t t ; nem tért ki az állás-
foglalás elől, nézeteit azonban módfelet t befolyásolta az adot t ese-
mény, a pillanatnyi helyzet, érzelmeinek, indulatainak hullámzása. 
Ezért lehet a saját mondataival cáfolni népbarát kitöréseit. Igaz, hogy 
kifogásolta a paraszti ínség irodalmi ábrázolásának hiányát, üdvözölte 
a proletariátus társadalmi és főleg kulturális ambícióit, művészetének 
jövőjét . Mindezek ellenére sem lehet azonban Ignotust — a progresz-
szivitás következetességében és átfogó voltában — Ady Endréhez 
hasonlítani. A tények tisztelete, az árnyalatok — hát még a színek — 
különbségére ügyelnünk kell. Ignotust sem a nemzetiségi jogok 
tekintetében, sem más kérdések kezelésében nem vezette „feltétlen 
demokrat izmus" . Kétségtelen azonban, h o g y 1918/19-ig — követ-
kezetlenségeit is beszámítva — hatékony és meggyőződéses híve volt 
az ország többé-kevésbé radikális átalakításának. Azt is hozzátehetem, 
hogy radikalizmusának mértéke nem a meggyőződés, az egyéni 
rokon- és ellenszenv függvénye volt, hanem az erőviszonyok, a lehe-
tőségek alakulását fejezte ki. Változott a helyzet a forradalmak vere-
sége után. Ignotus liberalizmusa ebben az időben talajtalan és utópisz-
tikus. Jószándékának vitatása nélkül, elfogadhatatlan. A polgáriságnak 
azt a kritikátlan eszményítését, amely például az új kötetben is olvas-
ható Magyar Hírlap-cikk (274- 81.) lényege, 1937, a fasizmus előre-
törése sem igazolja. Ilyen példa bőven akad. Tud juk , hogy hányatot t 
sorsa, személyes tragédiája és a világhelyzet mennyire megkínozta 
az i f júkor i küzdelmek emlékéből erőt mer í tő öregembert . Idézzük 
hát tévedései helyett saját útját is megvilágító, nagyszerű aforizmáját, 
1905-ből: „Akik a mai világban még polgári politikán dolgoznak, 
s a polgári osztályt akarják megteremteni, olyanok, mint a rabkórház 
orvosa, aki a beteg akasztófajelöltet szerető gonddal állítja talpra, 
csakhogy mentől előbb felköthessék." 
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Egy polcon az egész világirodalom! 
Egy hézagpótló mű, amely 

az egész vi lágirodalmat magában foglal ja, 
felsorakoztatja a legújabb adatokat, 
részletesen foglalkozik a „nagy i roda lmakka l " 
és azokról is újat tud mondani, 
bemutatja a teljesen ismeretlen népek irodalmát, 
feldolgozza a szomszéd népek irodalmát, 
bemutatja az induló írókat is, 
végül a klasszikusoktól a beat-irodalomig minden 
kérdést áttekint. 
N y i l v á n v a l ó t e h á t , hogy a 

V I L Á G I R O D A L M I L E X I K O N 

minden könyvtárban helyet kér. A hat kötetre terveze 

V I L Á G I R O D A L M I L E X I K O N 

I. kötete (A Calz) mintegy 1300 oldalon, 5000 címszóbv 
és 80 képoldalon ad számot az írókról, i rodalmárokrc 
irodalmi társaságokról és intézményekről, irodalomtud' 
mányról, -pszichológiáról, -szociológiáról, irodalomtö 
téneti összefoglalást közöl minden nemzet irodalmárc 
irodalmi irányzatokról és korszakokról. 

Főszerkesztő: K I R Á L Y I S T V Á N 

Szerkesztő: S Z E R D A H ELY I I S T V Á N 
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