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FODOR GÉZA 

S Z A B O L C S I B E N C E E M L É K É R E 

Testvéreim, bajtársak, 
Feledni n e m szabad és n e m lehet 
A régi kezdő társat 
S milyen szép lesz, ha fiatalodott 
Izmaimmal nem vénhedt másnak, 
De a régi vitéznek l á to tok : 
Reá tok segítségre 
S ellenségre csapásnak. 

Ady 

Négy éve, hetvenedik születésnapján egy írás a „szent zene-
történet" elkötelezettjét köszöntötte benne. Szabolcsi Bence 
elnéző humorral fogadta a félreértést. Ugyanis 1927-ben egy 
szenvedélyes cikkben éppen az „objektív" múltra hivatkozó, 
értékmentes zenetudomány „nagy, nyugalmas történetlátás"-át 
nevezte — pejoratív hangsúllyal — „szent" zenetörténetnek, 
amely nem más, mint mozgató értelem nélküli frázistömeg, 
közömbös céltalanság, mindent kiegyenlítő középszerűség, 
— hazugság. A „szent" zenetörténetnek nincsenek elkötele-
zettjei, legfeljebb „zsoldosai", „akiknek agyát megfeküute a 
nagy 'történeti objektivitás' " . Természetesen a születésnapi 
tisztelgő írás nem ezzel a zenetörténeti felfogással akarta kap-
csolatba hozni Szabolcsi Bencét, a méltatás balsikerében min-
den bizonnyal a „szent" jelző a hibás. De a félreértés éppen 
ezért szimptomatikus. Általában emelkedett közhelyekkel 
szoktunk köszönteni és gyászolni, Szabolcsi Bence nevéhez 
pedig különös előszeretettel fűzünk patetikus kifejezéseket, 
fellengző, humanisztikus általánosságokat, széplelkű élmény-
beszámolót. Be kéne látni: sohasem fejtjük meg lényének 
varázsát, s a lelkendező stilizálás nem ragadja meg a tárgyat, 
reménytelenül rajta kívül marad, legfeljebb szerzője tehetetlen-
ségét leplezi le. Most, hogy nincs már közöttünk, megalkotjuk 
a legendát, gondosan megszűrt és értelmezett emlékeink törté-
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nelmi dokumentumokká lépnek elő, s míg őt magát mind 
véglegesebbé klasszicizáljuk, a mellékalakok elrendezésében 
életbe lép a végtelen variabilitás. Felelevenítjük és közzé-
tesszük személyes élményeinket. Pedig ezek éppen lényegüket 
tekintve továbbadhatatlanok. Mert Szabolcsi Bence egyik 
bámulatra méltó képessége volt, hogy a legtárgyibb beszél-
getést is — s nála mindig a tárgyról volt szó — egyszerien 
személyhez szólóvá tudta tenni; az ember mindig úgy érez-
hette, hogy amit kapott , nemcsak hogy tőle kaphatta egyedül, 
de így csak ő kaphatta tőle. Nem lehetett csupán külsődleges, 
konvencionális kapcsolatba kerülni vele. Aki akár csak egy 
véletlenszerű találkozás igazi tartalmát megélte, olyan kötöt t-
séget érezhet, amely az én legmélyebb rétegeihez tartozik, 
s nem a nyilvánosságra. Fogadkozunk, hogy folytatjuk a 
művet, amit ránk hagyott. De felmértük-e hogy mi a mű, 
és felmértük-e, hogy mit jelent folytatni? Hogy folytatható-e 
egyáltalán? Belőle — bizonnyal — sok minden, de az . . .? 

Általánosságban és összefoglalóan személyiségének és művé-
nek egységes pátosza tűnik a legfontosabbnak, mert nem kedély-
állapot vagy stílus, hanem a szó hegeli értelmében „lényeges 
és ésszerű benső tartalom". Pedig Szabolcsi Bence pontosan 
tudta, hogy fellépése idején tisztán tudománytörténeti szem-
pontból (a zenetudomány fejlődése szempontjából) már 
mindenféle pátosz anakronisztikus. D e ugyanilyen pontosan 
tudta azt is, hogy a modern, szcientista felfogás nem jut el 
„a zenetörténet 'végső problémái' " - ig , nem képes megragadni 
„a zenélő-éneklő ember történeti jelentőségé"-t. Számára a 
zene s az egész kultúra története mindenkor „emberi problé-
mák sora". Éppen ezért igazi szellemi ősei a 18. századi kul túr-
történészek, akik „a legnehezebb kérdésekkel, ember és kor-
szak, alkotás és kultúra problémáival viaskodnak", meg a 
19. századi romantikus nemzedék nagy monográfusai, mert 
„az emberi öntudat történetének írói ők, úgy ahogyan az a zene 
nagy alakváltozásaiban tükröződik (s épp ez a vonás az, mely 
utódaiknál oly hamar veszendőbe megy)" . Immár lezártan áll 
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előttünk az életmű, a „zenei élettörténet" művészt és közös-
séget egységbe foglaló gondolata jegyében létrejött teljes hagya-
ték, aktuális „példájául a humanisztikus szellem összefoglaló 
tudományos erejének". 

De hogyan volt elvileg lehetséges, ami gyakorlatilag létrejött? 
Hogyan lehetett a tudománytörténeti anakronizmusból aktuális 
kultúra, a klasszikus polgári humanizmusból modern forra-
dalmi tevékenység, a sokfelől érkező elméleti hatásokból 
összefoglalás? Hiszen Szabolcsi Bence gondolkodását Taine és 
Dilthey, Dvorak és Romain Rolland, Kodály és Lukács 
György egyaránt meghatározta. Hogyan lehetséges, hogy a 
sokféle, absztrakt végiggondolásban egymást kizáró elv, amely 
mindenki másnál teljes elméleti eklekticizmushoz vezetett 
volna, nála egységes és adekvát történetábrázolást, értékrendet 
alakított ki? Mivel nemcsak tudósnak, művésznek is kivételes 
volt, az ő esetében szinte kínálkozik a kényelmes válasz: a 
rendkívüli művészi ösztön, intuíció és arányérzék teremtett 
egyensúlyt a rivalizáló elvek között. Ám ezzel nem oldunk 
meg semmit, csak máshová toljuk át a problémát: most a 
művészi értékelés módja vár magyarázatra. 

Szabolcsi Bencének mély és átfogó, egységes és következetes 
világnézete volt. De ez nem annyira megformulázott ideológia, 
mint inkább valóságos tevékenységéből következő, gyakorlati 
cselekvésében (magatartásának és művének irányvonalaiban) 
implicite benne rejlő világnézet. Ha mégis általánosságban 
össze akarjuk foglalni, a polgári humanizmus nagy utópiáira 
kell utalnunk. Gondolkodásának alapja az egységes, szabad 
emberiség eszméje volt, amelynek — hite szerint — minden 
társadalmi és politikai egyenlőtlenség leküzdésén át meg kell 
valósulnia, megteremtve az egyénnek a teljes élet, az egésznek 
a testvérré válás lehetőségét. Lássuk tisztán: számára ez nem 
humanisztikus általánosság volt, amely oly sokra kötelez 
elvileg, hogy gyakorlatilag már semmire sem; nem az életre 
nézve következmény nélküli eszmény, hanem valódi regulativ 
idea. Tudományos koncepciójának alapvonalaitól kezdve, 
gyakorlati szellemi harcainak elkötelezettségén keresztül egé-
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szen az emberekkel való mindennapi érintkezésig ez a hit és 
norma hatotta át minden életmegnyilvánulását. Éppen ezért 
igazi tartalma és értelme kizárólag tevékenysége egészében, 
a világra vonatkozó kérdésfeltevései és válaszai összességében 
lelhető fel. 

Hogyha e humanizmust közelebbről akarjuk meghatározni, 
— (próbáljuk elfogulatlanul, fogalma szerint érteni a sokat 
kompromittált szót) — lénye és tevékenysége következetes 
demokratizmusai kell említenünk. E tekintetben Szabolcsi 
Bence minden bizonnyal szerencsés ember volt. Létezett korá-
ban egy olyan ténylegesen demokratikus szellemű mozgalom 
— Bartók és Kodály mozgalma —, amelyre orientálódhatott. 
Humanizmusát nem kellett valamely tradicionális kultúrára 
vonatkoztatnia, s így elkerülhette a konzervativizmust; s mivel 
tömegek öntudatra ébresztéséért küzdött, nem fenyegették 
az emberiség dimenziójában fogalmazó, á m arisztokratikusan 
cselekvő humanisták meghasonlásai. Ebben az összefüggésben 
érthetjük meg a nép-fogalom szerepét gondolkodásában. Ez a 
felfogás sem a Kodályéval sem a Bartókéval nem volt teljesen 
azonos, noha mindkettőjükét ő értette meg legmélyebben. 

„Kodály úgy érzi: mindaz, ami a nemzet életében töredék maradt, 
teljessé vált a nép életében; ami Magyarország történelmében 
nem sikerült, megromlott és eltorzult, kárpótlásként mindaz sikerült, 
összeforrott, egésszé vált népének kultúrájában.'" 

„Bartók esztétikájának ezt a sajátos és törvényszerű fejlődését 
külön tudománytörténeti tanulmány mutathatná be leghitelesebben; 
pontosan kitűnnék belőle, hogyan váltja fel a 'tisztán művészi szem-
pontú' érdeklődést a tudományos tisztázás igénye, hogyan szítja 
kezdettől fogva a politikai állásfoglalás, amely még kirívóbbá válik 
attól a pillanattól kezdve, hogy Bartók — szinte közvetlenül a magyar 
népdalgyűjtés megkezdése után — szembefordulva az 1908-as Magyar-
ország nacionalista jelszavaival, megkezdi a román, szlovén és ruszin 
népi gyűjtést is; kitűnnék belőle, hogyan merít végső soron a nép-
zenéből, tudományos problémákon túl, történelmi, erkölcsi és szociális 
tanulságot: hogyan látja meg benne előbb a nemzet és az ország, 
később a világrész s végül az emberiség problémáit ." 
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Ez a legutolsó meghatározás tán még a Bartókénál is ponto-
sabban illik Szabolcsi Bence nép-koncepciójára, mint ahogyan 
a Bartóknak tulajdonított hitvallás is megfogalmazásában 
inkább a sajátja: 

és mert természet, igazság és jövendő Bartók Béla hitvallásá-
ban osztatlanul együvé tartoznak, hordozójuk nem is lehet más, mint 
amiben a három legtisztábban egyesül: a nép. Az a nép, mely a költő 
álmainak továbbhordozója és valóra váltója; a nép, amelyben az ő 
számára mindig ott él a legfőbb igazságtétel, minden harcunk tanúja, 
bírája és értelme egyben: maga az eljövendő emberiség." 

Igen, a nép, ez a történetileg (társadalmilag és nemzetileg) 
oly sokféleképpen meghatározott embertömeg Szabolcsi 
Bence számára leginkább az egységes, szabad emberiség törté-
nelmi lehetőségét jelentette. 

Egész zenetudományi, zenetörténeti felfogása belső norma-
ként tartalmazza ezt a demokratikus humanista koncepciót: 
„mindig és mindenütt a legmélyebb, a legtágabb közösségben 
való megtámaszkodás ad erőt a művésznek arra, hogy a leg-
egyénibb, a legszemélyesebb kifejezőművészeten keresztül is 
eljusson — ne csak visszajusson, hanem előrejusson — a leg-
tágabb emberi közösséghez". Művész és közönség mai el-
szakadásáról: 

„A kettő 'kibékítésében' sokat tehet a közönségnevelés, a zene-
kritika, a közérdekű zenetudomány. De új egységük igazában akkor 
valósul meg, amikor a mai társadalom 'tudathasadása' véget ér; 
amikor Goethe jóslata szerint 'nem lesz belső világ, nem lesz külső 
sem, mert ami belül van, az van kívül is'. Mikor a művész újra a 
közösség mandátumát érzi magában, a közösség pedig úgy érzi, hogy 
a benne csírázó határozatlan sejtelmek egyszerre csak varázsos tiszta-
ságban és bizonyosságban, új értelmet nyerve, 'igazultan' öltenek 
alakot egy teremtő szellem műhelyében, — az ő számára, érette, 
helyette tudva, értve, szenvedve és diadalmaskodva." 

Gyakorlati esélyeitől függetlenül, ez az utópia, s nyomán 
egy demokratikus szerkezetű zenekultúra elemzése teljesen 
eredeti kérdésfeltevést tett lehetővé az egész zenetörténetre 
vonatkozóan. 
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A népi és egyéni műalkotás, a típus és változat viszonyának 
elemzéséből, a makám-elv végiggondolásából megszületett a 
zenei köznyelv elmélete. A zenei köznyelv éppenséggel nem 
más, mint egy zenekultúra demokratikus jellegének kifejező-
dése, „maga a tetté-válás, az a robbanás, emanáció és explózió 
egyidejűleg, az a lassú vagy villámszerű megvilágosodás, 
amelyben a közösség — ilyen vagy amolyan közösség — 
a maga szándékára, ösztönére, vágyaira, egyszóval saját énjére 
ismer — ahol egyszerre megérti önmagát". Innen nézve az a 
tapasztalati tény, hogy „aki a zenetörténet nagy korszakaival 
foglalkozik, elkerülhetetlenül szemben találja magát a 'zenei 
köznyelv' problémájával", új értelmet nyer: a demokratikus 
zenekultúra szolgál a zenetörténet igazságául. Ezért fedezheti 
fel Szabolcsi Bence, hogy a 17. századi zene válságának igazi 
legyőzője, túl a „rettegés" és az „alkalmazkodás", sőt a monu-
mentális „válasz" lehetőségén is, a köznyelv; hogy Bach 
művészete népi alapokra épül; hogy mi az „európai virradat", 
a 18. századi új zenei világnyelv küldetése az emberi öntudat 
történetében; hogy az 1919—21-ben még „dedukált élmény"-
ként felfogott, a priorinak tekintett mozarti forma voltaképp 
„sűrített népművészet". De ezért tudja igazi heroizmusukban 
ábrázolni azokat a nagy magányosokat is, akik koruk ellenében 
következetesen képviselték művészetükben a demokratikus 
humanizmust: Monteverdit, Beethovent, Bartókot. S végül 
ezért jelentheti számára Bach és Mozart egyszerre köznyelvi 
és ezoterikus, összefoglaló művészete a zenei problémák törté-
netileg olyannyira ellentétes és mégis legnagyobb megoldását. 
Ez a fajta normatív szemlélet teljesen következetes nála. Nem-
csak a kulcskérdéseket, a részletproblémákat is egységesen 
gondolja végig. Bárhol fellapozhatjuk műveit: ha Wagner 
életművéből A nürnbergi mesterdalnokok mellett foglal állást, 
ha Wolf líráját szobanövénynek ítéli a Musszorgszkijéhoz 
képest, ugyanezzel a szellemmel találkozunk. Sőt, újra hang-
súlyozni kell: ez a szellemiség éppen a tárgyi végiggondolás-
ban nyeri el konkrét tartalmát, igazi értelmét. 

Szabolcsi Bence beállítottsága alapvetően internacionális volt. 
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Mindig az emberiség ügye, a demokratikus haladás szempont-
jából értékelt, a nemzeti jelleg történetileg vizsgálandó prob-
léma volt számára, nem pedig értékkategória. Ezért írhatta meg 
adekvát módon, valódi arányaiban a magyar zene történetét. 
„A metodikus következetesség, a biztos ítélőerő és az aprólé-
kosan pontos munka iránti képessége", amiket már Bartók 
kiemelt tudósi alkatával kapcsolatban, valószínűleg ezen a 
területen hozták létre a legeredetibb, a kétségkívül korszak-
alkotó teljesítményt. A magyar zenéről és irodalomról írott 
tanulmányai egységes és átfogó művé kapcsolódnak össze. 
Noha a bázis magának a zenei és irodalmi anyagnak filológiai 
feltárása, Szabolcsi Bence művészetben tükröződő történelmet 
írt, a tényeket nem puszta szimptomákként, vulgárszocioló-
giailag fogta fel, nem is valami immanens logika szerint ren-
dezte el, hanem abban az összefüggésben interpretálta, hogy 
egy kultúra milyen szinten volt képes művészileg megfogal-
mazni és megválaszolni történelmi problémáit. Az ősi kultúr-
kincs; a Halotti Beszéd, az Ómagyar Mária-siralom, a magyar 
vágánsdalok, a régi magyar metrikus énekek, a Balassi-vers, 
a históriás ének vagy a 18. századi magyar zene mögött fel-
táruló európai hatások ; a népi és egyéni hasonító-teremtő erő ; 
mind ebből a — történelmileg mindig konkretizált — szem-
pontból jönnek tekintetbe. Szabolcsi Bence sem egyéni, sem 
rendi, sem nemzeti illúziókban nem osztozik, az erőfeszítéseket 
és nemsikerüléseket sohasem fatálisan, mindig történetien 
ábrázolja. Magyar zenetörténete ezért a szó önnevelő értelmé-
ben kritikai történetírás, amelynek elvi tisztaságát meg sem 
kísértette soha a nemzeti kisebbrendűségi komplexum és a 
vele járó kompenzálás veszélye. 

A kritikai program természetesen azokban a tanulmányok-
ban a legnyilvánvalóbb, amelyeket a 19. századi romantikus 
zenéről, Liszt Ferencről, mesteréről, Kodály Zoltánról és 
Bartókról írt. Megvesztegethetetlen következetességgel tárja 
fel az 1849 utáni magyar romantika kiegyezését, kritikátlan, 
apologetikus jellegét: 
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„Mégis, mi lehet az oka valamely nyelv vagy stílus kimerülésének, 
— még hozzá olyan stílusénak, mely száz éven keresztül nemzeti 
érvényű nyelv, mondhatnók, egy nemzet egyetemesen elismert, 
'hivatalos' nyelve volt? Erre a kérdésre nem könnyű megfelelni; 
mert az ilyen jelenségnek sokféle, messzeágazó oka képzelhető. Lehet, 
hogy az ilyen muzsika nem a nemzet legmélyebb lényéből fakadt, 
hogy virulásához kezdettől fogva illúziók kibogozhatatlan szöve-
vénye fűződik, s mégis olyan feladatokra vállalkozott, melyek nem-
csak meghaladják erejét, de a leghatalmasabb képességek végső meg-
feszítését követelik az ő délibábos káprázatai helyett; hogy ideje épp 
ezért a romantikus mámoréval együtt véget ért. Lehet, hogy kifejező-
készsége, tartalmi súlya, teherbírása mindig korlátok között mozgott , 
táncszerű eredetéből sohasem bírt annyira kibontakozni, mint például 
a XVI. század nyugati hangszeres zenéje, hanem továbbra is bizonyos 
nyelvezeti formulák és szkémák rabja maradt, — s a belső szabadság-
nak ez a hiánya végül is elkorhasztotta életerejét. Lehet, hogy egészen 
nagy egyéniségek nem nőttek, nem nőhettek ki ebből a szakadozott, 
illúziókkal átszőtt zenekultúrából s vezérei maguk nem a nemzet 
központi törzséből, hanem annak folyondáraiból, a perifériákról 
sarjadtak; tehát ünnepelhették és emelhették ugyan a nemzet dicső-
ségét, de nem ismerhettek rá a nemzet sorsára és szenvedélyeire ön-
magukban. Lehet, hogy az a társadalmi osztály, mely ezt a zenét 
létrehozta és éltette az idők folyamán, kifáradt és elhanyatlott. S lehet 
végül, hogy ebben a zenében a nemzet összefogó, végső fokon népi 
egysége helyett csak egy részlethagyomány, talán az úri osztály 
hagyománya élt és virágzott, mely elhitette önmagával, hogy mindig 
volt, mindig lesz, hogy a múlté és a jövendőé, az egész népé, a teljes 
nemzeté, — tehát a részletet egésznek vélte s önmagát összetévesz-
tette ezzel az egésszel, — sőt, talán törekedett is rá, hogy valóban 
egésszé legyen, de eredménytelenül; hogy épp ezért csak ragyogó, 
daliás, idillikus, hódító, búsongó és búfeledtető tudott lenni, telve 
gyönyörűséggel, fénnyel, vigasszal és önáltatással, — de a kétségekre 
nem adott választ, a válságokat nem oldotta meg, a nemzet életének 
alapproblémáit nem képviselte, sőt: behunyta a szemét és elakadt a 
szava ott, ahol az egyetemes, történelemmozgató erők, elemi küzdel-
mek, élet és halál törvényei vártak kitörésre, felszabadulásra, meg-
oldásra, — ahol más szóval a nemzet igazi sorsa kezdődött. Innen, 
hogy épp e mélységek feltárulásakor bizonyult elégtelennek, s innen, 
hogy elvirágzása után új erőknek új küzdelmekben kellett vissza-
hódítaniok az elfeledett birodalmat, a nemzet életének illúzióktól 
el nem fátyolozott, egységes főútját. — A magyar romantikus zene 
sorsában, úgy tűnik, mindezek a motívumok egyszerre, tragikusan 
beteljesültek." 
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Ebből a cseppet sem végzetszerű, s így annál súlyosabb 
tragédiából érti meg Szabolcsi Bence az idős Liszt magányos-
ságának a titkát: Liszt Ferenc magáramaradása mögött végső 
soron egy olyan társadalom áll, mely elárulta a maga forradal-
mát. Liszt a demokratikus és a nemzeti követelményekből 
egyaránt azt vitte tovább, ami 1848-ban beváltatlan ígéret 
maradt, majd 67-ben végleg áldozatul esett az (igaz) kény-
szerű, de glorifikált kompromisszumnak. És abban a zene-
történeti jelenségben, hogy Liszt „világstílusa" és „magyar 
hangja" egyre jobban közelednek egymáshoz s végül teljesen 
eggyé forrnak, nem végső tényt vagy művészi leleményt lát : 

„mert Liszt kései zenéjében nemcsak a levert magyar függetlenségi 
harc lobog tovább, hanem — immár közösségi talaj, reális társadalmi 
bázis nélkül — Európa megtorpant polgári forradalmai is, a XIX. 
század egész lerovatlan tartozása. Olyan búcsú ez, mely inkább üzenet 
a holnapnak, parancs azok számára, akik utána jönnek és bizonyosan 
jönni fognak; ezért is kellett új alakban fellobbannia közöttünk, a 
XX. században, hogy amit egykor csak ígért, most valóra váltsa." 

Az utalás nyilvánvaló: a Bartók, az ifjú Kodály, a maga 
mozgalmáról van szó. 

Szabolcsi Bence ebben az értelemben igazi forradalmár volt, 
a polgári demokratikus forradalmak utolsó nagy szellemi kép-
viselője Magyarországon. Ez a meghatározás furcsának tetsz-
hetik vele kapcsolatban, akit szívesen állítunk be sarastroi vagy 
prosperoi lénynek, visszavonultan egy szigetre, mely „telisteli 
hanggal, Mézes dallal, mulattat és nem árt". S valóban: a 
visszavonulás, a menekülés gesztusa — történelmi okokból — 
éppolyan szerves része életének, mint a harc, a propaganda. 
Gyakran hivatkozott Simplicissimusra: Kodályról szólva: 
„. . . ő volt Grimmelshausen Remeté-je, én pedig az égő 
faluból menekült, erdőben bolyongó Simplicissimus. . . " 
Másutt, a 17. századi válságról: „Tehát előbb 'menekülj!' — 
s azután 'gondolkozz!' Grimmelshausen Simplicissimusínak 
hőse egy égő faluból menekül az erdőbe, fosztogató zsoldosok 
elől a természethez, a magányba és a remeteéletbe; de azután 
újra ki az emberek közé, végigpróbálni mindenfajta sorsot a 
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háborús világ tébolyult zűrzavarában." Szabolcsi Bence ezt 
a példát követte, mindvégig forradalmian gondolkodott, s még 
a menekülés pillanataiban is Ady programját valósította meg : 
„A História talán ránk taposhat, De mi itt bent tápláljuk a 
tüzet És égetünk mindent, mi régi, poshadt." 

Mi hát a mű és folytatható-e egyáltalán — kérdeztük koráb-
ban. Az első kérdésre meg sem kísérelhettünk itt választ adni, 
ennek ideje még nem érkezett el. A második kérdés azonban 
égető, munkanapjaink követelménye. Az volt a célunk, hogy 
meghatározzuk a mű sine qua non-ját, amelynek tisztázása és 
folytathatósága nélkül lehet ugyan protokolláris kijelentéseket 
tenni vagy őszinte buzgalommal fogadkozni, de komolyan 
a tárgyról beszélni nem. Vizsgálódásaink nyomán arra a 
következtetésre kell jutnunk, hogy Szabolcsi Bence tevékeny-
sége közvetlenül nem folytatható. Életműve — melynek 
egyes eredményeihez és kezdeményezéseihez minden további 
kutatás számtalan vonatkozásban kapcsolódni fog — egészében 
nemcsak személyes, hanem történelmi értelemben is zárt és 
lezárt. Személyiségének és művének egységes pátosza, utó-
pisztikus, de mély és következetes világnézete a 19. századi 
forradalmi és demokratikus polgári humanizmus utóvéd-
harcát folytatta a modern zenetudományban, valahogy úgy, 
ahogy Goethe a felvilágosodás korában sok tekintetben a 
reneszánszét. Mégsem volt időszerűtlen ez az utóvédharc, 
mert egyrészt az elkésett magyar történelem valóságos demok-
ratikus mozgalmaihoz kapcsolódott, másrészt az emberiség 
ügyét képviselte egy elembertelenedő világban. Az utóbbi 
évtizedek történelme azonban döntően új kérdésfeltevéseket 
és válaszokat tesz szükségessé. Nem mintha Szabolcsi Bence 
követelményeivel ma nyitott kapukat döngethetnénk. Az 
emberi emancipáció „lerovatlan tartozás". De a világnézetet, 
mely akarja, elvileg másképp s utópiák nélkül kell felépíteni. 
Ez a meggyőződés nem kisebbíti életművét. Ellenkezőleg! 
Saját töredékes eredményeink mellett láthatjuk csak igazán 
az övéinek teljességét, saját létezésünkkel számot vetve érez-
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h e t j ü k csak igazán az ő h iányát , m e l y e t — félő — n e m csök-
ken ten i , h a n e m n ö v e l n i f o g az idő. E g y á l t a l á n n e m lehe t t ehá t 
f o ly t a tn i Szabolcsi B e n c e munkásságát? Ú g y tűn ik , ha k ö z v e t -
lenül n e m is, lehet, sőt ke l l fo ly ta tn i t evékenységének a l a p v e t ő 
in tenc ió já t , ami t a m a 1927-es c ikkben f o g a l m a z o t t m e g : 

„valamely nagy tettnek folytatójává lenni nem annyit jelent: 
másold szolgai módon az egyszer már létrejött értéket, — hanem ezt: 
építs a világhoz új értéket, ugyanolyan bátorsággal, mint amilyennel 
annakidején az előtted já ró gondolat megszületett. Új érték terem-
tésére, bármilyen nagy gondolat megvalósítására minden időben 
ugyanarra a bátorságra volt szükség: bátorságra, mely belső velejárója 
a nagy teremtésnek, nem eltanult, modoros, külső gesztus. A teremtés 
itt is akaratot jelent, tehát irányt, a világnak határozott látását: 'el-
fogultságot'; az új értéknek olyan akarását, mely nem hajlik meg sem-
mi előtt, ami ennek az ú jnak útjában áll." 

0 0 0 4 я 1 0 



FÜLÖP LÁSZLÓ 

MAGYAR LÍRA 1972-BEN 

Csupán metszeteket készíthetünk egy esztendő lírájáról az 
alábbi szemlében, az áttekintésnek szükségképp le [kell 
mondania a teljesség elvéről. Nem adhatjuk egy év verstermé-
sének átfogó és zárt rendszerezését; pusztán arra van mód, hogy 
néhány jelenségről beszéljünk, méghozzá vázlatosan. Ez a 
vázlatkép sem lesz minden egységében szigorúan s szorosan 
összefüggő. A szemle szempontjai és módszere sem tekinthetők 
maradéktalanul egységesnek. Ily rövid időegység természetesen 
kevéssé alkalmas arra, hogy róla szólva egész költészetünk 
jelenlegi állapotát és fejlődési irányait megbízhatóan ábrázol-
juk. De részleges érvénye és valamelyes tanulsága az ilyesféle 
hiányos és szakadozott jegyzetnek is lehet, az éves szemlék 
sorozata pedig összességében végül is megfelelően tükrözheti 
egy nagyobb periódus líratörténetét. 

Pályakezdések 

Az elmúlt esztendőben tovább folytatódott az elsőkötetes 
lírikusok sereglése, számottevően szaporodott a különféle 
antológiákban és a folyóiratokban már szóhoz jutott új költők 
önálló kötetekben való jelentkezése. A debütálások nagy száma 
a műfaj életének ezúttal is az egyik legjellegzetesebb tüneteként, 
figyelmet keltő eseményeként tartható számon. Együttes 
szemléjük — még ebben a fölötte vázlatos formában is — 
különösen azért látszik tanulságosnak, mert az 1972-es első 
kötetek szinte keresztmetszetében állítják elénk a fiatalok 
lírájának, a teljes mezőnynek az uralkodó jellegzetességeit, 
néhány érdekes és szembetűnő sajátságát. Jelzik a különböző 
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törekvéseket, a kísérletek eltéréseit, az iránykeresések válto-
zatosságát. Mert nyilvánvaló, hogy a most jelentkezők, a 
több-kevesebb várakozás után kötethez jutók több irányban 
tájékozódnak, a hagyományok különféle ágazatához kapcso-
lódnak. Költészeteszményükben számottevőek az eltérések, 
sokféleképp képzelik el a modernség lehetséges útjait. Ars 
poeticájuk — már amennyire egyáltalán kialakultnak mond-
ható — nem ítélhető uniformizáltnak. Korántsem egységes 
a most sorakozó lírikusok egyre népesebb együttese, bonta-
kozó költészetük szerkezeti rendje meglehetősen tagolt. Vagyis 
hozzávetőleges érvénnyel irányzatokat lehet megkülönböz-
tetni; természetesen inkább csak a kezdemények fokán, hiszen 
ezek a vonulatjelenségek jobbára m é g a kialakulatlanság alak-
jában jelentkeznek. De jelzésszerűen mutatkoznak fölismerhető 
irányzati jelenségek. Közülük egyre — Kiss Anna és Várkonyi 
Anikó példájából kiindulva a „panteisztikus-naiv, népi-mito-
logikus" világkép, a „népies szürrealizmus" meghatározást 
alkalmazván az észrevett változatra — már Agárdi Péter is 
utalt múlt évi áttekintésében (It — 1972/4. szám). A tagoltság, 
a színes változatosság önmagában bizonyosan jójelű fejlemény-
nek minősíthető; általánosságban, elvontan nézve a többféleség 
megnyugtató tünet lehet. Normálisan fejlődő és szerveződő 
korszakok mindenkori jellemzője a műfajok életének áramlati-
színképi gazdagsága. Enélkül beszűkülhet és megmerevedhet 
a költészet organizmusa, mert nélkülözné a szükséges dina-
mikát. A tendencia-gazdagságot azonban végül is mindig 
csak konkrét elemzéssel lehet hitelesen megítélni. Voltaképp 
az a kérdés, hogy mi a jellegadó tartalma a tagoltságnak, az 
értékminőségek milyen rendszerét hozzák létre a különnemű 
líratípusok, mennyi bennük a megújító képesség, megfelelnek-e 
a korszerűség igényének, s végső soron müyen irányba próbál-
ják terelni a lírafejlődés útjait. Ezek a szempontok a pálya-
kezdők többfelé húzó kísérleteinek az értékelésében is első-
rendűen fontosak. 

Ha pusztán vázlatos — és így némileg egyszerűsítő — jelzé-
sekre szorítkozunk, talán a következőképp rendszerezhetnénk 
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az elmúlt évi kötetek alapján a pályakezdők mezőnyének fő 
alakzatait. Először is szembetűnő, hogy egyik csoportjuk 
radikálisan eltávolodik attól a líraeszménytől, amelyet közéleti 
igényűnek, a közösségi élményeket befogadó, társadalmi 
érdekeltségű, a népi-nemzeti gondokra is érzékeny maga-
tartás-elven nyugvó költőiségnek, a történelemben élő s az 
„itt és most" legfontosabb ügyeit magában hordó ember 
élményvilágát, a forradalom s a szocializmus nagy kérdéseit 
élményi konkrétsággal és egyetemes szemlélettel megfogal-
mazó költői valóságkifejezésnek minősíthetünk. Ez az eltávo-
lodás természetesen többféle ideál nevében történhet, és a 
feladott ellenében megvalósuló eredmény is igen sokszerű 
lehet. A mostani éves metszet is erről beszél. 

Szólhatunk olyan változatról, amely ennek az „elhajlásnak" 
lényegében valamiféle spontán jellegű megvalósulása; vagy 
pontosabban: az elmozdulás indítékai — úgy tűnik fel — 
jobbára erősen egyediek, egyénien esetlegesek, partikulárisán 
különösek, s kevésbé gyökereznek világképi elvvé emelt, 
elméletileg-tudatosan is végiggondolt programban. Jelleg-
zetes példa itt a Bálint Leáé (Boldogságom erdeje). A manapság 
feltűnően korai pályakezdés magyarázhatja jórészt, hogy 
lírájának uralkodó jellegzetessége a naiv ösztönösség, a tiszta 
spontaneitás, az egyszerű vagy itt-ott mesterkéltségbe csava-
rodó játék, a gyermeki szemlélet és a serdülő lélek, az eszmél-
kedő tudat elemi reflexeinek közvetlen rögzítése. Ezen túl 
nemigen jut. Amikor mégis megkísérli — a kötet újabb darab-
jaiban —, jellemző módon a szimpla és érdektelen álbölcsel-
kedés, a gondolati banalitás, a kimódolt érzelmesség tünetei 
jönnek elő, a kiforratlanság, a szemléleti bizonytalanság, az 
iránytalan tétovaság bizonyítékaképpen. Más fokozat és erősen 
különböző világ, a jelzett változat leírásaként használt szempont 
alapján mégis itt említhető Beney Zsuzsa (Tűzföld) költői-
sége. Öntörvényű, egyetlen élményi középpont körül kon-
centrálódott, szigorúan megvont határok közé sűrűsödött 
líravilág az övé. Ősi témák, oly sokszor megénekelt nagy 
élmények új variációit, a sorstragédiákat megélő személyiség 
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erősen determinált létérzésének vallomásait írta meg. Köteté-
ben minden a haláltudatnak van alárendelve, ez határozza meg 
a horizontot, a világképet. A rekviem szólamai a kaotikus 
fájdalom anyagát rendszerezik, a kínt, a döbbenetet fegyel-
mezik zárt formákba, feszes alakzatokba. Az alapélmény 
monotóniáját a művészi alakítás a tárgyi és szemléleti elemek 
s a tárgyiasítási eszközök váltogatásával-sokszorozásával igyek-
szik megoldani. Vallomásai az átélt tragikum, a veszteség-
élmény megszenvedett, hitelesnek ható nyilatkozásai; ki-
fejezésmódja nem nélkülözi a költői erőt, leleményt, a forma-
adás invencióját ; versei egyenesen mívesnek, áhítatos műgond-
dal cizellált ábráknak hatnak. Mégis : ennek az emberi hitelével, 
vallomásos feltárulkozásával, valló alanyiságával megindító 
líraiságnak vannak fogyatkozásai, elbizonytalanító és fenn-
tartásokat előhívó jellegzetességei is. Úgy véljük, igazuk volt 
azoknak a kritikusoknak (pl. Ilia Mihály, Farkas László, Máday 
István), akik arról szóltak, hogy ebben az „étcrikus" lírában 
fel-feltűnnek az irodalmi ihlet, a rutin, a konvencionális sőt 
a műkedvelő modor, az üresen „szép" képi fogalmazás, az 
utánérzés jelei, az artisztikum bizonyos sallangjai is, s ezek 
meglehetősen egyenetlenné teszik a könyv esztétikai érték-
tartományát. És az egyazon élmény fölött köröző ihlet végül is 
nem tud teljesen megszabadulni a monoton körforgás kény-
szeréből. Az élményhelyzet együttérzésre hangol, a művészi 
átlényegítés — bár korántsem egyenletes — kétségtelen kvali-
tásokat bizonyít, de a gyűjtemény világa túlságosan zárt, 
túlzottan egynemű, némileg dermedt-merev is, és elvont-
ságában, ezoterikus koncentráltságában igazában kevéssé bon-
takoztat ki valami lényegszerűen ú j és eredeti létértelmezést, 
amelyhez átütően újszerű versnyelvet találna, a költőiség 
igazán egyéni modelljét megteremtve. A Tűzföld az első 
kötetek közül így is kiválik persze, de egyszeri tüneménynek, 
nehezen folytatható külön útnak, magában álló kuriózumnak 
érezzük — s ekként természetesen figyelmet érdemlő teljesít-
mény. A változat harmadik — ugyancsak egyénien eltérő — 
példája gyanánt Döbrentei Kornél könyvét (A Skorpió jegyé-
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ben) említjük. Az alapul vett líramodelitől való elkanyarodás 
az ő esetében is meglehetősen járulékos-egyedi okra vezethető 
vissza, s ez szerintünk a művészi kiforratlanság, zavarosság, 
tisztázatlanság tényeivel magyarázható kisiklás, tévútra kerülés. 
Versvilága a kozmikus-mítoszi-látomásos líraiság egyfajta 
„elrontott nyelvjárása", az elvont és üres modor-egyetemesség 
illusztrációja. Csupa harsányság, gerjesztett retorika, zavaros 
képtorlódás, kaotikus monumentalitás ez a versegyüttes. 
A „nagy méretek" kultusza, a romantikus és pszeudo-expresz-
szionista nagyítások szervetlen keveréke, zavaró messianisztikus 
én-felfokozás, a költő-szerep merőben önkényesnek és több-
nyire funkciótlannak tetsző felstilizálása, szertelen és mérték-
telen gesztusok, üresnek tetsző elvontság, a szemlélet s mon-
danivaló homálya és megfoghatatlansága jellemzik verselését. 
A rendszer nélküli dimenzió, amelyet zabolátlan képzelete 
erőszakoltan megalkot, a „kozmikusság" és „látomásosság" 
jegyében születik, de számunkra lényegében átélhetetlenül 
excentrikus, érdektelen, absztrakt és kevesetmondó, bárha 
meglehet a személyes alkotói élményfedezete, s a tehetséget is 
ott sejthetjük a háttérben. Olyan külön világ, amelybe nem 
tudunk belehelyezkedni. 

A közösségi indítású, a szocialista költészeti örökséget foly-
tató áramlathoz nem sorolható jelenségek eddig példák által 
jelzett variációi mellett észrevehető a másfajta modellek kere-
sésének, a különbözni akaró kísérleteknek egy másik tenden-
ciája is, mely a fenti változathoz képest számos külön jelleg-
zetességet mutat. Talán az a legfontosabb sajátság ebben a 
tekintetben, hogy a viszonyítási szempontként is választott 
alapmodelltől való elszakadás, a szakítás sokkal tudatosabb-
programosabb, mint az előbbi esetekben, jóval általánosabb 
és teljesebb érvényre tör. Meghatározó igényként jelentkezik 
a hagyományos költőiség szétrobbantásának, tagadásának a 
programja, mégpedig az elméleti meggondolásokhoz is kap-
csolódó modernség-elv bűvöletében. Feltűnő az itt említendő 
fiatalok alkotásában a kísérleti szándék, az experimentális kedv 
és hajlam. Művelőit — akik a magányos-izolált személyiség 
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elvont tudatlíráját szeretnék megalkotni — a líra tradicionális 
funkcióinak az átalakítási és erős redukálási törekvései vezérlik. 
Elégedetlenek a régi módszerekkel, poétikai elvekkel, le-
mondanak a hagyományosság továbbképző-megújító folyta-
tásában rejlő lehetőségekről, s ösztönzéseket elsősorban a kor-
társi világlíra némely eredményeitől, hatásaitól kapnak. A 
poétikai sajátosságok természetesen nem önmagukban állnak, 
összefüggenek a képviselni kívánt szemlélettel s magatartással, 
a kialakítani kívánt világképpel. Az eredmény pedig ebben 
a változatban sem egynemű, az áramlaton belül beszédes 
különbségek mutatkoznak. Számunkra a kísérlet veszedelmeit 
tanúsítja Bálint István kötete (Arthur és Franz). A szándék 
lehet komoly és őszinte, valaha talán új értékeket is létrehoz-
hat, egyelőre azonban az elméleti megalapozásra is törekvő 
program valóságos művészi hozadéka csekély. A hagyomá-
nyoktól elrugaszkodik, de az avantgarde kísérlet pusztán a 
modern vagy csak divatos irányok lényegében meddő imitá-
cióját bizonyítja. Modernsége alig több ügyesen, némi lele-
ménnyel kialakított modornál, tartalma egészen ösztövér. 
Versei készségeket sejtető, tanulékony játékok, ál-újdonságok, 
szeszélyes és eklektikus keverékvilágot alkotnak, látszat-
korszerűséget hordoznak. Az összefüggés-tagadás, az ezoterikus 
beszéd, az elhallgatás, a kihagyás egyszerűen jelentéshiányt is 
takarhat, ürességet is fedezhet, tartalmatlanságot is rejthet. 
Úgy látjuk, itt erről van szó ; laboratóriumi munkáról, buzgó 
studiumról, mely ez idő szerint terméketlenül önelvű, öncélú. 
Az elszánt hagyomány tagadást nem igazolja az eredmény, 
ezért az experimentalizmusnak, az idegen mintákra néző neo-
avantgarde ihletésű újkeresésnek és versújításnak ezt a fajtáját 
meddőnek állítjuk, fiaskónak ítéljük. Ennek ellenében — a 
körön belül — Oravecz Imre példájára mutathatunk. Héj című 
kötete szemléleti és poétikai problémáival együtt is figyelmet 
érdemlő, tartalmas változata a tradíciótól elszakadó modernség-
programnak, a vers ú j lehetőségeit kereső költői kísérleteknek. 
Költőiségének jellegzetességeit több méltatója (pl. Weöres 
Sándor, Bata Imre, Bori Imre, Fábián László, Alexa Károly) 

2 Irodalomtörténet 
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leírta már. Az elemzések alapján összegzésként elmondható, 
hogy a költő a hagyományos lírafunkciókat (vallomás, sze-
mélyesség, affektivitás, közvetlen élményszerűség, empirikus 
sokszínűség stb.) következetesen redukálja ; figyelme elsősorban 
oly általános és elvont tartományok iránt fogékony, mint az 
idő, a tér, a dolgok alig megközelíthető lényege, a megnevezés 
nehézsége-lehetetlensége, a „folyton fogyó jelenlét", a „min-
den bezárva önmagába" létállapot, a tárgyak, képek és emlék-
töredékek, mozgások, halmazok és létfragmentumok, állapo-
tok és relációk negatív univerzuma, a belső világ, a felszín és 
a mély kettőssége, az egyetemes magány-szituáció, a hiány 
alapélménye, a szemlélődő irányultság mint alapvető hangolt-
ságmeghatározó, a sivárság és a semmi érzete, múlt és jelen 
korrelációja. Mindezt az absztrakt tárgyiasság, a szaggatottság-
töredezettség, a rácsköltészet, a végletes elvonatkoztatás, a 
folytonosság elvén nyugvó struktúra felbontása, a sűrítés és 
kihagyás eszközeivel és módszerével formálja meg. Roppant 
sokat rábíz az elhallgatásra, a félig-kimondásra, a sejtetésre, 
az elvont tárgyiasság alapelveihez igazodó képi allúziókra. 
Szuggesztív, eredeti tehetség merész és kockázatos „kalandja" 
ez, fölidézi a fragmentalitás, a teljes elvonatkozottság, a merő 
ötletszerűség, a versteljességet megtámadó vázlatosság, a 
szikárság s a mechanizálódás veszélyeit. De bármennyire 
vitatható is világképi, létszemléleti tartalma, jelentésvilága és 
a metódus végletességéből eredően poétikájának több eleme, 
s bár önmaga lehetőségeit sem valósította meg ez idő szerint 
az elérhető teljességgel — már az első kötet is képes sajátos, 
egységes szemléletet, valóságértelmezést és művészi jelleget 
kinyilvánítani. Az áttekintésben eddig felsorakoztatott produk-
ciók közül az Oravecz Imréét tartjuk a vizsgált időszelet leg-
jelentékenyebb eredményének. Az ő teljesítményében ígéret-
ként adva van ennek a líramodellnek — az izolált személyiség, 
a magányos individuum elvonatkozott magatartását és erősen 
zárt világképét tárgyiasító lírának — a majdani teljesebb érvé-
nyű megvalósulása. De csak akkor érvényes ez a föltételezés, 
ha nem válik önmaga epigonjává, vagyis az alkatához s prog-
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ramjához való hűséget az önmegújítás képességével tudja 
összeegyeztetni. 

A mondottakhoz kapcsolódva kell szólni arról, hogy a 
hagyománykövetés, a klasszikus és közelibb tradíció tisztelete, 
a kísérleti nyugtalanság bizonytalan értékű túlzásaitól is óvó 
kiegyensúlyozottság s fegyelem, az átgondoltság az újító s 
felforgató-tagadó gesztusokban: ezek a követelményként fel-
állított szempontok természetesen nem afféle önmagáért való, 
megkötő-konzervatív elvként érvényesek; nem ilyen értelem-
ben említtetnek. Már csak azért sem — többek között —, 
mert jól tudjuk, hogy a hagyományosság, az új utak keresésé-
ben a tartózkodás korántsem egyértelműen s föltétlenül üdvö-
zítő alapelv. Példa ilyesmire is akad a múlt év első kötetei 
között. Kettőt említenénk, mégpedig a feltűnően megkésve 
indulók közül. Bisztray Ádám (Erdőntúli táj) könnyen át-
tekinthető líravilágát igazságtalanul nevezhetnénk érdektelen-
nek. Nem egy rokonszenves értéke van: a természetesség, 
egyszerűség, arányosság, szelíd-tartalmas emberség, kiegyen-
súlyozottság, életbizalom, az élmények konkrétsága és tiszta 
kontúrozottsága, józan arányérzék, póztalanság, letisztult 
szemlélet, megbízható mesterségbeli tudás. Mégis: az emléke-
ket s tapasztalatokat egybefogó szemlélődő nyugalma, csöndes 
töprengései, a kérdező gondolatiságot kiiktató s az érzelmi 
áramokat is megszelídítő, többnyire epikus-leíró-jelenetező 
versformálása, tájhoz kötődő tapasztalati élményszerűsége 
végeredményben kevésnek tetszik. N e m ragad igazán magá-
val, nem nyugtalanít eléggé, nem sok meglepetésben részesít. 
Kevéssé érezzük korszerűnek, újító elemeit keveselljük; a 
hagyományosságnak ez esetben inkább a bezáró határait 
érzékeljük, a megállapodottság veszedelmeit tapasztaljuk. 
N e m foglalható maradéktalanul ugyanebbe a képletbe Bertók 
László kötete (Fák felvonulása). Ő izgatottabb, dúltabb 
kedély. A helykeresés, a közösségkutatás mozdulatai dina-
mikusabbá teszik versvilágát. Benne több az érzelmi-indulati 
feszültség; konfliktusélményei erősebbek. Ám az ő ugyancsak 
nem érdektelen vallomásai is kevés felfedezés-élménnyel lepnek 
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534 
Fülöp László 

meg. Például: a fiatalember városbakerülésének, a régi ottho-
nos közegből való el-kiszakadás és az ú j életformában nehezen 
megtalált otthonosság helyzetei közt vívódó személyiség élet-
érzésének kivallásában líránk egyik ismert motívumának az 
újraéneklésével találkozhatunk; s ebben a megkésett újra-
fogalmazásban ott kísért a kevesetmondás, az időszerűtlenség 
és a közhelyesség veszedelme, a járt utak követésének élménye. 
Ez pedig erősen csökkenti a rokonszenves költői szándék 
hatását is. 

Ezek a megjegyzések egyúttal már át is vezetnek egy másik 
területre, a fiatalok lírájának egy eddig nem érintett irány-
zatához, az elsőkötetesek tarka alakzatot alkotó nemzedékének 
újabb kérdéseket fölvető másik csoportjához. A 72-es termés is 
világosan demonstrálja, hogy a most indulók seregében vannak 
képviselői a társadalmi-közösségi élettények iránt fogékony, 
a közéleti magatartás igényével, a társadalmi aktivitás és tudat-
formálás szándékával fellépő, az elvont létélmények helyett 
az élményi s szemléleti közvetlenséget és konkrétságot meg-
valósítani kívánó, a szocialista elkötelezettségű líra mai lehető-
ségeit kereső költészetnek. Különösségük, sajátszerűségük nem 
utolsósorban épp abban van, ahogy ennek a modellnek 
— amelyet a viszonyítás alapjaként határoztunk meg ebben 
az áttekintésben — egyéni értelmezést próbálnak adni. Meg-
próbálják ezt az irányzatot továbbfejleszteni; elsősorban a 
saját társadalmi helyzetükből kiinduló valóságszemlélet, élet-
értelmezés ihletében. Ebben a tekintetben az ide tartozók 
teljesítményei nem egy rokon vonást mutatnak. Egyik jelleg-
zetességük érdekes módon éppen az, hogy líra-ideáljukat 
meglehetősen sok belső kétellyel, megkérdőjelező gesztussal, 
nem kevés rezignációval, tétovasággal és konfliktusos bizony-
talansággal vállalják-képviselik. Igencsak kétkedve nézik a 
költészet lehetőségeit, a „mit tehet a költő?" számukra is oly 
eleven kérdését, saját költőszerepüket is. Szinte a kiábrándult 
józanság, az illúziótlanság válik programjukká, s ennek vonzá-
sában fogalmazzák hangulatjelentéseiket, életérzés-tudósítá-
saikat. Hangulatokat tükröző vallomásaikat, életérzésüket, 
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közérzetjelzéseiket nehezen lehetne egyetlen jellemző meg-
határozásba foglalni, ám a változatok alapszínei mégis jól 
érzékelhetők. Olykor ilyen egészen lakonikus kijelentésekre 
hagyatkoznak: „fáradt vagyok" (Apáti Miklós), „egy kéz-
legyintés mindenem" (Oláh János), „szomorú vagyok" (Ker-
tész Péter). Máskor ennél valamivel konkrétabban, a meg-
határozás teljesebb igényével, az elvont hangulatok motívu-
maira, az okozati háttérre is utalva fogalmaznak. Az önarc-
képek azonban lényegében ugyanazokat a hangoltság-elemeket 
sugallják: a panasz, az egykedvű konstatálás, a rezignáció, 
a keserűség jelenik meg bennük. Megvilágító idézetekkel 
bőségesen igazolhatnánk, hogy megnyilatkozásaik elsősorban 
valamiféle nemzedéki közérzetet körvonalaznak. Számadásaik-
ban ott érezhetők a helykeresés, a beilleszkedés aktuális gondjai. 
Átélik a fiatalság és felnőttség konfliktushelyzeteit — jórészt 
mint a hitek és illúziók megfakulását, remények elvesztését, 
az egykori lelkesedés lehorgadását, az eszmények eltávolodását. 
Csüggedésük és feszengésük, tétovaságuk egyik indokának 
látszik a „szerep nélkül" komplexussá növő hiányérzete, a 
kirekesztettség, a világalakító tettektől való elzártság, a nor-
mákhoz igazodó önmegvalósítás szándékának külső gátoltsága. 
Mintha többnyire vereségtudatban élnének, a hiábavalóság 
képzeteivel küszködnének, az egyén fölötti erők által deter-
minált közegben éreznék magukat, tétlenségre kárhoztatva, 
áhított nagy lehetőségektől elrekesztve. Ú g y látják gyakorta, 
csak a távlattalan hétköznapok maradtak, nincs más alternatíva, 
pusztán ezek kényszerű-beletörődő vállalása. Innen eredhet 
elszánt pátoszellenességük, a pátosz ellenében az iróniához, 
a gúnyhoz, az abszurdhoz, a groteszkhez, a fintorhoz, a fonák 
viszonyításokhoz és láttatásokhoz való vonzódásuk. A negatív 
élmények, a hiányérzetek, a megélt konfliktusok egyik jellemző 
reakciója kétségkívül az, amit eddig érintettünk. Gesztus-
világuk azonban nem csupán ebből áll. A legyintés, a szkepszis, 
a dezillúzió bénultsága nem kizárólagos. A másik póluson ott 
található a ki nem égett indulat, a támadó-követelő kritikai 
attitűd, a számonkérő harag, a nyugtalanság, a saját érték-
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tudatuk nevében kimondott elégedetlenség, a lázadó kedv 
egy-egy föllobbanása, a valóságot az ideálokkal szembesítő 
szigor, a tagadó-elutasító felindultság, a felelősségérzet. Persze, 
mindezzel korántsem merítettük ki élményvilágukat, nem 
jellemeztük hiánytalanul líraviláguk motívumrendszerét, vers-
ihletük valamennyi fajtáját. Hiszen vallanak magánéleti ügyek-
ről, szólnak gyerekkori emlékekről, szerelemről, természetről, 
hangulatokról, alkalmi benyomásokról is. De mondanivalójuk 
saját színezete szinte kizárólag a föntebb említett élmény-
formákkal van kapcsolatban. 

Fontos kérdés, hogy ez az egészen vázlatosan körülírt szem-
léletmód, magatartás és annak költői megvalósulása miként 
értékelhető. A fogyatkozások, a bírálható jellegzetességek 
kínálják magukat. Világképükben — úgy tetszik — egyelőre 
nem kevés az esetlegesség, az epizodikus elem, a partikuláris 
szemléleti mozzanat, a rögtönzöttség, a gesztusok, attitűdök 
és szemléleti formák szervetlen keveredése. A költői valóság-
elemzésben gyakran megállnak félúton, megrekednek a köz-
vetlenségben, a spontaneitás lehetőségkörében, a nonkonfor-
mizmus közhelyeinek deklaratív kinyilvánításánál, a részleges-
ség fokán. Különösen érezhető a magatartás gondolati meg-
alapozásának ingatagsága és a gondolkodói távlat beszűkült-
sége, a kontúrok elhalványodása. A mostani példaanyag alap-
ján is » r . C g í i g y e l h e t ő , hogy kialakult a nemzedéki helyzet-
lukrözésben, állapotkivetítésben valamiféle sztereotípia-rend-
szer — a beállítottság, a kinyilvánító gesztusok, a jelzések, a 
mot ívumok bizonyos uniformizálódása, egymást ismétlő 
körforgása, a közérzet-megfogalmazások furcsa sematizmusa. 
Társulnak ezekhez némely versesztétikai bajok is. Szembetűnő 
például egy-egy köteten belül a verstípusok, alakzatok, stílus-
formák túlságos heterogenitása, eklektikus tarkasága. Feltűnik 
az ökonómia, a műgond helyenkénti hiánya, a laza vers-
szerkezetek gyakorisága, a nyelvi-képi erőtlenség, kísért az an-
tipoétikus verbalizmus; a szándékoltnak mutatott közbeszéd-
szerű dikció sokszor elvezet a nyers és gyalogprózai effektusok 
alkalmazásához, a stílszürkeséghez, az érzékletesség-hiányhoz. 
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A biztató értékek és a rosszjelű tünetek sorjáztatását tovább 
folytathatnánk. Ehelyett célszerűbb talán arról szólni, hogy 
ez az általánosító jellemzés az egyedi esetekben pusztán meg-
közelítő érvényű lehet, figyelnünk kell tehát az eltérésekre, 
értékkülönbségekre is. Két teljesítményt emelnénk itt ki 
mindenekelőtt — bennük látjuk a legtöbb figyelemre méltó 
értéket, a legtöbb ígéretet a múlt évi bemutatkozások közül, 
szerintünk ők adták ennek az egész líránk további fejlődési 
irányának alakulása szempontjából oly fontos vonulatnak a 
legérdekesebb példáit. Szentmihályi Szabó Péterre (Ének 
a civilizált emberről) és Veress Miklósra (Erdő a vadaknak) 
gondolunk. Szentmihályi költőiségét leginkább a fanyar, 
ironikus, kétkedő racionalizmus jellemzi. Az érzelmeket s 
indulatokat a gondolati igényű reflexió fogja össze verseiben; 
a gondolatot kitüntetett szerepbe kívánja emelni. ,,A gondolat 
jobban érdekel, mint a vers, az igazság jobban, mint a szép-
ség" — vallja. „A világról föltehető kérdések sokasága" izgatja 
elsősorban, a kor legfontosabb jelenségeihez próbál közel-
férkőzni. Erős benne a világ rendezetlenségének élménye. О is 
illuziótlan, jobbára keserű, gúnyorosan józan. Kedveli a vi-
szonylatokat, a dolgokat fonákjukra fordító viszonyításokat. 
A versben többnyire elemzően vagy kijelentően konstatál, 
rögzít, meghatároz ; olykor egyenesen valami definíciós szikár-
ság is föllelhető kötetében. A tapasztalatokat nagyobb távlatba 
állító intellektuális szemléletmód, a szentenciózus gondolatiság 
mögül ki-kivillan az elégedetlenség, a hiányérzet, a személyes 
panasz, a rosszkedv, a „determinációs szomorúság" (Fodor 
József) érzése. Igaz, az intellektuális szintézis, amit róla szólva 
bírálói emlegettek, inkább csak lehetőség egyelőre, az egyéni-
ség jóval többet ígér, mint az első kötet kivívott eredménye; 
de a szemléleti nyitottság, az érdeklődés tágassága, vívódó 
nyugtalansága, a jelenkor összefüggéseit kutató elemző kedve 
továbbfejlődésének lehet a garanciája. Veress Miklós szembe-
tűnően más költői alkat. Benne is van ugyan hajlam a groteszk, 
a dezillúziós irónia iránt, de az ő magatartásában lényeges 
szerepet kap a nemzedékében szokatlanul szenvedélyes pátosz, 



534 Fülöp László 

a szinte romantikus lobogású hit és elszántság is. Ihletében 
szóhoz jut a személyes sors drámája, a lesújtó szenvedések 
élménye; primér vallomásos közvetlenséggel szólaltatja meg 
a megpróbáltatások kínjait. Kötete mindenekelőtt abban lehet 
példázatos, ahogy ennek az élménykörnek a kitágulási és át-
változási folyamatát elénk tárja. Bizonyítja, hogy a költőt 
a rászakadt bajok nem bénították meg, éppenséggel az élet-
hódító szenvedély, a heroikus föllebbezés energiáit sokszoroz-
ták meg. Kiszabadítja magát a személyiség a magánbajok 
préseiből, s fel tud emelkedni a feladattudat magaslataira. 
Ő is megéli a jellegzetesnek mondható nemzedéki konflik-
tusokat, a társadalom életének nagy és nehéz ügyeit, s ezeket 
a kérdéseket nemzedéktársainál erősebb bizonyosságérzettel 
tudja feloldani-megválaszolni. Különösen a kötet záróciklusa 
(Boldog ikonok) szól erről szépen, hitvalló szenvedéllyel, 
kinyilvánítva a közösségre néző történelmi elkötelezettség 
magatartáselvét, hitelesen érzékeltetve a fölnyílt távlatot, a 
valóságélmény megtágult horizontját, a vállalás és a katharzis 
telt pátoszát. 

A múlt évi pályakezdők közül — említettük — Szentmihá-
lyit és Veresst érezzük ebben a vonulatban a legtöbbet ígérő 
tehetségeknek, de n e m hagyható említés nélkül még néhány 
jelentkezés. Oláh János (Fordulópont) „nemzedéki tudósítá-
saiban", „közérzetverseiben" megtalálhatók az egyénin túl-
mutató jelentéselemek; vallomásaiban a cselekvésvágy és a 
szkepszis, a nemzedéki panasz és önérzet, a kinyilatkoztatások 
és elbizonytalanodások, a düh és keserűség, a közéleti szenve-
dély és kétkedő legyintés, a lázadás és lehorgadó kedv, az 
erőtudat és bénultság váltóáramai lüktetnek. A bajt abban 
látjuk, hogy meglehetősen sok ebben az életérzésben a parti-
kuláris motívum, az esetlegesség, a puszta jelzéseknél alig 
tovább jutó részlegesség. Gondolatisága nem elég gazdag és 
kontúrozott; nincs elegendő távlata. Az önmagában forgó 
indulat és izgatottság nem tudja átütni igazán a szűkösnek 
tetsző szemlélet határait. A költői megvalósítás még inkább 
bizonytalan: a változatosság szervetlen tarkaságba csap át, 
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kísértenek verseiben a lírává nem érlelt tételdarabok, verbálisan 
vagy ösztövér stílben fogalmazott gondolatsorok, s nem erénye 
a komponáló fegyelem se. A lehiggadás, az érlelődés hozhatja 
meg érezhető tehetsége egyértelműbb kibontakozását. Apáti 
Miklós (Vándorút) is főként a generációs közérzet vallomá-
sait adja, de leszűrtebben, összefogottabban és kevésbé szen-
vedélyesen-szertelenül, mint pl. Oláh. A dezillúzió jegyében 
írja higgadt számadásait, az életérzés szabatos meghatározásait, 
az állapot-konstatálásokat, amelyekben ott van a „semmit se 
tehettem" rezignációja, megkeseredő öniróniája, a cselekvés-
vágyat a passzivitás kényszerhelyzeteivel ütköztető eszmél-
kedés, a mindennapokban felismert gátak élménye. Egyszerre 
elégedetlen, józan, csüggedt, fegyelmezetten átgondoló, 
bizonytalan kereső, mást akaró, a hétköznapok megélt világa, 
az erős valóságigény alapján a helyzetek fölmérésére törekvő 
és hitre sóvárgó. Nyugtalan tettvágya, eszményigénye juttatja 
el a forradalom és forradalmiság jellegzetes nosztalgiáinak 
elmúlt időkre és távolibb világokra tekintő kivallásáig. Kertész 
Péter (Hangulatjelentés) gyűjteménye a szomorúság, rezigná-
ció, szelídség, fanyar józanság, köznapi egyszerűség, a mora-
lista indulat, az ideálokat állító programosság, a szókimondó 
nyíltság, a kritikai gesztusok, a publicisztikus harsányság, a 
groteszk csavarások, ironikus átforgatások, a gúny, a pátosz-
romboló viszonyítások, a dolgok fonákját mutató paradoxonok 
nem valami szerves együttese. Megáll a „hangulatjelentések" 
keverékvariációinak fokán; elegyes versvilágában sok a sze-
szélyes és esetleges rögtönzés. Gondolatisága elmélyítetlen, 
szakadozott, általánosságba vesző és gyakran csupán köz-
helyeket forgató. Költőiségében nagyon sok a gyarlóság, a 
zavaró disszonancia: a pongyolaság, formátlanság, a gyalog-
prózai szürkeség; poétikai értékvilága egészen szegényes. — 
Végül az igen fiatal Fábri Péter bemutatkozására (Fosztó-
képzó'kkel) utalunk. Tehetségéről tanúságot tett; verseiben 
számos értékre, rokonszenves tulajdonságra bukkanunk. Igaz, 
vallomásaiban kiegyensúlyozatlanul keveredik még az igaz-
mondó, igazságkereső ajzottság, a valóságot faggató s ítélkező 
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igény a kamaszpózokkal, konvencionális kesergéssel, a szerep-
játszó panaszfogalmazással, magányról, csalódottságról, bána-
tokról való szólamokkal, de készültsége bíztató, önmegvaló-
sító szándéka, eszmélkedése egyéni líravilágot előlegez; fel-
fedezése pedig már most jó meglepetés volt. 

Irányzatok példái 

A pályakezdők rendjében megfigyelhető irányzati különb-
ségek természetesen általánosabb érvénnyel is jelen vannak 
legújabb líránkban. A fiatalok művészetében észlelhető külön-
féle tendenciák voltaképp nem új jelenségek; az általuk kép-
viselt változatokat inkább csak az előttük járó nemzedékek 
művészi törekvéseinek, hosszabb ideje kialakult irányainak 
több-kevesebb módosítással történő folytatási kísérleteiként 
tekinthetjük, hiszen az induló lírikusok láthatóan már meg-
levő tendenciákhoz kapcsolódva építgetik saját líravilágukat. 
A múlt év eredményeinek szemléje is újólag igazolja ezt az 
általánosító jellegű megállapítást. 

Amit a fiatalok köteteinek vizsgálata alapján — egyik jelleg-
zetes irányként — az elvonatkozottságba szorult magányos 
személyiség közéleti-közösségi funkciókat kiiktató absztrakt 
tudatlírájaként határozhatunk meg, az a modell korántsem 
pusztán a most indulók körére szorítkozik, képviselői az idő-
sebbek közt is megtalálhatók. A lehetséges példák sorából 
ezúttal Pilinszky János új kötetét emeljük ki, mert bizonyos, 
hogy a Szálkák az esztendő líraterméséből kimagasodva, a 
legmagasabb fokon reprezentálja ennek a — hozzávetőleges 
pontossággal megjelölt — líratípusnak az értékeit, teljesen 
egyéni és nagyjelentőségű megvalósulása egy költészeti modell-
nek, s nem epizodikusan, hanem az eddigi életmű összefüggés-
rendjébe illeszkedve. „Az új magyar költészetben — írja 
Béládi Miklós (Kritika — 1973/2. sz.) — Pilinszky lírája 
fejezi ki legvégletesebb módon a modern irodalom egyik 
uralkodó érzését: az ember elmagányosodásának, felesleges-
ségének tudatát és az ebből eredő akut szorongásokat." A vál-
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tozó társadalmi-történeti idő felől nézve független-elkülönült, 
magába zárt líravilág az övé, amelyben az egyetemessé emelt, 
mindent betöltő jelképpé tágított múlt, a „passé realitása" lett 
az egyetlen idődimenzió és meghatározó. A múlt „mozdulat-
lan realitása" mindenen átsugárzó alapélménnyé vált, s az 
ebbe valósággal belekövült személyiség az „engagement 
immobile" magatartását alakította ki. Emlékezete újra és újra 
visszatér „a század botrányának" el nem feledhető valóságához, 
ahhoz, ami akkor, a háború s a fasizmus infernójában megtör-
ténhetett. Ennek a múltnak, a megtörténteknek keresi a végső 
jelentését, máig szóló üzeneteit; a lírai és az elemző-gondolati 
értelmezés révén alakítván ki egy egészen sajátos szemlélet-
módot, gondolatrendszert — egyúttal mind közelebb jutván 
a katolikus bölcselethez, a keresztény-bibliai mítoszhoz is. 
A „KZ-láger" képzetben összegződő emberi tragédiát, emberi-
ség-traumát éli újra az értelmező-emlékező tudat, szinte 
„egyetlen témává" egyetemesíti, s a keresztényi mítosszal is 
igyekszik egybeolvasztani. A magyarázatot és megfejtést kereső 
értelem az „áldozat", a „hóhér", a „tiszta történés", az „örök 
stációk" alapképzeteinek jelentését fürkészi, próbálja meg-
határozni. A történelemben megélt drámától az „időtlen 
passió" látomásáig jut. Egybefoglalja az isteni-mítoszi és az 
emberi történetet az időtlenül egy áldozat-szituáció, az örök 
passió víziójában. A történelemnek ez a sajátos időtlenítése 
egyértelműen arra mutat, hogy Pilinszky János költői gondolat-
világában végletesen fölerősödött a korábban is meglevő 
vallásos-katolikus ihletés, művészi világképe szembetűnően a 
misztikus-keresztény eszmevilág és világszemlélet irányába 
fordult. A nem enyhülő evilági reménytelenség, az egyete-
messé tágult reménytelenség- és szenvedésérzet a transzcen-
dencia tartományai felé mozdul, a „transzcendens vigasztaló 
részvét" (Király István) vallásos morálfilozófiájában akar meg-
oldást találni. A „Csönd-ars poetica" vonzásába került nagy 
költőegyéniség új kötete a fölépített szuverén életmű egység-
elvét őrizni kívánó folytatás igényéről s készségéről vall, 
a folytonosságteremtés szándékát nyilvánítja ki, érdekesen 
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ellene mondva egyben a Csönd költészetének, a Nagyvárosi 
ikonok (1970) zárófejezeteiben meghirdetett programnak is. 
És ebben a folytonosságban a mély, szerves egység uralma 
mellett az érzékelhető elmozdulás, a részleges változás és 
újszerűség némely mozzanatai is alakító szerepet kapnak, 
anélkül persze, hogy feltűnő átalakulást hoznának, lényegi 
metamorfózist teremtenének meg. A Szálkák tanúsága szerint 
a Pilinszky-líra ebben az új fázisban valamelyest személyesebb, 
bensőségesebb, intimebb lett, eddig jórészt hiányzó elemeket is 
magába fogadott. Az élménymotívumok együttesében részint 
újszerű alkotóelemként tűnnek fel a személyes életszférák 
körébe tartozó életjelenségek. Mindenekelőtt a szerelem val-
lomásaira és az anya-élmény verseire gondolhatunk. Szép 
motívumait adják a kötetnek ezek a megnyilatkozások, de 
ezek az intim élménytípusok nem jutnak igazán önálló léthez 
a gyűjtemény világában. Alá vannak rendelve a személyiség 
alaphangoltságát megnyilvánító más élményfajtáknak, követik 
azok mozgását, az uralkodó létélmények áramaihoz igazodnak. 
Ezek az ihletek is be vannak állítva abba a perspektívába, 
amelyet az egységes költői léttudat, a művészi világkép teremt 
meg, s formál lényegszerűen metafizikai alkatúvá. A kötet 
mélyebb élményrétegeiben pedig még inkább a lényegi egy-
séget őrző állandóság egyértelmű jelzéseire találhatunk. Tehát 
a szervező világkép igazában a statikusság, a zártság elvén 
nyugszik. Folyvást visszautalnak az itteni motívumok az életmű 
előbbi fejezeteire. Továbbra is a szenvedés-élmények perspektí-
vájából látja az eszmélő tudat „metsző élességgel" a világot. 
Pilinszky János életlátomása — ha talán valamivel enyhültebb-
oldottabb formában, lágyabban-érzelmesebben is — a fájdal-
mat, a szorongató félelmet, a kínt, a szenvedést, a boldogtalan-
ságot és reménytelenséget mutatja fel az embersors leglénye-
gesebb minőségeként. A létezésből elsősorban a szorongás-
érzetet folytonosan ébren tartó és növelő alkalmakat s jelen-
téseket érzékeli; a személyes sorsról és a teljes létről valló 
személyiség világlátásában vezérmotívum-szerepe van a mártí-
r ium, a megválthatatlanság, a kárhozottság, a szenvedésre-
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ítéltség képzeteinek. A szenvedések uralmát egyetemesnek 
érző lírikusi tudat — a katolikus mítoszi-vallási szemlélettel is 
találkozván — eljut a Pilinszky gondolkodását s eszmerend-
szerét oly szembeötlően befolyásoló Simone Weil tézisének 
elfogadásáig: „Latrokként tér és idő keresztjére vagyunk mi 
verve emberek." Eljut a kereszt, a szálka — kötetcímmé is 
emelt — jelképéig, „a szálkák mozdulatlan jelenét" szuggeráló 
sorslátomásig, amelyben időtlen passióvá változik át az emberi 
lét. A szenvedésre koncentrált érzelemvilágnak és szemléleti 
beállítottságnak mintegy az összefoglalása a nem szűnő halál-
tudat, a halálra nézés, a mindenhatóvá növő halálképzet, 
mely át meg átszövi a versvilágot. A költői átélésmód egyik 
legjellegzetesebb vonása az a konstatáló tudomásulvétel, amely 
kiiktatja az érzelmek sorából a lázadást, a drámai szenvedélyt, 
a viaskodást. Annyira egyetemes hatalmú és föltétlen érvényű 
lételemnek érzi az átélő a halált, a pusztulást, s oly egyértel-
műen be tudja illeszteni világképébe, sajátos életfelfogásába, 
hogy kevéssé kell megszenvednie brutális kihívásként, ellen-
szegülésre szólító fenyegető erőként, tragédiaként. Léttörvény-
ként fogadja el, metafizikájának integráns alkotó tényezőjévé 
avatja. Az élmény fajtákat és a valóságszemléletet megnyilvá-
nító költői magatartásra általános érvénnyel is jellemző vala-
mely passzivitás, mely a létharcokról való lemondás megadó 
gesztusában formálódik meg. A gondolati-filozofikus vívódás 
és az érzelmek, indulatok feszítettségében megnyilvánuló 
drámai szenvedély ellenében a megbékélésre, elviselésre, m e g -
értésre, elfogadásra, belenyugvásra hajlik a személyiség. A lélek 
háborgásait is elcsitító reflexív-konstatáló szemléletmód s 
élményközlés, valamely szelíd méltóságú emelkedettség, 
szeretet-elvű részvét, pietas, csöndes áhitat, alázatos engedel-
messég jellemzi ezt a magatartást, adja meg különleges étoszát. 
„Világok, csupa félelem / és csupa alázat vagyok" (Kiért, 
miért) — ennél találóbban aligha lehetne összefoglalni e 
költőiség magatartáslényegét. Egyelőre nehéz volna pontosan 
megítélni ennek a meglepő fejleményként megszületett é letmű-
fejezetnek az értékét, funkcióját és későbbi hatását, hiszen a 
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jelek arra mutatnak, hogy a Szálkák nem összefoglalás, inkább 
csak metszet egy új sorozatból, mely tovább folytatódik. 
Kérdés lehet, hogy a költő meg tudja-e őrizni lírájának világ-
képalkotó erejét, szervességét s belső, önelvű teljességét, annyi 
azonban jelenleg is kétségtelennek látszik, hogy ez a kötete is 
kiemelkedő alkotórésze mai költészetünk egyik irányzatának. 

Költészetünk másik nagy tendenciája, mely n e m a magányos, 
a történelemből és a társadalmi „itt és most" közegéből magát 
kirekesztő költői én tudatvilágát közvetíti, n e m kíván le-
mondani a líra primér közösségi funkciójáról, a modern 
értelemben vett közéleti költőmagatartás mai lehetőségeiről — 
szintén jelen volt eredményeivel a múlt év költészetében, 
Mégpedig nem uniformizált változatokban, hanem sokszínűen, 
s ugyanakkor olyan jelenségeket is produkálva, amelyek rá-
irányíthatják figyelmünket — ismételten — a korszerű szocia-
lista költészet néhány kérdésére, helyzetének és fejlődési útjai-
nak némely problémáira. A teljes példaanyag elemzésére 
nincsen mód, ezért csupán egy-két példát kiemelve szólhatunk 
itt ennek a számunkra oly elsőrendű fontosságú vonulatnak 
az egy évnyi metszetben is megmutatkozó tüneteiről, eredmé-
nyeiről s gondjairól; folytatva is ezzel a pályakezdők egyik 
csoportjáról tett megjegyzéseket. 

Egyetlen esztendő is arról tanúskodik, hogy a vonulaton 
belül a modellek sokfélék, érdekes egyéni variációk jönnek 
létre, s mindegyik változatnak megvannak a specifikus értékei, 
és nemegyszer a jellegzetes belső konfliktusai, sőt zavarai is; 
amint ez a választott példákon is tanulmányozható. Költé-
szetünknek ebben az ágában jelentékeny produkciónak tartjuk 
a jelzett időszakban Szécsi Margit mind egyenletesebben 
gazdagodó életművének újabb fejezetét, A Madaras Mérleg 
című kötetet. Talán azért lehet elsősorban tanulságos és példá-
zatos az ő kísérlete, mert arról vall, hogy egy eredendően 
nyugtalan egyéniség a számára lehetőségként adott privatizálást 
miként haladja meg a közösségi felelősségtudat elvén nyugvó 
ars poetica jegyében. Derűs és kiegyensúlyozott kedélyalkatnak 
aligha tekinthető, inkább nyugtalanságban élő, borúra hajló, 
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bajlátó, konfliktusokra s drámai ellentétekre igen érzékeny, 
ajzottan viaskodó költőegyéniség Szécsi Margit. A kiegyen-
súlyozottság állapotait nem tudja elérni, megbékélt pillanatai 
ritkán adódnak; életérzését feszültségek járják át, teszik kavarttá 
s vibrálóvá. De nem alkuvó magatartás, lemondásra nem haj-
landó lélek vállalja ebben a vallomáslírában a maga életét, 
sorsát s a világot. Megpróbáltatásai edzették-keményítették, 
nem törték össze; ezért felelhet a bajvívás összeszedettségre és 
elszántságra valló gesztusaival minden kihívásra, s nem engedi 
magát befalazni a rezignáció, a dezillúzió, a rossz közérzet 
mozdulatlan s megbénító állapotaiba, a vereség helyzeteibe. 
Látszólag csak a saját sors tényei alkotják az élményanyagot. 
Valójában ennél jóval nyitottabb aköltői érdeklődés, fogékony-
sága teljesebb, figyelmének nagyobb az érdektere. Mert illeté-
kesnek tudja magát Szécsi Margit a pusztán személyes jellegű 
élménykörökön túlmutató, egyetemesebb ügyekben, az élet 
nagyobb dolgaiban is. Természetes közvetlenséggel éli át 
— mert az egyéni lét részének vallja — az emberiség, a közös-
ségi létezés lényeges kérdéseit. Derűsen bizakodónak s harmo-
nikusnak ez az élménytípusa sem tekinthető, ám lírájának 
súlyát nyilvánvalóan növeli, értékvilágát számottevően gyara-
pítja. Az „Elherdált emberiség" aggodalma, értékféltő haragja 
szólal meg legerősebben a közösség sorskérdésein töprengő 
lírikus vallomásaiban. A „tiszta szigorúság" nagy motívuma 
jelentkezik itt, amelyet egyáltalán nem valami szikkadt aszkéta-
harag vagy elfogultság lobogtat, hanem az igaz hevű, gazdag-
ságot és teljességet, ú j emberidcált akaró-követelő moralista 
pátosz, életjobbító igényű szenvedély. És ennek a magatartás-
nak szembe kell néznie a „mit tehet a költő?" — mai költé-
szetünkből és Szécsi korábbi lírájából is oly jól ismert — kérdé-
sével. Hathat-e a költői szó az egyéninél teljesebb értelemben, 
van-e küldetése a jelen világban, részt vehet-e az emberiség 
öntudatra ébresztésében, lehet-e még eszméitető funkciója, 
rangot adhat-e neki a humánus eszmények fölmutatása, eleve-
nen tartható-e eredendő közösségi hivatása és a világalakítás 
igényében kifejeződő méltósága, étosza? A kérdésekre vála-
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s z ó l ó Szécsi Margitot nem jellemzi a felületes, henye bizakodás, 
s épp ezért lehet hitele annak, amit ebben a nehéz ügyben 
A Madaras Mérleg lírikusi magatartása — eddigi költészetének 
üzenetével egybehangzóan — demonstrál. 

Garai Gábor ú j verseskönyvét — mely ugyancsak figyelmet 
érdemlő példája líránk itt említett modell-sorának — a kritika 
egy része új szakaszt nyitó műnek ítélte. Mi ellenben úgy vél-
jük, az Ablakban a nap egyik jellegadó sajátossága éppen az, 
hogy nem újító erejű kötet, sokkal inkább folytatása annak, 
ami már a Kis csodákban is benne volt. Joggal írta akkor 
Szabolcsi Miklós (Népszabadság 1968. június 2.), hogy az 
érzelmi szenvedély „a férfikor rezignációjával, fáradtsággal" 
keveredik, s hogy „ilyen enyhe rezignáció, mélybe fojtott 
kétkedés jellemzi a kötet közéleti verseit is", a kommunista 
költő „lelkesedése szordinósabb, hite fojtottabb", s ami mind-
ezzel bizonyosan összefügg: „Garai régebbi, nagy, sodró 
erejű, áradó közösségi verseinek halványabb lenyomatait, 
másolatait" találjuk a gyűjteményben. Azt hisszük, ez a jellem-
zés a mostani verskötetre is lényegszerűen érvényes, s épp 
ennek kapcsán érdemes szólni leginkább ennek az érdekes, 
mai közéleti-szocialista elkötelezettségű költészetünk nem egy 
kérdését fölvető könyvnek a problémáiról. Alkalmat kínálna 
ugyan arra, hogy számos szép értékére figyelve méltassuk a 
teljesítményt, de ezzel inkább elfednénk azokat a hiányérzete-
ket, amelyek megfogalmazódnak bennünk, látván egy jelentős 
életművel rendelkező szocialista lírikus immár hosszabb ideje 
tartó megtorpanásának tüneteit. Hogy az Ablakban a nap 
önmegújító erejét kevésnek látjuk, kevéssé tapasztalhatjuk, 
abban ugyanis a lappangó művészi válságot, a feloldatlan 
bizonytalansági állapotot ismerhetjük fel. Erezzük az alkotói 
magatartásban a folytonosság igényét, a hit elvét és eleven 
akaratát, a felelősségtudat imperatívuszát, a folytonos készenlét 
termékeny feszültségét, a szocialista közéleti líra ú j lehetőségeit 
kereső igyekezetet — egyik forrása ez a kötet jelentőségének, 
értékvilágának. Ugyanakkor megszólalnak a versekben már 
korábbról ismert keserűségek, fájdalmak, jelzett-sejtetett 
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hiányérzetek, rossz érzések, gyötrelmek, szóhoz jut többször 
a rezignáció, a magánytudat, vagyis kirajzolódik valamelyest 
a „kételyes hi t" diagnózisa is. Ez a polarizáltság, ellentétezés 
izgalmas fejleménynek ígérkeznék, hiszen következetes és 
teljességre törő művészi megvalósítása nagy erővel beszélhetne 
egy mély tudatossággal kiküzdött művészi magatartás jelenlegi 
belső konfliktusairól, az őszinte meggyőződéssel vállalt költő-
szerep vívódva megélt tartalmáról. Találhatók a gyűjtemény-
ben ilyen jellegű vallomásmotívumok, gesztusok, s ezek 
fölötte érdekesek, sokatmondóak. Végül mégsem elégít ki 
maradéktalanul a kötet-egész. Okát mindenekelőtt abban 
keressük, hogy hiányzik a versek együtteséből az olyan szem-
léleti-gondolati szintézis, amely a magatartás szerves egységét 
megteremthetné; a kötetbeli ellenpontok nem alkotnak eléggé 
egységes sugallató rendszert; a valóságosan átélt ellentétek 
szembesítése a vallomások sorozatában meglehetősen epizo-
dikusnak, töredékesnek tetszik. Fegyelmezetten egyensúlyoz 
a személyiség az ellentett erők terében; a sejthető drámából 
jobbára csak szakadozott jelzéseket kapunk; a vívódás több-
nyire alkalmi érvényű gesztusokra szorítkozik, nincs igazi 
folytonossága, s kevesebb a kelleténél a koncentráltsága. A 
konfliktusok költői megragadása, az élményszerűen átélt ellen-
tétek ütköztetése részlegesnek, félbenmaradónak tetszik. Az 
igencsak összetettnek érezhető alkotói szituáció elemző, kímé-
letlen következetességgel végiggondoló feltárása és bemutatása 
tehát — benyomásunk szerint — nem valósul meg a kívánt 
teljességgel, mélységgel az Ablakban a nap költeményeiben. 
Ezzel függhet össze az a sajátosság is, hogy a kötet művészi 
ereje sem elég teljes. A költő mintha inkább régi eszközeit 
használná, csekély fölfrissítéssel, önmegújítás nélkül. Megbíz-
hatóan jó vers, szépen formált költemény nem egy található 
a gyűjteményben — ami természetes is —, de kiemelkedő, 
hibátlanul megoldott, szuggesztíven ható, igazán emlékezetes 
alig. Az átmenetinek remélhető válság-állapot meghaladása 
hozhat csak emelkedést, ú j eredményeket. 

Súlyosabb bajok is vannak ezeknél más költők műveiben, 

3 Irodalomtörténet 
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s mert a szocialista líra ügyéről, rangjáról van szó, legalább 
röviden ezekről is szükséges szót ejteni. Két igencsak népszerű-
olvasott lírikus múlt évi kötete alkalmából tesszük ezt. Bárányi 
Ferenc és Soós Zoltán esetére gondolunk. Bárányi ú j könyve 
( Változó szelek) egy jobb sorsra érdemes kísérlet kudarcáról 
vall számunkra. Úgy látjuk — a költőtárs Garai Gábor kitűnő, 
példaadó kritikájának (Kritika — 1972/10. sz.) ítéletével 
lényegében egyetértő módon —, hogy ebben a lírában a 
jószándék, a rokonszenves törekvés nemhogy célba érne, 
éppen ellenkezőjére fordul, elsikkad, mert a közéletiség jegyé-
ben fogant modern realista költészetnek egy jórészt elrontott 
változatát tudja csupán létrehozni. A szemlélet zavarát jelzi, 
a bajokat növeli, hogy a szerző a Jótanácsok című programvers 
módjára fogja fel helyzetét, kisiklatva az érvelést, az öncsalás 
álérveivel, tévesztett indulattal hadakozván verselő gyakorlata 
nevében; létező vagy inkább fantomizált veszedelmekkel. 
Önvizsgálat helyett felületesen támad, és demagóg csavarások-
kal védekezik. Pedig lírájának alaphibái ebben a kötetben is 
szembetűnően kiütköznek. Idézetek sorozataival bizonyíthat-
nánk, hogy képviselt forradalmisága költői meggyőző erő, 
művészi hatékonyság nélkül való ; gondolatisága közhelyekből, 
szólamokból áll; publicisztikusan harsány deklarációiban, nem-
egyszer szektariánus-demagóg színezetű kinyilatkoztatásaiban, 
szónoki-deklamáló hangnemében a leegyszerűsítő szemlélet 
érhető tetten, s minimális az esztétikai hatásfok; költészetté 
lényegített, az esztétikum szférájába emelt radikális-forradalmi 
magatartás — a hirdetett szándék — helyett jobbára csak 
tetszetős gesztusok, látványos attitűdök közvetítője a kiabáló 
versszöveg. Látszatsikerek védhetik s időlegesen talán erősít-
hetik a költőiségnek ezt a fajtáját, ám a tehetség — s ezt most is 
ott érezzük a háttérben — ilyesmivel nem elégedhet meg. 
Előbb-utóbb rá kell jönnie, hogy iránya felülvizsgálatot s 
korrekciót kíván. Szocialista líránk legjobb eredményei gazda-
godhatnának egy jójelű fordulat következményeként. 

Soós Zoltán válogatott kötete (Sólyatéri tél) sokban hasonló 
kérdésekhez vezet el. Itt is a szocialista, minden ízében közös-
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ségi lényegű költészet megalkotásának szép szándéka fullad 
kudarcba, siklik rossz irányba. Megnyerő az elgondolás: meg-
fogalmazni a mai munkásélet világát, szociális érzékkel, forra-
dalmi következetességgel reagálni a jelenkori társadalmi való-
ság zavaró ellentmondásaira, képviselni az osztályharcos szem-
léletet, egy sajátos — sok személyes élménnyel is gazdagított — 
nézőpontból felmérni a világot, igazságosztó szenvedéllyel 
megítélni az életjelenségeket, a lényeges valóság-összefüggé-
seket. Nem mondható, hogy ez a törekvés teljesen eredmény-
telen, de művészileg — sajnos — mégiscsak sikertelenségbe 
fut , csupán részértékeket hozott eddig, a költői megvalósítás 
alapjában rossz, elhibázott. Soós költőisége ugyanis belevész 
a nyers és művészietlen alkalmiságba, a szimplifikálásba, ritkán 
jut tovább a témamegverselésnél, az agitatív retorikánál, a 
harsogó verbális kinyilvánítások szólamainál. Világa leszűkí-
tett, szemléletmódja igencsak vulgáris. Kései sematizmusával 
olyan versállapotot képvisel, amit szocialista költészetünk java 
már régóta messze maga mögött hagyott, ezért az ő irányát 
— mint művészi fiaskót — egészében anakronisztikusnak kell 
minősítenünk. 

Világképének rendszerében a közösségi szemlélet, felelősség-
tudat és elkötelezettség elvét érvényesítő szocialista költésze-
tünk egyik kiemelkedő jelentőségű monumentumáról külön is 
szólnunk kell ebben az összefüggésben, mert a legteljesebb 
érvényű összegzés nagy példájának tekintjük. Juhász Ferenc 
életművének második, szintén a múlt évben megjelent könyve 
ez a mű, a Titkok kapuja. Természetesen nem adhatjuk itt 
ennek a gyűjteménynek még egészen vázlatos elemzését sem, 
csupán néhány polémikus jellegű megjegyzést kívánunk tenni 
a pályának erről a szakaszáról. A sajátos lírai egyetemesség-
program jegyében születtek meg Juhász Ferenc költői útjának 
1965—69 közé zárható szakaszában az apokalipszis-élmény, 
az atomhalál látomásversei, eposz-katedrálisai; az emberiség-
pusztulás, a Föld-halál, a Mindenség-halál, az atomhalál, a 
bioszféra-pusztulás, a „lét-utáni" állapot, a „föllázadt vege-
táció" rémképeivel viaskodó lírikus vallomásos művei. A z 
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apokalipszis-rettenet újromantikus színezetű mítoszköltészetét 
alkotta meg általuk Juhász. Az emberiség-sors jövőjével, az 
élet—halál alternatívájával néz szembe: aggódva, szorongással, 
félelemmel — és a hit, a remény-elv, az életbizalom érvényéért 
kűzdve-perlekedve. Eposzi énekeket mond a pusztulás ellen, 
a létezés, az élet nevében, az ember védelmében, vállalt felelős-
ségérzettel. A marxista kritika egy része erős fenntartásokkal 
fogadta — s ítéli meg azóta is — a juhászi műnek ezt a monu-
mentális fejezetét, elsősorban az összefoglalásnak szánt Gyer-
mekdalokat. Szó esett az „olvashatatlanságról", monotóniáról, 
formátlanságról, esztétikum-ellenes zsúfoltságról. És emellett 
komoly bírálat érte a szemléletet, a világképet is. Nagyjából 
így jelezhetők az ellenvetések: a bizakodás, a hit elvontan 
általános ; nem a valóság törvényeit tudó ember feleletét fogal-
mazzák a művek ; a társadalmi ember világszemlélete, valóság-
tudata hiányzik belőlük; a konkrét társadalomtörténeti kérdé-
sek feloldódnak és megsemmisülnek a természetiben s a vég-
letes absztrakcióban; a társadalmi-emberi motívum kiürese-
dett; a természettudományos-biologisztikus mítosz agyon-
nyomta az emberi-társadalmi evilágiságot; a látomásrendszer 
embertelen és lényeg nélküli; az egész költőiség dehumanizáló-
dott ; a kísérlet zsákutcába vitt, kitérő Juhász pályáján. Kétség-
telen: kivált a Gyermekdaloknak vannak esztétikai problémái, 
a kivételes, líratörténeti jelentőségű juhászi versforradalom 
itt már a legszélső határig jutott. Az elvont-romantikus mítoszi-
ság némely elemei is fölismerhetők az apokalipszis-látomás 
hosszú énekeiben, eposzaiban. Ezt az elvonatkozottságot 
azonban — úgy véljük — semmilyen tekintetben nemigen 
lehet azonosítani a dehumanizálódással, amelynek a tétele 
— mint ismert — már jóval korábban megfogalmazódott 
a Juhász-kritikában, s most újra feltámadt. Nem látszik igazol-
hatónak az az állítás, hogy Juhász Ferenc életművének ebben 
a részében a társadalmi-emberi-gondolati motívum kiüresedett. 
Ezekben a „tűzözön'-víziókban megfoghatóan, manifeszt 
alkotóelemek gyanánt vannak jelen a juhászi létszemlélet, 
létélmény, lírikusi világkép mind egyértelműbben és teljeseb-
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ben kikristályosodó alaptartalmai, vezérmotívumai, ars poeti-
cájának leglényegesebb elvei. Ezek nem „üresedtek k i" az 
apokalipszis-látomásokban sem, emberi érvényüket, meghatá-
rozottságukat, jelentésüket, „evilágiságukat" nem veszítették 
el. Azt hisszük, nincsen szó — ebben a „szélsőséges" élmény-
körben sem — a művészi világkép rosszjelű átalakulásáról, 
deformálódásáról, baljós széttöréséről. Nem valami elvont 
s embertelen végzetfilozófia hirdetői ezek az aggodalomban 
fogant költemények; nem a vereségtudat kinyilvánítói, nem 
a kapituláció kifejezői. Meggyőzően bizonyították az itt 
szükségképp csak deklarálható állításokat és szempontokat a 
Juhász-irodalom olyan értékes részei, mint pl. Bata Imre, 
Bodnár György, Pomogáts Béla, Somlyó György, Szabó 
György tanulmányai ; a jelzett, kevés bizonyítással kísért, 
szinte kizárólag tételes kijelentések alakjában elhangzott bírá-
latok ellenében az ő eredményeikre hivatkozhatunk ebben a 
vitában. Akik az említett periódust mélyen 'problematikus 
ellentmondásos képződménynek ítélik, azok az éles fordulat 
műveiként, ú j fejlődési szakasz hírhozójaként tartják számon 
az Anyámat és A halottak királyát. Ezek — úgymond — nyilván-
való szemléleti-esztétikai fordulópontot jelentenek az életmű-
ben. Elmozdulás valóban észrevehető. Az Anyám а létfilozófiai 
élményeket, az egyetemes létösszefüggéseket, a világméretű 
gondokat a közvetlen környezet emberi kapcsolataiban, a 
személyes emlékek dimenziójában mutatja fel, s ekként valóban 
„a szegénységből-jöttek, a kétkeziek, a kemény és tiszta világ-
építők és világfönntartók éposza is" (Juhász Ferenc vallomása 
a műről); ihlete-szemlélete kétségtelen bensőségesebb, mint 
a ,,tűzözön"-mítoszoké. Az emberi tartalom és érvényesség 
közvetlenebbül nyilatkozhat meg benne. A halottak királya 
pedig — ugyancsak mítoszi-látomásos alkatú eposzversként — 
a történelemre néző küldetéstudat, a sorsalakító vállalás, a 
döntés, a megváltó cselekvés, a halál-legyőzés, a megtalált 
élethit és életakarat, az „elindulás", a heroikus újrakezdés, a 
közösségretalálás történelmi érvényű és egyetemes létfilozófiai 
sugallatú vallomásos példabeszéde; eszmei szerkezetében a 
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személyes, a népi-nemzeti és az egyetemes emberi jelentéses-
gazdag egybeolvasztása. Ez a megfigyelhető metamorfózis 
azonban a két nagy műalkotásban egyedül az élmény- és 
szemléletkör változását jelenti. Az ars poetica és a világkép 
lényegszerű folytonosságot, mély belső egységet mutat. A 
juhászi költői hitvallást, eszmeiséget, alkotói valóságtudatot, 
világképet a Titkok kapuja összegzésében egységesnek, szer-
vesen egynek látjuk; a részleges elmozdulások és váltások 
tényei ezt aligha vonhatják kétségbe. Törés, szakadozottság, 
más előjelű periódus-egységek feszültsége s szembenállása nem 
mutatható ki a nagyszabású költőpálya eme hatalmas fejlődés-
történeti fázisában. N e m utolsósorban épp ezért méltathatjuk 
a juhászi művet szocialista költészetünk újabb idejének ki-
magaslóan jelentős szintézis-példájaként, egyik legnagyobb 
vállalkozásaként. 

A „harmadik nemzedék" útjai 

Joggal írta korábbi szemléjében ( Magyar líra 1969-ben ; It 
— 1970/3.) Koczkás Sándor: „ Ú j és gyűjteményes köteteivel 
meghatározó módon van jelen az elmúlt év termésében 
(s méginkább az évtized lírai folyamatában) az a sokat próbált 
és erősen megtizedelt nemzedék, amelynek tagjai az 1930-as 
esztendők elején indultak". A megállapítás érvényét az elmúlt 
év líratermésének számbavétele is igazolhatja. A közelmúlt 
időkben sorra megjelentek a nemzedékhez tartozók összegző 
gyűjteményei, és követték egymást az életművek megújuló-
kiteljesedő gazdagodását tanúsító ú j versek könyvei is; meg-
erősítve a hajdan együtt indulók jelenkori szerepét, mai líránk 
szerkezetében betöltött helyét, jelenlétük folytonosságát de-
monstrálva. Csorba Győző, Hajnal Anna, Jékely Zoltán, 
Takáts Gyula, Toldalagi Pál, Vas István, Weöres Sándor, 
Zelk Zoltán és mások változatokban, egyéni színekben is 
bővelkedő művei költészetünkben kiemelkedő vonulatot 
jeleznek. Nincsen szó természetesen valami sablonos nemzedéki 
egységről. Az együttes alkotóinak vizsgálata — az összetartozás 
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jeleinek konstatálásán túl — az egyéni utak sokféleségéről, a 
beszédes különbözésekről, a pályaalakulások öntörvényűségé-
ről, a saját irányok változatosságáról győz meg. Természetes 
fejlemény ez. Nem is az erőszakolt rokonság- és egységkeresés 
generációs elvből-szempontból kiinduló útját kell járnunk. 
Előbbrevalónak látszik a lazán egy körbe tartozó teljesítmények 
egyenkénti mérlegelése. A részleges, itt-ott felötlő rokonságok 
így is megmutatkoznak, önkéntelenül. 

A 72-es év is a vonulat lényeges gyarapodásának ideje volt , 
a megjelent kötetek erről vallanak. Napvilágot látott Vas 
István válogatott verseinek könyve (A kimondhatatlan), s 
költészetéről, müvének mind jobban látszó rangjáról, jelentő-
ségéről ebből az alkalomból is kiváló méltatások szóltak 
— Bata Imre, Béládi Miklós, Fenyő István, Kabdebó Lóránt 
írásai —, a rájuk való hivatkozás ezúttal föl is menthet ben-
nünket a szükségképp futólagos jellemzés kötelezettsége alól. 
— Ebben az évben adta ki összegyűjtött költeményeit a nem-
zedéktárs Kálnoky László (Letépett álarcok), s ezek tükrében 
már jól látható az ő helye is ebben az oly gazdag lírikusi 
csoportban, követhető magányos művészi pályája. Nemzedé-
kében talán ő szólaltatja meg a legborúlátóbb életszemléletet, 
a legfájdalmasabb érzéseket. A személyes sors keserves bajai, 
életérzést meghatározó magándrámái őt szorították a leg-
kíméletlenebbül egy szinte feltörhetetlen külön dimenzióba. 
Mégsem egyszerűen a tagolatlanul egynemű keserűség m o n o -
ton vallomásbeszéde Kálnoky lírája. Anélkül, hogy föladná 
eredendő, legbelső hajlamait, világa lényegszerűen átváltoznék, 
költészetének megvan a jelentéses dinamikája. A pályakezdés 
szakasza folyvást a passzív és bágyadt szemlélődés, a rezignált 
tűnődés helyzeteiben mutatja a vallomástevőt. Valami isme-
retlen eredetű, meghatározatlan és szinte tárgytalan szomorúság 
ömlik el a korai verseken, fölidézve az „eltökéltnek látszó 
fájdalmaskodás", a „dolorizmus" (Vas István) némely jelleg-
zetességeit. A férfikori eszmélet sem hoz feloldást, éppenséggel 
komorabbá teszi az érzésvilágot, fokozza a kiábrándultságot, 
a magányérzetet, a borúlátást. De a negyvenes évek elején 
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ez az elvontnak tetsző életérzés konkrétabbá és okszerűbbé 
vált: a szenvedés brutálisan konkrét alakot kapott , a halálosan 
fenyegető betegség formájában tört rá a lélekre. Erről szól 
ennek a gyötrelmes élménykörnek a legnagyobb nyilatkozása, 
a legismertebb Kálnoky-vers, a Szanatóriumi elégia című össze-
foglaló hatalmas költemény. A megélt kínok maradandó nyo-
mot hagytak az emlékezetben, s a magánkörülmények alaku-
lása mellett a történelmi kor sem kínálta az enyhületet, a har-
móniát. A lélek ellenálló erejét próbára tették a fasizmus, a 
háború szörnyűségei, s Kálnoky László embersége, humanista 
eszmevilága megszólalt ezekben a nehéz időkben. Az elszige-
teltség és magányosság megkövülni látszó helyzetében is volt 
ereje s elszántsága felszólalni a barbárság, a zsarnokság, az 
embertelenség ellen, humanista eréllyel tiltakozva. A fel-
szabadulás korfordulója őt nem ragadja el. Idegennek érezte 
magát; az ú j világban nem a feloldódás alkalmát érzi meg, 
otthonra nem talál a változó életben. Később a személyiség 
úgyszólván alkati sajátosságai mellett az ötvenes évek elejének 
a kultúrpolitikában is megmutatkozó hibái Kálnokyt is taszí-
tották, sőt hallgatásra kényszerítették, szemléletében a még 
következetesebb bezárkózás tendenciáját erősítették. Ekkortájt 
minden kör bezárult körülötte, s ebben az abszolút magány-
állapotban mind jobban elárasztja vallomásait a mostoha 
sorsát vallató lélek sűrű, reménytelen szomorúsága. Bekeríti 
a sorsát s az egyetemes létezés törvényeit faggató személyiséget 
a teljes reménytelenség. Olyan jellegzetes verseiben, mint a 
Jegyzetek a pokolban, A létezés rémségei, az Oszlopszent, a lét-
filozófiai tételeket fogalmazó lírikus az értelmetlen lét, a hiába-
valóság, a végérvényes lemondás szentenciáit nyilatkoztatja ki. 
A válságos periódust követő újrakezdés, a költői „feltámadás" 
dokumentumainak foglalata (Lányok árnyékában) nyilván-
valóvá teszi, hogy nem lett derűsebb ezután sem Kálnoky 
világképe. Nem csökkent a fájdalom-élmények iránti fogé-
konysága, létszemléletén ott komorodik a megkeseredettség 
stigmája, változatlanul kísértik a szorongató sejtelmek, a halál-
bizonyosság, a pusztulás és szüntelen romlás folyamata. Az 
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élményanyag, az átélt szituációk természete s a hangoltság 
lényegében nem sokat változott tehát ; líravilágának atmoszfé-
rája, vallomásainak hangneme, magatartásának gesztusvilága 
azonban így is észrevehetően módosult a hatvanas években. 
A „föl sem adható s meg nem nyerhető" létharc menetében, 
ütközeteiben látjuk a bajvívó személyiséget, továbbra is 
magányosan és lelkében sok keserűséggel, az arcon kevés 
győzelmi jellel, de a meddő siránkozás egyhangú fájdalmassága 
nélkül, az el nem múlt gyötrelmek ellenére is ajzottabban. 
Ez a jójelű feszültség és koncentráltság megkeményítette a 
versbeszédet, fölszabadította a képalkotó és szerkezetképző 
leleményt is, általában a költői invenciót. Lírája frissebb lett, 
elevenebb, villogóbb, mint korábban. A kötetzáró — 70—71-
ben írt — költemények ezt az irányt folytatják; olyasfajta 
önmegújítást sejtetnek, amely egyben a lírikusi énnek az 
önmagához való hűségét is megnyüvánítja. Annak az ember-
nek a kiküzdött hitvallása, étosza fogalmazódik meg például 
a Letépett álarcok c ímű vallomásban igazi erővel, hiteles pátosz-
szal, aki a tragikum szorításából is ki tudta menteni végül 
„eszelős hitét", s már nem akar benyugodni „a legyőzetés 
szégyenébe". Nehéz emberi küzdelem tükre ez az erősen 
önéletrajzi ihletésű, elemien személyes jellegű költészet. Magá-
nyos, különálló m ű , s ekként jóval önelvűbben zárt alkatú, 
mint a líránk fő áramlatait alkotó legnagyobb költői élet-
művek. Vallomásos őszintesége, mind mélyebb hitelű és 
teljesebb érvényű öntanúsítása, egyenetlenségei ellenére is 
nyilvánvaló művészi értékteremtő ereje azonban így is a 
jelentékeny líra magasságába emeli. 

Négy évtizedes pálya összefoglalása a nemzedék egy másik 
tagjának, Kiss Tamásnak a Mérleg hava című gyűjteménye. 
A kritikai köztudat nem figyelt eddig eléggé erre az oda-
tartozásra, pedig min t Takáts Gyula vallomásos ihletű szép 
méltatásában (Jelenkor — 1972/12. sz.J megfogalmazza: Kiss 
Tamás „mindig is a Nyugat utáni harmadik nemzedék egyik 
jelentős poétája volt. . ., műve mindig ott volt s ma is ott van. . . 
a nemzedék legjobbjai közt. Amit írt ez a nemzedék, az ő 
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művével csak mélyebb és gazdagabb lett." Főként talán a 
pályakezdés szakaszában fedezhetők fel elsősorban a nemzedéki 
„közös jegyek": például az dcgiázó modorban, a dolorizmus 
valamely szelíd változatában, a szomorúság és otthontalanság-
érzet, a magányosság hangulataiban vagy az elmúlás-élmény 
kultuszában. De a kötések, a rokonság jegyei később is észre-
vehetők olyasféle minőségben, mint a hagyomány, a kultúra 
védőközegként, felmutatandó megtartó erőként való fel-
fogása, a mélyen humanista életszemlélet és értéktudat, a 
kiváló iskolázottság, a biztos verstudás. Kiss Tamás költői 
világának szemhatára a 30-as évek második felében már jelen-
tékenyen kitárul a korábbiakhoz képest. Értékféltő magatar-
tása, mély etikai érzékenysége megkeményíti élményvilágát, 
ihletét meggazdagítja, megnöveli befogadó képességét, szavát 
súlyosabbá teszi. Olyan nagy, szinte határjelző szerepű költe-
mény vall erről beszédesen, mint pl. a Kunsági elégia, melyben 
a magyarság és emberiség sorsáért felelősséget érző lírikus 
fogalmazza meg hitvallását, szembenézve a kor nyomasztó 
kérdéseivel. Humanizmusa a legnehezebb időkben is töretlen 
maradt, s a folytonosság megteremtésére, megőrzésére képe-
sítette. Közben voltak ugyan kevésbé teljes, töredékesebb 
jellegű periódusai költészetének, de az ötvenes évek második 
felétől kezdve műve egyenes ívben emelkedett mind maga-
sabbra, vált igazán gazdaggá és egyénivé. Kivált a hatvanas 
évtized tekinthető Kiss Tamás lírájában igen termékeny időnek. 
Világképe most szerveződik valóban teljessé, nyeri el végleges-
nek tetsző alakját. Szemléletében és élményvilágában szerepet 
kapnak bizonyos lokális elemek, szóhoz jut a táji megkötött-
ség, mely a hagyományok egy sajátos köréhez való bensőséges 
kapcsolódást is magába foglalja, a hagyományőrzés igényét is 
kinyilvánítja; de ezek az erős gyökerek nem valami rosszjelű 
megkötöttséget, bezártságot, szűkösséget táplálnak. Nem, 
mert ott van ebben a költőiségben a nyitottság és messzenézés 
magatartáselve is, ott van a korral való együtthaladás képessége, 
hatékony eleme a szemlélet egyetemessé tágításának igénye. 
„Megőrző ember vagyok" — vallja az alkotó, de ez a vallomás 
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csak ezzel együtt érvényes igazán: „értem, szeretem koromat" . 
Frázisok nélkül tud vallani ez a legjobb értelmű „debreceni-
séget" vállaló-folytató poézis az egészről, az emberiségről, 
a létezés egyetemességéről is. Es ebben a nyitottságban is 
megőrizte a költő érett magatartásának olyan vezérelveit, 
mint a rend, az arány, a mérték, az egyensúly, a harmónia. 
„Nékem a rend, az egyensúly kell" — nyilatkoztatja ki, s ezt 
az igényt valóra is tudta váltani. Pedig nem úgy egyensúlyos, 
hogy védett magánvilágba zárkózva, privatizálva térne ki 
a kérdések, a bonyolultabb élmények kihívása elől. Érzi 
bizony a disszonanciákat, látja a jelenkoi számos nagy konflik-
tusát, s a fiatalság múltán szembekerül az öregedés, az elmúlás 
megkerülhetetlen élményhelyzeteivel is. De konok hite, 
szilárd értékrendszere, higgadt tárgyszerűsége, erős racionaliz-
musa, ép arányérzéke megóvja a kétségbeeséstől, megvédi 
a rontó erőktől, a káosz kísértéseitől. Az arányosság költészete 
ez, egyéni-saját világot építő változatban. Igaz, nem mérkőzhet 
a legnagyobbak művészi teljességével, a lírai egyetemesség 
ormait jelző teljesítményekkel, de ekként is mai költészetünk 
vitathatatlan értékei közt van a helye, s ez rangnak nem kevés ; 
meglepetés azoknak, akik eddig nemigen figyeltek rá. 

Különös válogatást ad Jékely Zoltán verseskönyve (Az álom 
útja), olyan műveket terelvén együvé, amelyeket alkotójuk 
eddig nem engedett könyveiben — a Csillagtoronyban életmű-
válogatásában sem — a nyilvánosság elé. Ezek a mostani 
kísérő-kiegészítő adalékok aligha módosíthatják számottevően 
a pályáról alkotott képünket, legföljebb színezhetik némiképp, 
de a jelentős életműnek minden eleme számontartandó, mert 
végül is az egész elhagyhatatlan része. Akkor is érdekes, ha 
nem újat mond, hanem csak a régi hangzatokat erősíti. A vál-
tozatok érdekessége élteti tehát Az álom útját. Megerősíti azt 
a korábbi élményünket például, hogy a halál tudásánál, az élet 
múlásánál, az egyetemes enyészet tapasztalásánál, az Időnek 
a létezés fölötti kíméletlen uralmánál s az eltűnt idő szüntelen 
nosztalgiájánál — amelyet egyébként az életszerelem és szépség-
szomj gazdagít mély tartalommal —, nincs izgatóbb témája, 
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hevítőbb élményanyaga, nagyobb ügye Jékely Zoltánnak-
S amint rácsodálkozik a szemlélő a természet szépségeire, 
megigézi a históriai múlt valamely fényes ragyogású monu-
mentuma, felidéződnek a gyerekkor szelíd tájai, harmonikus 
sugallató édenpillanatai, fölfénylenek a derítő álmok, az élet-
áhitat szavát szabadítja fel a szerelem élménye — mely Jékely 
líravilágának szintén egyik gazdag rétege —, ezekben az ellen-
pontozó ihletekben ugyancsak ennek a nagy lírának fontos 
alkati törvényére ismerhetünk. De van emellett a kötetnek 
újdonság-értéke is, hiszen nem pusztán a korábbi periódusok-
nak a Csillagtoronyban válogatásából elmaradt darabjait teszi 
elénk; közreadja a közelmúltban elvégzett pályaösszegzés 
utáni időszelet első eredményeit is, megszólaltatván így a 
következő fejezet előhangjait. A lírikus, aki annyit társal-
kodott ez idáig az elmúlás lidérceivel, most valóban az öregedés 
mezsgyéjére ért, az öregkor tájai felé indult el. Ez az élmény-
helyzet az életérzés friss forrásait nyithatja meg, művészi 
önmegújítást is hozhat. Az irányt egyelőre nemigen lehet 
még pontosan látni; de némely előjelek illúziótlanul szigorú 
leltárverseket, kemény szavú, ú j lírai tartalmakat is felszabadító 
számvetéseket ígérnek. 

Csorba Győző új kötete (Időjáték) szerves folytatása 
A lélek évszakainak, az 1970-ben megjelent gyűjteményes 
könyvnek; az cgyn teljesebbé váló életmű szép fejezete. Meg-
ítélésének az lehet az alapja, amit kritikájában Csűrös Miklós 
(Kortárs — 1972/8. sz.J megállapított: „Pályája zenitjén, költői 
ereje teljében mutatja az Időjáték Csorba Győzőt. Életműve a 
betakarítás és érlelés évszakában tart; meghódított világát nem 
széltében igyekszik terjeszteni, hanem a mélység—magasság 
dimenziójában." Költői helyzetét nem utolsósorban az öregség 
küszöbén állapota határozza meg, itt találkozik a mulandóság-
érzet, a haláltudat élményeivel. A konstatálás és tudatosítás, 
a készenlét és védekezés gesztusaival fogadja őket, érezvén 
ugyan a bajt, de kétségbeesés és túlságos riadalom nélkül. 
Annak az embernek a józanságával, aki elsősorban nem a meta-
fizikai tartományokra függeszti tekintetét, aki otthon van a 
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hétköznapok közegében, érveket s példákat talál a természeti 
körforgásban, tájak látványában, az évszakok együttesében 
s a legkülönbözőbb intim életszférákban. Megérintik a rossz 
sejtelmek, a „talán csak már nem útra készülök?" hangulatai, 
s elégikus tűnődésekre, bölcseleti töprengésekre késztik, aggo-
dalmakat is előhívnak az eszmélkedő tudatban. De nem dúlják 
fel kialakult életköreinek rendjét, huzamos válságérzetekbe 
nem bonyolítják a személyiséget. Megtalálja a hiányérzetek 
és félelmek ellenszereit, a megvédő bizonyosságokat. Pedig 
a közvetlenül személyes konfliktusok, élménykörök dimenzió-
jánál itt is tágabb Csorba Győző világa, áttörnek rajta a kor 
gondjai, az emberközösségek létmódjának nem egyedi kér-
dései, általánosabb érvényű jelenkori nyugtalanságok is. 
Megépített helyzetéből azonban ezek az erők sem tudják ki-
vetni a lírai ént. Egyénisége erősen fegyelmező-rendteremtő 
hajlamú, nem szereti végletesen kiélezni, drámaian fölnagyí-
tani az élettényeket, bizonyosságkereső igénye jobbára a szem-
lélődő—meditativ, reflektáló, megfigyelő-elemző ihletfor-
mákba szorítja az élményeket, s a szabatos és higgadt meg-
nevezéssel a rend alakzataiba kényszeríti őket, disszonanciáikat 
megszelídítve s feloldva ezzel. Mindennek fedezeteként ott van 
a morális felelősségtudat, az integráns értékrend, az emberies-
ség, az értelmes élet vallása. Költőiségének poétikai jelleme is 
ennek a belső szerkezetnek megfelelő, éltetője a póztalan 
személyesség, a közvetlenség, természetesség, vallomásos benső-
ség, a tartalmas egyszerűség, az átvilágító racionalizmus, a 
pontos rögzítés képessége, a dikció nagy verskultúrán alapuló 
beszédnyelvi akcentusa. N e m megújításra törő, birodalmát 
új területek hódításával tágító lírikust mutat az Időjáték, inkább 
olyat, aki újra és újra áttekinti, fölméri dimenzióit, mélyítő, 
mind többet tudó szemlélettel. Esetében az életmű-alkotás 
lehetséges, termékeny változata ez. 

Jól ismert, hogy a „harmadik nemzedék" legnyugtalanabb, 
leginkább kísérletező kedvű lírikusa mindig is Weöres Sándor 
volt, aki folyton másba kezdő, a szüntelen alakváltások soro-
zataiban megvalósított gesztusaival, ellentéteket egységbe 
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foglaló parádésan sokarcú, sokszínű és belső struktúrájában 
mégis annyira egylényegű, a módszer és stílus sokféleségén át is 
a világképi állandóságot reprezentáló nagy költészetét építve 
folyvást a meglepetések mesterévé vált. Örökös újító képes-
ségének legfrissebb — nagyszabású — dokumentuma a Psyché, 
a múlt esztendő líratermésének legkülönösebb és egyik leg-
érdekesebb eredménye. Bármennyire bámulatba ejt is azonban 
merész különösségével; igazában nem lephet meg túlságosan, 
hiszen nem tekinthetjük váratlan tüneménynek. Előzményei 
és föltételei adva voltak Weöres Sándor eddigi életművében. 
A proteuszi készségek, a nagy mitikus álarcok mögé rejtőző 
költői egyéniség, az utánélő és beleélő képesség, az imitáló-
rekonstruáló hajlékonyság, az énfelbontás és énsokszorozás 
hajlama, a metamorfózisok megvalósítása — és egyéb efféle 
tulajdonságok — mind előkészíthették a mostani produkciót. 
De azért alakzatának páratlanságával és művészi rendszerének 
monumentalitásával ez a mű így is újszerűnek hat, megújító 
erejű. A szereplíra kivételes monumentumának tekinthetjük 
a Psychét, nagyigényű, különleges kvalitásokat felmutató 
artisztikus játéknak, hatalmas experimentális vállalkozásnak. 
Az álarcjáték, a teremtő imitáció, a sokszorozott fikció elvén 
épülő sokszoros metamorfózis művészi megvalósulása, a 
viszonyítások-átvetítések-tiikörjátékok szövevényes rendszere 
ez az egyedülálló opusz. Lényegét a tüneményes művészi 
játékban látjuk, a nagy kedvvel és invencióval végzett kísérlet-
ben, amelynek bizonyosan megvan a mélyebb értelme, jelen-
tése, funkciója. 

„A magyar irodalomban talán szokatlan — írja egy jegyzetében 
Weöres —, hogy valaki az énjének egy-egy megvalósíthatatlan részét 
másik személlyé sűrítse, olykor más korszakba is. . . Ez a pót-én-ki-
vetítés alkalmat ád más stílus és más temperamentum megnyilvánu-
lására, a szókincs és mondatformálás más módjára : vagyis nyelvi 
és szellemi felfrissülésre." 

A mű világába beolvasztott tárgyiasságok gazdag halmaza, 
a stílbravúrok sorozata, a líra-epika-kommentár mesteri ötvö-
zése, a történeti hűség, a dokumentumszerű hitel és a szabadon 
t 
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teremtő szuverén képzeletjáték — mind egyet szolgálnak: 
az alakteremtést, a szereplírai hős életrekeltetését, az alkotói én 
személyességét oly bonyolult áttételességgel kinyilvánító, 
önálló létű lírai alakmás költői-elbeszélői megformálását. 
A sorsláttatást, amely a jelentést is hordozhatja. Mert Psyché 
rendkívüli karaktere magatartást és sorsot reprezentál. A „női 
Casanova", a „könnyű röptű biedermeier dáma", a „hírhedett 
szerclempapnő", a „női Columbus" a kötöttségek nélküli 
önkiélés-önmegvalósítás végül tragikus utat végigjáró példája-
ként áll előttünk. Olyan egyéniségként, aki vállalja önmagát, 
korában-közegében kivált anakronisztikusnak ható bátorság-
gal, tekintctnélküliséggel éh meg lehetőségeit, töri szét a 
konvenciókat, vallja ki versben-naplóban legtitkosabb mély-
ségeit, eredendő hajlamait, nyughatatlan életének nemegyszer 
meghökkentő kalandjait, szabálytalan nőiségének különös 
titkait és élettudását. S amikor a költemények együttese alapján 
már ismerni véljük alakját, a más műfajú részletekből, mások 
— valóságos és fiktív kortársak — fiktív szövegéből meg-
tudjuk, hogy a lírában feltárult én nem a teljes személyiség, 
mert a teremtett hősnő életrajza a versben rejtve maradt hajla-
mokról, az egyéniség más tulajdonságairól, izgató kettősségről 
is tanúskodik. A költői „én" és az empirikus beszéd nem-
egybeeséséről is példázatot kapunk tehát. Mindez úgy fejlik ki, 
hogy a mű regényszerű-epikus közeget teremt az élettörténetét 
vallomásokba foglaló nőalak számára, hitelesnek tetsző mo-
mentumokból és a kreatív fantázia által megalkotott elemekből 
kortörténeti, kultúrhistóriai hátteret vetít köré; ötvözvén a 
fiktív dimenzióban életrajzot és korrajzot; így épülhet fel a 
ciklus saját világa. Poétikailag lényeges tartozéka a műfaji 
kevertség, s ez a roppant leleményes műfajkeverés nem sérti, 
éppenséggel megvalósítja s élteti a műegész egységelvét. 
Az epikai alap, a regényszerűség — s az ehhez szükséges műfaji 
minőségek együttese — nélkülözhetetlen, mert másképp a 
szereplírai elvű személyiségteremtés aligha valósulhatna meg 
tökéletesen. A többszörös transzpozíciók rendszerében bujkáló 
líra és vallomás rá van utalva az életregény-szerkezetre. Az 
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epikai perspektíva tehát nem jelenti a teremtő invenció műkö-
désének semmiféle gátló megkötöttségét, a szabad képzelet-
mozgást nem fékezi. A költőnő rajza plasztikus, az életút, a 
sors, a jellem, a vallomásosság, a szemléletmód és stílus egy-
ségében elevenedik meg, támad önálló életre. És ekként köz-
vetítheti — bonyolult áttételezettségben — létrehozója saját 
világát, válhat az alterego-szerep értelmében Weöres Sándor 
személyességének megnyilvánítójává, eddig más szerepekben 
vagy közvetlen vallomásformákban ki nem beszélt élmények, 
lélektani és világszemléleti tudattartalmak indirekt-bújtatott 
tárgyiasítását lehetővé tevő teremtménnyé. Az alkotó tehát 
„alakot, nemet és kort cserélt. Csak önmagát őrizte meg" 
(Somlyó György) ebben a költőiségének esztétikai és világképi 
alkatára oly jellemző virtuóz artisztikus játékban; élve a 
„nyelvi és szellemi felfrissülés" megtalált lehetőségével, ön-
magát megújítva tehát, de a magához való hűség elvéhez is 
szuverénül ragaszkodván. Mint egész életműve, a Psyché is 
magányos szigetképződménye költészetünknek. 

ÉLŐ MAGYAR KÖLTŐK 1972-BEN MEGJELENT ÜJ VERSKÖTETEI 

(Összegyűjtött verskötetet n e m tartalmaz, ha azokban új versek 
nincsenek.) 

APÁTI MIKLÓS: Vándorút — Szépirod. K.; ARATÓ KÁROLY: Szivár-
vány után — Magvető K.; BÁLINT ENDRE: Hazugságok naplójából. 
Tanulmányok, versek, novellák — Magvető K . ; BÁLINT ISTVÁN: 
Arthur és Franz — Magvető K . ; BÁLINT LEA: Boldogságom erdeje — 
Magvető K . ; BALLA ZSÓFIA: Apokrif ének — Bukarest , Kriterion 
1971, [1972]; BÁRÁNYI FERENC: Változó szelek — Magvető K ; 
BÁRDOSI NÉMETH JÁNOS: Fehér pille — Magvető K . ; BEDE ANNA: 
Kelj fel és járj ! — Magvető K. 1971, [1972]; BÉKÉSI GYULA: Ember 
a hídon — Magve tő K. ; BENEY ZSUZSA: Tűzföld — Szépirod. K.; 
BERTÓK LÁSZLÓ: Fák felvonulása — M a g v e t ő K.; BISZTRAY Á D Á M : 
Erdőntúli táj — Magvető K.; BÓDÁS JÁNOS: Mennyei szőlősgazda — 
Magvető K.; BODOR PÁL: Monológ zárójelben. R ö p l a p o k versben, 
prózában — Bukarest 1971, [1972] Kriterion K.; BODOSI GYÖRGY: 
A Nap hiánya — Magvető K.; BOGDÁN LÁSZLÓ: Matiné — Bukarest, 
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Kriterion К . ; BRASNYÓ ISTVÁN: Könnyűatlétika — Újvidék, F o r u m K. 
1971, [1972]; BRASNYÓ ISTVÁN: A levegő titkai — Újvidék, Fo rum K. ; 
CSANÁDY JÁNOS : Forráspont — Szépirod. K . ; CSÍKI LÁSZLÓ: Kellékek 
— Bukarest, Kriterion K . ; Cs. NAGY ISTVÁN: Emberi ábécé — Mag-
vető K . ; CSORBA GYŐZŐ: Időjáték — Magve tő K.; DEÁK FERENC: 
Honfoglalás — Újvidék, Forum K. 1971, [1972]; DÉNES GYÖRGY: 
Mélység fölött — Bratislava —Bp. Madách К . —Szépirod. К . ; DÖB-
RENTEI KORNÉL: A Skorpió jegyében — Kozmosz K. ; ERDÉLYI JÓZSEF: 
Cirokhegedű — Magvető K. ; FÁBRI PÉTER: Fosztóképzőkkel — M a g -
vető K . ; FARKAS ÁRPÁD: Jegenyekör — Kolozsvár, Dacia К. 197Г. 

[1972]; FÉNYI ISTVÁN: A világ benépesítése — Kolozsvár, Dacia 
1971, [1972]; FERENCZ S. ISTVÁN: Nyári vándorlások — Bukarest, 
Kriterion K.; GÁBOR ZOLTÁN: Elkallódott ünnep — Magve tő K. 
1971, [1972]; GALAMBOSI LÁSZLÓ: A láng örömei — Szépirodalmi K. ; 
GARAI GÁBOR: A b l a k b a n a n a p — S z é p i r o d . K . ; GARAI ISTVÁN: 
Pannónia ékkövénél — Balatoni kalendárium. Siófok, Szerző kiad. 
1970, [1972]; GUTÁI MAGDA: Költözés — Magvető K. ; HÁRS ERNŐ: 
Lépcsőfok — Magvető K. ; HÁRS LÁSZLÓ: Fellebbezés ítéletért. N e g y -
ven év verseiből — Magve tő K.; HÉRA ZOLTÁN: A sereg arca. Szép-
irod. K. 1971, [1972]; HIDAS ANTAL: Hold iramlott, nap sütött — 
Szépirod. K. ; JÉKELY ZOLTÁN: Az álom útja — Szépirod. K. ; JUHÁSZ 
JÓZSEF: Megindult tájak — Táncsics K.; KÁROLYI AMI: -talan, -telen — 
Magve tő K. ; KENÉZ FERENC: Homok a bőröndben — Bukarest, Kri-
terion K. ; KERTÉSZ PÉTER: Hangulatjelentés — Szépirodalmi K.; 
KESZTHELYI ZOLTÁN: Ébredj, öröm! — Szépirod. K. ; Kiss JENŐ: 
Rovásírás és egyéb feljegyzések — Kolozsvár, Dácia K. ; Kiss TAMÁS : 
Mérleg hava — Szépirod. K.; KULCSÁR FERENC: Napkitörések — 
Bratislava —Bp. Madách К . —Szépirod. К . ; LAKATOS ISTVÁN: Egy 
szenvedély képei — Szépirod. K.; LÁSZLÓFFY ALADÁR: A hetvenes évek 
— Bukarest, Kriterion K. 1971, [1972]; MAJTÉNYI ERIK: Egy vers 
egyedül — Bukarest, Kriterion K. ; MÁRKI ZOLTÁN: A megsebzett 
harangjáték. Ötven vers — Bukarest, Kri ter ion K.; MÁTYÁS FERENC: 
Almunkból fölriadva — Szépirod. K. ; NÁDASS JÓZSEF: Földi szivárvány 
— Magve tő K. ; NAGY LÁSZLÓ: Ég és föld. Ora tó r ium — Szépiro-
dalmi K. 1971, [1972]; OLÁH JÁNOS: Fordulópont — Szépirod. K. ; 
ORAVECZ IMRE: Héj — M a g v e t ő K . ; OZSVALD ÁRPÁD: Szekerek 
balladája — Bratislava—Bp. 1971, [1972] Madách К . —Szépirod. К . ; 
PÁKOLITZ ISTVÁN: Zöldarany — M a g v e t ő K . ; PÁSKÁNDI GÉZA: 
Tű foka — Bukarest, Kriterion K. ; PILINSZKY JÁNOS: Szálkák — 
Szépirod. K. ; RADICH GÉZA: Impulzusok — Szerző kiad.; SALAMON 
LÁSZLÓ: Nyitott könyv — Kolozsvár, Dacia K . ; SASZET GÉZA: Bizony-
ság — Kolozsvár, Dacia K . ; SIMON LAJOS: Úgy is meghalhatunk — 
Magvető K. ; SOMLYÓ GYÖRGY: A mesék második könyve — Szépirod. 
K. ; Soós ZOLTÁN: Sólyatéri tél — Magve tő K. ; SZÉCSI MARGIT: 

4 Irodalomtörténet 
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A M a d a r a s M é r l e g — M a g v e t ő K.; SZENTMIHÁLYI SZABÓ PÉTER: 
Ének a civilizált emberről — S z é p i r o d . K.; SZILÁGYI DOMOKOS: Sajtó-
értekezlet — B u k a r e s t , K r i t e r i o n K . ; TAKÁCS IMRE: Szertartás — 
M a g v e t ő K.; TÉNAGY SÁNDOR: Sóhajom, vérem — M a g v e t ő K . ; 
TÓTH ISTVÁN: A szétszedett szobor — Kolozsvá r , D a c i a K . ; TÓTH 
JUDIT: Két város — Szép i rod . K . ; TŐZSÉR ÁRPÁD: Érintések — B r a -
t i s l a v a — B p . M a d á c h К, —Szép i rod . К.; VAS ISTVÁN: A kimondhatatlan 
— Szép i rod . К.; VERES JÁNOS: Homokvirág — B r a t i s l a v a — B p . 
M a d á c h К. — S z é p i r o d . К.; VERESS MIKLÓS: Erdő a vadaknak — K o z -
m o s z K . ; VÉSZI ENDRE: JÖVŐ teleim emléke — M a g v e t ő K . ; VOZÁRI 
DEZSŐ: Varázslat nélkül — S z é p i r o d . K . ; WEÖRES SÁNDOR: Psyché. 
E g y h a j d a n i k ö l t ő n ő írásai — M a g v e t ő K . 

ANTOLÓGIÁK 

(Csak az é lő s z e r z ő k neveivel ) 

Csönd és szó között. Szerk . FILADELFI MIHÁLY, SASS ERVIN. K i a d . 
Békéscsaba , V á r o s i Tanács —Békés m e g y e i Tanács (BÓNUS ISTVÁN, 
FILADELFI MIHÁLY, HAVASI GIZELLA, HORVÁTH PÉTER, KOVÁCS 
GYÖRGY, LADÁNYI MIHÁLY, MUCSI JÓZSEF, OLÁH ÉVA, PAPP MIKLÓS, 
PARDI ANNA, SASS ERVIN, SIMÁI MIHÁLY, SZOKOLAY KÁROLY, SZO-
KOLAY ZOLTÁN, SZUDY GÉZA, VAJNAI LÁSZLÓ, ZSADÁNYI LAJOS.) 

Dózsa. M a g y a r k ö l t ő k versei . Összeál l . TÓTH GYULA. S z é p i r o d . K. 
(BARI KÁROLY, BENJÁMIN LÁSZLÓ, BÉNYEI JÓZSEF, BODA ISTVÁN^ 
CSANÁDI IMRE, CSANÁDY JÁNOS, CSOÓRI SÁNDOR, ERDÉLYI JÓZSEF, 
FODOR JÓZSEF, FORBÁTH IMRE, GYŐRY DEZSŐ, GYŐRI LÁSZLÓ, ILLYÉS 
GYULA, JUHÁSZ FERENC, KÉPES GÉZA, KISS ANNA, KORMOS ISTVÁN, 
LUKÁCS LÁSZLÓ, MÁTYÁS FERENC, N A G Y LÁSZLÓ, POLNER ZOLTÁN,. 
PUSZTA SÁNDOR, R Ó N A Y GYÖRGY, SIMON ISTVÁN, SZÉKELY JÁNOS, 
SZEMLÉR FERENC, TORNAI JÓZSEF, UTASSY JÓZSEF, VÁRNAI ZSENI, 
ZELK ZOLTÁN.) 

Szép Szó. 1972. Vál . , szerk. SZALONTAY MIHÁLY. Táncs ics K. 
(APÁTI MIKLÓS, BÁRÁNYI FERENC, BIHARI SÁNDOR, CSEPELI SZABÓ 
BÉLA, ERDÉLYI JÓZSEF, FODOR JÓZSEF, GARAI GÁBOR, HIDAS ANTAL, 
HORVÁTH LAJOS, ILLYÉS GYULA, JÉKELY ZOLTÁN, KIS BENEDEK, 
MÁTYÁS FERENC, N A G Y LÁSZLÓ, R Ó N A Y GYÖRGY, SIMON ISTVÁN, 
SÍPOS GYULA, TAKÁTS GYULA, TAKÁCS IMRE, TAMÁS MENYHÉRT, 
UTASSY JÓZSEF, VAS ISTVÁN, WEÖRES SÁNDOR, ZELK ZOLTÁN.) 

Szép versek. 1971. Szerk . MÁTYÁS FERENC, Z. SZALAI SÁNDOR. 
M a g v e t ő K. (ÁGH ISTVÁN, APÁTI MIKLÓS, ARATÓ KÁROLY, BÁRÁNYT 
FERENC, BEDE ANNA, BELLA ISTVÁN, BENJÁMIN LÁSZLÓ, BÉRES 
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ATTILA, CSANÁDY JÁNOS, CSOÓRI SÁNDOR, CSORBA GYŐZŐ, DOBAI 
PÉTER, ERDÉLYI JÓZSEF, FODOR ANDRÁS, FODOR JÓZSEF, GALAMBOSI 
LÁSZLÓ, GARAI GÁBOR, GERGELY ÁGNES, HAJNAL ANNA, HÉRA 
ZOLTÁN, HIDAS ANTAL, ILLYÉS GYULA, ISZLAI ZOLTÁN, JÁNOSY 
ISTVÁN, JÉKELY ZOLTÁN, JOBBÁGY KÁROLY, JUHÁSZ FERENC, KALÁSZ 
LÁSZLÓ, KÁROLYI AMY, KÉPES GÉZA, KISS DÉNES,KORMOS ISTVÁN, 
LADÁNYI MIHÁLY, MÁTYÁS FERENC, MEZEI ANDRÁS, N A G Y LÁSZLÓ, 
NEMES NAGY ÁGNES, PÁKOLITZ ISTVÁN, PETRI GYÖRGY, PILINSZKY 
JÁNOS, POLNER ZOLTÁN, RÁBA GYÖRGY, RAFFAI SAROLTA, RÁKOS 
SÁNDOR, RATKÓ JÓZSEF, RÓNAY GYÖRGY, RÓZSA ENDRE, SIMON 
ISTVÁN, SIMON LAJOS, SÍPOS GYULA, SOMLYÓ GYÖRGY, SZEPESI 
ATTILA, SZÉCSI MARGIT, TAKÁCS IMRE, TAKÁTS GYULA, TOLDALAGI 
PÁL, TORNAI JÓZSEF, UTASSY JÓZSEF, VAS ISTVÁN, VÁRKONYI ANIKÓ, 
VÉSZI ENDRE, VIHAR BÉLA, WEÖRES SÁNDOR, ZELK ZOLTÁN.) 

Termő ékes ág. Magyar költők versei az anyáról. Vál., szerk. DOMO-
KOS MÁTYÁS . K o z m o s z К. (ÁGH ISTVÁN, BARI KÁROLY, BELLA 
ISTVÁN, BENEY ZSUZSA, BENJÁMIN LÁSZLÓ, BÉRES ATTILA, BIHARI 
SÁNDOR, BODOSI GYÖRGY, BUDA FERENC, CSANÁDI IMRE, CSANÁDY 
JÁNOS, CSOÓRI SÁNDOR, CSORBA GYŐZŐ, CSUKÁS ISTVÁN, DÉRY 
TIBOR, ERDÉLYI JÓZSEF, FAZEKAS LÁSZLÓ, FODOR ANDRÁS, FODOR 
JÓZSEF, GARAI GÁBOR, GÖRGEY GÁBOR, GYURKOVICS TIBOR, HAJNAL 
ANNA, ILLYÉS GYULA, JÁNOSY ISTVÁN, JÉKELY ZOLTÁN, JUHÁSZ FERENC, 
KALÁSZ MÁRTON, KERESZTES ÁGNES, KÉPES GÉZA, KISS ANNA, KIS 
BENEDEK, KISS DÉNES, KORMOS ISTVÁN, LADÁNYI MIHÁLY, MARSALL 
LÁSZLÓ, M Á N D Y IVÁN, MÁTYÁS FERENC, MEZEI ANDRÁS, NAGY 
LÁSZLÓ, NEMES N A G Y ÁGNES, PARANCS JÁNOS, PILINSZKY JÁNOS, 
RATKÓ JÓZSEF, RÁBA GYÖRGY, RÁKOS SÁNDOR, RÓZSA ENDRE, 
SIMON ISTVÁN, SIMONYI IMRE, SÍPOS GYULA, SOMLYÓ GYÖRGY, 
SZEPESI ATTILA, SZÉCSI MARGIT, SZÉKELY MAGDA, TAKÁCS IMRE, 
TAKÁCS ZSUZSA, TAKÁTS GYULA, T A M K Ó SIRATÓ KÁROLY, TANDORI 
DEZSŐ, TORNAI JÓZSEF, TÓTH JUDIT, UTASSY JÓZSEF, VARGA KATALIN, 
VÁRNAI ZSENI, VERESS MIKLÓS, VÉSZI ENDRE, WEÖRES SÁNDOR, 
ZELK ZOLTÁN.) 

Összeá l l í to t t a : MERKOVSZKY ERZSÉBET 

4 * 



FRIED ISTVÁN 

VERSEGHY F E R E N C RIKÓTI MÁTYÁSA 

A K Ö L T Ő H A L Á L Á N A K 150. É V F O R D U L Ó J Á R A 

Verseghy Ferenc a Martinovics-összeesküvés egyik tevékeny 
részeseként került a börtönbe. Két új tagot szerzett a Társaság-
nak, lefordította a Marseillaise-t és a horvát forradalmi dalokat. 
Működése amúgy is gyanússá vált — Millot-fordítása miatt — 
az egyházi és a világi hatóságok előtt. A francia felvilágosodás 
filozófusaiból, illetve Herder könyveiből leszűrt eszméi nyíl-
egyenesen vezették a magyar jakobinus társaságba, ha annak 
valóban forradalmi célkitűzéseivel nem értett is egyet. A bíró-
ság előtt kénytelen volt meghunyászkodni, de a felvilágosodás 
eszmevilágát sosem tagadta meg. Még fogsága alatt írott 
műveiben sem érezzük, hogy gondolkodásának fejlődése meg-
alkuvásba süllyedne. 

Fogsága rádöbbentette arra, hogy a magyar fejlődésnek 
forradalmi társai által elképzelt útja járhatatlan. De a konzer-
vatív nemesség magatartása sem vált számára rokonszenve-
sebbé. Hiszen ő már 1790-ben érzi: ,,A kalmárságnak nem 
akarván látni divatját a Magyar, önképpen durva veszélybe 
siet", s a kereskedés elmaradásának felszámolására kalmárokká, 
mesterekké nevelné a „hazabéli nemest";1 a konzervatív 
nemesség bírálata is e néhány sor. Súlyos börtönfogsága magá-
nyában — részben olvasmányai : leginkább Herder hatására — 
ébred rá a fejlődés végtelenségére, szívet-lelket emelő táv-
lataira, s a növényi-állati világban tapasztalt, végiggondolt 
fejlődést alkalmazza az emberiség és a haza sorsára. Fogságában 

1A magyar Hazának anyai szózatja az ország napjára készülő Magya-
rokhoz ; 1790. 
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írott hatalmas távlatú, rendkívüli erejű képekben gazdag 
gondolati lírája a haladás bizonyosságába vetett hit győzelmét 
tükrözi a mulandóság okozta kétségeken. Az evolúciós elmé-
letet alkalmazza — mechanikusan, de korához képest meré-
szen — az irodalomra is, mintegy egyenlőségjelet tesz a növé-
nyi-állati, valamint a társadalmi és irodalmi élet fejlődése közé. 
Míg a kilencvenes évek elején a párizsi eseményekre vetette 
„vigyázó szemét", s maga is hitt valamiféle szabadkőműves-
felvilágosult jellegű társadalmi változás lehetőségében, addig 
börtönéletének sivár órái a szüntelen változás, a mozgás okozta 
haladás, a tökéletességre való igény gondolatainak a jegyében 
teltek.2 „Változik a földnek legkisebb része naponkint" hirdeti 
örömmel, majd hozzáfűzi: „Változik erkölcsünk, kiavulnak 
régi szokásink."3 Éppen ezért az „igazságot" teszi meg a költé-
szet mércéjévé, s tudatosan szakít saját költészetének régebbi 
gyakorlatával, az evolúciós elmélet szolgálatába állítva gondo-
lati líráját és epikáját. Hőse immár nem a mítoszok rettente 
hetetlen bajnoka, hanem korának-társadalmának gyermeke, 
akinek élete, eszmélkedése, alakulása példaképül tekinthető: 
„Bajnokot énekelek, nem mint a régi poéták, ajtatos Énéást 
vagy epével teljes Achillest, sem lator erkölcsű Sándort, hanem 
aki eszével végre megalktatván szívét, meggyőzte veszélyes 
ösztöneit. . ."4 A nemesi életérzéssel, szokásokkal szembe-
szegezi a bölcseletből leszűrt esztétikai és etikai igényt: ezt 
igyekszik hosszabb költeményeiben, de leginkább korában 
olvasottnak mondható, későbbre is ható humoros eposzában, 
a Rikóti Mátyásban részletesen kifejteni, megvalósítani. 

Verseghy már a börtönben elkezdte ezt a kelet-európai 
típusú „heroikus-komikus" eposzt (Karel Krejcí kifejezése) 

! SZAUDER JÓZSEF: Verseghy és Herder. A romantika útján — Bp. 
1961. 150. 

* GÁLOS REZSŐ : Verseghy Ferenc kiadatlan tanítikölteménye — ItK. 
1941- 77-
'HORVÁTH KONSTANTIN: Verseghy Ferenc egy ismeretlen verses 

regénye — I tK. 1930. 197. 
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írni, majd 1804-ben rendezte sajtó alá.5 Még fogsága előtti 
éveiből tudta, milyen könyvekért, milyen eszményekért 
rajong kora olvasója. Gyöngyösi István művei fogalmazták 
meg a viszonylag műveltebb, nemesi közönség számára a hős-
eszményt, és a költő formai eszközei is sokáig vonzók marad-
tak. Dugonics 1796-ban ú j kiadásban adta a közönség kezébe 
a Murányi Vénust, melynek alakjaiban a barokk nemesi világa 
kél életre. Gvadányi Nótáriusa jelentette a szélesebb réteg, 
a ponyvára terített füzetek olvasóinak „könyv"-élményét, de 
Kónyi Democritusa. s a kalendáriumok, az énekes könyvek is 
a kelendő „alkotások" közé tartoztak. Gvadányi falusi jegyzője 
a várostól elzárt, elmaradott, falujába zárkózott kisnemesség 
képviselője. A mű humorát, jóízét nem tagadhatjuk, s értékel-
jük az elbeszélő költemény sikerült valóság-elemeit, melyek 
Petőfit és Aranyt is elismerő szavakra késztették. Az alapvető 
tendencia azonban a régihez, az ősinek hitthez való ragasz-
kodás. 

Verseghy hátat fordít mind a barokkosan mitologizáló, 
mind a nemesi provinciális életérzést visszhangzó vélekedések-
nek, költészetnek, s két f ronton: az antikizálás és a parlagiság 
ellen egyaránt fölveszi a harcot. Azt hinnők, Kazinczyval 
halad majd együtt, de irodalmi-művészeti-nyelvészeti felfogása 
messzire viszi a széphalmi mestertől, kivel az antikizálás kérdé-
seiben sem ért egyet. Verseghy a fejlődésről vallott elméletét 
mechanisztikusán alkalmazta az irodalomra, s így nem is 
érthette meg Kazinczy Goethe-rajongását, az antik világ 
humanizmusa modern tolmácsolásának szándékát. 

Költőnk elbeszélő költeményének hőse: Rikóti Mátyás, 
a falusi kántor, ki költői babérokra vágyik. Földesura sokszor 
elhallgatja a félművelt kántor csacska nótáit, s jót mulat azokon. 
A kántor hallott valamit Apolloról, s elhatározza, földesura 
születésnapjára megénekli, s az ünnepség végén majd költővé 

s Ú j kiadása: V. F.: Rikóti Mátyás - Magyar írod. Ritk. XXXII . 
Bp. é. n. 
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koronázzák. Meg is írja Apollo kisasszony és Mars úr házasságá-
ról szóló művét (talán Gyöngyösit gúnyolva ki), melyet 
elő is adnak. A kántor azonban megszégyenül. E sovány 
történet a csoportrímű tizenkettősök 4 soros szakaszainak 
végtelen hullámain gördül. A költő a paródia kedvéért válasz-
totta ezt az általa unalmasnak, egyhangúnak tartott versformát, 
de beleesik saját vermébe: unalmassá válik ő maga is. 

Az elbeszélő költemény — ha részleteit és eszméit vizsgáljuk, 
vagy a belőle kiolvasható gondolatokat elemezzük — korának 
egyik igen izgalmas és tanulságos olvasmánya. Tehát két fron-
ton harcol: a parlagiság és a nemesi barokk költészete ellen. 
Elméletben a valóságábrázolás igényét szólaltatja meg, az 
igazsághoz mérve a költészet értékét: „Csak akkor van böcse 
a költött szépségnek, mikor útját járja a hitelességnek, s gyü-
mölcsit érlelvén a köz kegyességnek, bizonyos hasznokat hajt 
az emberségnek." Verseghy evolúciós elméletének költői meg-
formálása során ír a fejlődés végtelenségéről, láncszerűségéről, 
a távlatokról. Ennek megismertetése, hű ábrázolása az olvasót 
is optimizmussal kell, hogy eltöltse, ez hajt hasznot az ember-
ségnek, a köz kegyességnek. A haszon szót akár alá is húzhat-
nánk, egyszerre jelezve a vulgarizálást és a didaktikus szándékot. 
A fejlődés hiteles ábrázolását, a dolgok lényegének megérteté-
sét kéri számon Rikótitól. S a handabandázó kántorral szem-
ben egy parasztot szólaltat meg: „többre becsülöm én a tar 
valóságot, mint a felségesen kongó hazugságot, mely megrontja 
bennünk a bölcs józanságot". A történeti hűség fontos köve-
telmény, hangoztatja. Mikor István és Kupa viadalát énekelné 
Rikóti , az első magyar király korába ágyúkat helyez. (Az 
anakronizmus jellegzetes jelensége a kor irodalmának. Dugo-
nics András Etelkaja számára az „ősök" élete csak ürügy, 
átlátszó célzásai a kor politikai eseményeit idézik, „a Márssal 
társalkodó kemény Magyarok" nagyon is az író jelenének 
— példázatos — magyarjai.) Ezt az anakronizmust látja bele 
költőnk a mesékbe, a mítoszokba, ezeket — szerinte — az 
ősök találták ki, hogy „erkölcsre" csalják az embereket. De a 
„gyenge ember" „úgy kezdte tisztelni, mint valóságokot". 
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A felvilágosodás racionalizmusa emelte uralkodó helyre az 
emberi elmét, mindent alávetve a tapasztalat, az ész, az emberi 
tudás és a tudomány kritikájának. Verseghy ezért küzd azok 
ellen, kik „nem a józan észnek realitásokot, hanem a képzésnek 
alkotnak bábokot". A józan ész elsőbbsége természetesen nem 
tűri a felségesen kongó hazugságot, a valóság mégoly tetszetős 
köntösbe öltöztetett átírását. Verseghy ebben az irányban 
osztja legsúlyosabb csapásait, s a tar valóságot elhatárolja 
Dugonics olvasmányos, népszerű, népies elemeket bőven 
tartalmazó könyveinek mondanivalójától, stílusától. „Mely 
öröm volna Jancsimon megélni, hogy versben akarván, mint 
kelmed beszélni, a régit úgy tudná elő berbitélni, mint akik 
Toldirul szeretnek beszélni." Kazinczy is fenntartásokkal élt 
e valójában nemesi irodalommal szemben, Gyöngyösit sem 
szerette. Verseghyt azonban nem a neoklasszicizmus esztétikája 
vezeti, hanem a racionalista-vulgáris valóságszemléleté. (Más 
kérdés, hogy Verseghy költői gyakorlata rendszerint elvált 
az elvektől.) 

A felségesen kongó hazugság vádja a Toldiról „berbitélő" 
Dugonicsra is sújt, de még inkább azok felé, akik a pásztori 
költészet rizsporos, párfőmös világában érzik jól magukat. 
A Dámonok és Thirzisek színpadias, a rokokót idéző világa 
váltja ki — egy kissé önkritikusan is — a költő gúnyolódását: 

Ot t meg felcifrázva selyem pántlikával, 
aranyozott bottal, olasz bokrétával, 
hajporral, fodrokkal, szagos pomádával, 
egy városi pásztor ül pásztornéjával. 

Őmaga kótábul fújja furulyáját, 
míg ez eltrillázza deák eklogáját, 
a báránykák hallván szép pastorelláját, 
egy angloisnak képzik két lábon gruppáját. 

Talán keserű tapasztalatai, olvasmányai bírták arra Verseghyt, 
hogy lássa e költészet avittságát, tartalmatlanságát, e felségesen 
kongó hazugság fölöslegességét. Hisz éppen ez áll szemben a 
költészet általa meghatározott céljával: a közhasznossággal. 
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„Te csak igazat m o n d j " — tanácsolja saját magának is, korának, 
így lesz Horatius őzszerűen kecses Chloéjából az ő költészeté-
ben a 19. század elején élő, krinolinba öltöztetett pesti Klárika,® 
így lesz igazabbá és őszintébbé Verseghy lírája. Hiszen a pász-
tori költészet hazugságát az írott szó és a valóság ellentéte adja: 

így festi poétánk a lányoknak nyáját, 
Cydlinek nevezvén csordásunk Pannáját, 
mennyei Chlorisnak szűcs Pista Ilkáját, 
szép Dorisnak Persit, a ha jdúk mátkáját, 

midőn ablakjánál ülvén slafrokjában, 
kendert szőni látja Czidlit udvarában, 
ingeket fótozni Chlorist kamrájában, 
hajdúkkal borozni Dorist a korcsmában. 

Verseghy költészetében ezután jelenik meg a már említett 
Klárika, kinek a völgy ölén található a tanyája, Orzsike, kinél 
a megyében nincs szebb lányka, Rózsika, ki szemtelenül 
„kacsongat", a korosabb szépség, a tejáruló menyecske vagy 
a haldokló leány. Talán azért is fordul ily maró gúnnyal 
Verseghy a falusi élet s a valóság meghamisítói ellen, mert 
maga nem a horatius „procul negotiis" eszméit visszhangozza, 
nem folytatja az idillek költését, hanem Rousseau és Herder 
gondolatainak tolmácsolására vállalkozik. Kora társadalmának 
felszínes erkölcse, magatartása ellen fordul, nevetségessé teszi 
a Gyöngyösi-hősöket. Míg Gyöngyösi a mitológia isteneihez, 
istennőihez hasonlította műve szereplőit, azoknak ember-
feletti tulajdonságaival ruházva föl őket (Széchy Mária Juno 
gazdagságát, Cypria szépségét, Bellona szívét, Pallas bölcses-
ségét, Penelopé hűségét mondhatja magáénak), addig Ver-
seghy — a travesztált Aeneisek hatására? — az istenek torz-
képét rajzolja meg. Zeusz az égre szögezi nejét, mivel az 
állandóan , ,ugot"-ott rá, Bacchus részeg, s Ariadnét rugdossa, 
Mercurius Plútó zsebéből tolvajkodik. A tiszteletlen-dévaj 
hang csupán visszahatás a mitologizálásra. „Parnassusért ma-

•TRENCSÉNYI WALDAPFEL IMRB: Klasszikus arcélek X . (Horatius) 
- Bp. 1964. 79-
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gyár ne adja hazáját" — vallja Verseghy, s felháborodottan 
kérdezi: a magyar a Pindusra csak idegen ruhákban juthat föl? 
Költészetében számos választ találunk e kérdésre. „ H u n vérből 
eredt nemzetének" ajánlja verseit (vö.: Maecenas, atavis edite 
regibus); nem Soracte csúcsán vakít a hó, hanem a hegyek 
puszta „girincein",; a koboz dalára nemzeti táncokat lejt; nem 
Chloéhoz szól az antik költő játékos szava, hanem „az igazi 
francia abbé-típus"7 enyeleg Klárikával. E magyarítás nem a 
parlagiság magyarkodó adaptálási módszere; ahogy az antik 
reminiscenciák nem a neoklasszicizmus elvei szerint valók. 
A felvilágosult klasszicizmus egyik módosult változatáról 
van szó. Verseghy a természetesség szószólója, költészetben 
és magatartásban egyaránt, e kettőt egyszerre említve. „Mi a 
nagy világnak vélt gyönyörűsége? Az étikét lévén egész 
embersége?" — kérdezi keserűen, s ebben érezzük a pásztori 
költészetre való utalást is. „Kiki megtanulván felvett perso-
náját, szinte mint a szajkó egynehány mondóját, naponkint 
eljátssza kész comédiáját, anélkül, hogy öröm kövesse munká-
já t" — folytatja a gondolatsort. 

Verseghy az ésszerűség elvét hangoztatta, ez határozta meg 
esztétikai és a belőle következő etikai nézeteit is. Ami nem ész-
szerű, azt elveti. A természetességet ésszerűnek tartja. Későbbi 
műveiben, egy töredékes verses regényben, majd egy regény-
átdolgozásban a természetes nevelés rousseau-i képletét látjuk 
megvalósulva, s majd mint nevelő, szintén a felvilágosodás 
elveit igyekszik érvényesíteni. A világtól csak azért fordul el, 
hogy Rousseau elveihez juthasson el: 

Csak a természetet tartom én szépségnek, 
az érzékeny szívet fájn erkölcsösségnek, 
az ész gyakorlását igaz emberségnek, 
s az elmés örömet fő gyönyörűségnek; 

és azt meg nem leljük a nagyvárosokban, 
ha torkig úsznak is a gazdagságokban, 
hanem falusi barátkozásokban, 
mint legtermészetesb társalkodásokban. 

7 SŐTÉR ISTVÁN: Magyar—francia kapcsolatok — B p . 1946. 121. 
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A szentimentalizmus (érzékeny szív) így párosul a felvilá-
gosodás eszméjével (ész gyakorlása), a természetességre törek-
vés érzésben, gondolatban egyaránt fontos, érzelem és ráció 
egymásra találhat. Esztétika és etika egymást egészíti ki, az 
emberi ész tapasztalatai az érzékeny szívével egészülnek ki. 
Másutt így fogalmazza meg gondolatait: „Hol az emberségnek 
előnkbe nyög szava, ott étikét törvényt nem szabhat."8 A fel-
világosodás eszméiből leszűrt etikus magatartás későbbi költe-
ményeiben még részletesebben és alaposabban figyelhető meg : 
egy józan szerelmes versben arról vall, hogy a nőt nem omla-
dékony szépségéért szereti, hanem erkölcséért tiszteli. Csak 
az éretlen diák kérkedik eszével — hirdeti híres epigrammája —, 
a teljes eszű bölcs szerény. „Nagy erővel ügyelni embervalód-
nak céljait legnemesebb erkölcs." N e m a pénz, nem a buja 
vágy boldogítja az érzékeny szíveket, hanem az őszinte barát-
ság. (Persze, ezek az elvek mitsem zavarták költőnket abban, 
hogy a nyomdafestéket még ma sem igen tűrő verses históriáit 
papírra vesse.) A feudális társadalom szokásaival, erkölcseivel, 
ellentétes világ tárul elénk Verseghy epikájában, lírájában. 
Ez nem Verseghy leleménye, előtte például Bessenyei vagy 
Kármán is megszólaltatták a felvilágosodás klasszicizmusával 
együtt a szentimentalizmus hangjait, Kazinczy pályája során is 
innen jut el a Szauder József által neoklasszicizmusként meg-
határozott irányig. Verseghy esztétikai és etikai elvei felvilá-
gosult racionalista, a valóság ábrázolására törekvő szándékaiból 
fakadtak. Mindezek — az etikai hangsúlyok miatt is — szenti-
mentális vonatkozásokkal lettek teljesek. Költőnk ezért szegült 
szembe a Gyöngyösit olvasó közönség meghatározta maga-
tartási és költői normával ; s a kalendáriumokon és Gvadányin 
nevelkedő olvasóréteg elé új, nemesebb, pallérozottabb világ-
nak tárta ki kapuját. 

Verseghy Rikóti Mátyása, (és költőnk egész életműve) arról 
tanúskodik, hogy mélységesen hitt a haladásban. Úgy érezte, 
hogy időszerű, ha azokat a problémákat tűzi napirendre, 

8 HORVÁTH K. : i. m . 
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melyeket a francia irodalmi élet a 18. század folyamán már 
megvitatott. A Querelle des Anciens et des Modernes a maga 
korában messze túllépett az irodalom határain, a költészetnek 
tágabb lehetőséget nyitva a modern élet ábrázolását tette 
lehetővé, ezáltal a fejlődést előmozdító művészek esztétikáját 
igazolta. Verseghy a kényszerű mitologizálás, az antik forma-
kincshez való igazodás, az avult eszményekre való hivatkozás 
ellen küzdött , s ebben igazolója volt egyik magyar olvasmánya, 
Bessenyei: Az embernek próbája c. műve is.9 Bessenyei e műve 
verses előszavában Pope-ot Homérosz fölé emeli, s érdeméül 
tudja be: „ N e m üldözöd mint ők a magas egeket, Kik vesze-
kedtettek hamis isteneket." Az antik irodalom örökségének 
bírálata a racionalista Pope költészetének elismerésével együtt 
jelentkezik. „Tróját nem hirdeted, Énéást nem hordod, Nem 
hazudsz. . . " — írja alább Bessenyei,10 mintegy egyenlőség-
jelet téve a Trójáról éneklők és a hazug poéták közé. A 18. 
században — a magyar és általában a kelet-európai irodalmak-
ban — továbbélő barokk hagyomány elleni harc indokolja 
Bessenyei tagadását. Ebben az esztétikai ítéletben a barokk-
antik embereszmény elleni küzdelem is bennerejtezik. De a 
tudományfejlesztés programja is a továbblépést sürgeti. Bes-
senyei a Magyarság ban mondja ki, hogy az angol és a francia 
tudomány messze túlhaladta a rómaiakét. Bessenyei törekvései 
alátámasztották Verseghy szándékát, a Gyöngyösi-hagyomány 
s az ott megfogalmazott embereszmény fölött mond ítéletet, 
mikor a Rikóti Mátyásban, majd később lírai verseiben is 
hangot ad az antikok és a modernek vitájának, hogy e vitában 
maradéktalanul és minden kétséget kizáróan a modernek javára 
döntsön. Verseghy nem tagadja az ókori irodalmak értékét, 
ő fordította Aischylos Lebilincsezett Prometheusát, Horatiusnak 
élete végéig tolmácsolója. De példázataival hirdeti, hogy 
korában az antikvitás álláspontja túlhaladott. A forrás — fejte-
geti — oltja a szomjat, ám ha követjük folyását, látjuk kiszéle-

* GXLOS R . : Verseghy Ferenc könyvtára íSio-ben — Győri Szemle 
1932. 2 9 4 - 3 0 3 . 

10 Az embernek próbája — Bp. 1912. 24. 
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sedését, partjain városok tűnnek a szemünkbe. A víz megannyi 
gazt is visz magával, de a tengerig jutva megtisztul. így a 
görög költészet forrásértékű, ezt a római irodalom vitte 
tovább. „Csak kezdetek tehát az ó szülemények, folytatások 
pedig az új lelemények" — folytatja fejtegetését. Az ókori 
irodalom, az ókori eszmények egyoldalú dicsőítése ellen küzd. 
Egyik hősének a kezébe az újabb kor költőit adja, mire ő 
„mely szörnyen bámult ezen új világra s a benne ragyogó 
elme-finomságra". Csak egy-két angol költővel nem tud 
barátságot kötni, mivel „ú j mythost kezdettek kocsmáikban 
mérni". A „mythost" azért veti el, mert babonára vezet. 
A világ szüntelen fölfelé törekszik, s mint Herdertől tanulta, 
a világ fejlődésének kezdete olyan, mint az ember gyermek-
kora. Tehát „úgy nézvén az óra, mint gyermek korára", túl-
halad a gyermekkor képzelődésein, „mythosain", költészetén. 
N e m tagadja meg a hajdankortól sem a kezdet érdemét: 
„A régi világnak szép vagy bölcs munkái a mi kultúránknak 
legelső csírái" — vallja. De nem sokkal alább már a felvilágoso-
dásnak köszönhető hajnalhasadást dicsőíti: 

Mi köze van ( . . . ) a mai világnak 
zab istenségeihez ó Görögországnak? 
H o g y gyullassza szívét most a magyarságnak 
üdőtlen meséje a pogány óságnak? 

Vagy tán jó emberek másképp nem lehetünk, 
igaz bölcsességre nem verekedhetünk, 
nemesebb dolgokat végbe n e m vihetünk, 
hacsak Zeusz fajával nem ingereltetünk? 

A régi auktorok jól írtak azoknak, 
kik éjében úsztak a setét koroknak, 
de n e m a mostani embercsoportoknak, 
kik'hajnalodását megérték koroknak. 

A fény századának embere büszke volt tudományára, arra, 
hogy elméjével képes eligazodni a világ dolgaiban, s ezért 
sajnálkozva nézte a régebbi korok sötétségben botorkáló 
emberét A mitológiát megfosztotta a barokk korban kialakult 
s lassan manirrá fakuló emberfeletti jellegétől, emberileg vizs-
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gálta; s benne nem a tökéletesség, hanem a kezdet példáját 
látta. Ezzel szembeállíthatjuk a német klasszicizmus eszme-
világát, mely ugyan szintén emberileg elemezte a mitológiát, 
az ókori társadalmakra és a művészetre azonban mint mércére 
tekintett. Verseghyt ízlése az antikok tagadójává teszi, Görög-
ország „zab" istenségeivel ,,üdőtlen"-ségük miatt szakít. 
A görög kultúra ama sötét koroké volt, de a hajnalló mának 
más költészet kell. Verseghy azt hangsúlyozza, hogy az újat 
csak akkor tudjuk diadalra juttatni, ha szakítunk a régivel. 
Ami nála annyit is jelent, ha nem a klasszikus auctorok meg-
szabta bölcsesség szerint szabályozzuk életünket, gondolatain-
kat, hanem önállóan, a magunk gondolataival élünk. E tagadás 
jórészt a deákosok ellen irányzott; az iskolás klasszicizmusból 
kiinduló költők tükrözik a nemesi életérzéseket, ők a tolmácsai 
a nemesi életformának, erkölcsnek, s ők emelik az időtlen 
eszményiség távlatába. Verseghy már 1790-es hexameteres 
fölhívásában megpendíti a polgárosodás igényének a hangját, 
az antikizálás elleni nyilatkozataiban az újfajta életérzés, az 
érzékeny szív s az igaz bölcsesség talajáról vitatja a nemesi lét 
igazságát. Különös haraggal támad azokra, akik a Corpus 
iurist és a Bibliát tartják egyedül a versbéli törvények forrásá-
nak, de nem kíméli a haladni képtelen zsémbes véneket sem, 
kik értetlenül tekintenek a világ haladására. Már a Rikóti 
Mátyásban megtaláljuk a zsémbes vén figuráját, kit később 
önálló versre méltatott. E rosszkedvű öreg szüntelenül sopán-
kodik, hogy ősének hajdani nyomdokait elhagyja mostani 
nemzete. Úgy véli, hogy a talpig elfajult világ végveszedelmé-
hez közeledik. Verseghy tanítja ki: „világunk élemedik maga 
is naponkint", majd : „ A régi kornak jobb hagyományira épít 
az ember friss leleményeket." Végül összefoglalja tanítását: 
„Szós marha volna és nem ember, aki az ősi nyomon maradna." 

A fejlődés, a haladás gondolata hatja át a Rikóti Mátyást is, 
melynek érdekességét problémafölvetésében látjuk. A valóság-
ábrázolás és a fejlődéssel lépéstartás igénye egyszerre jelent-
kezik, együtt fogalmazódik meg ebben a humoros elbeszélő 
költeményben. Az antikok és a modernek csatájának meg-
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szoláltatásával időszerű esztétikai-etikai kérdésekre hívta föl 
a figyelmet, a deákos klasszicizmus egyoldalú mitologizálása 
ellen küzdve a nemesi életszemlélet dicsőítése, e magatartás 
időtlenné emelése ellen harcolt. 

Verseghy paródiának szánta költeményét, de képzelőerejé-
nek és megjelenítő képességének elfáradása, művészetének 
egyenetlensége miatt nem érte el a célját. Erdeme viszont, 
hogy a kántor alakját, a műveletlen-tudatlan rímfaragóét be-
vonultatta irodalmunkba. Virág Benedek talán Rikótirz 
hivatkozik, támadva a rímes versek alkotóit: „A sokaságra 
ne nézz, a régi legényre, szegényre. Ezt valamely rezgő torkú 
kántorra bocsásd s hagyd."1 1 Virág egy másik verse, a Rikóti-
nak nászdal valószínűsíti föltevésünket. De nem lehetetlen, 
hogy Vörösmarty is Verseghy elbeszélő költeményére gondol, 
mikor így bírálja saját Tündérvölgyét: „Ilyen verseket a nem 
igen bölcs kántor is írhat : N e m mindig jobb a régi, ha zrínyies 
is."12 Azt is tudjuk, hogy az elbeszélő költemény a reformkor-
ban utánzóra talált.13 

Ami ellen a négysarkú 12-söket választotta: a parlagiság és 
a terjengősség. Költőnk a ki tűnő részletek, a remek szakaszok 
ellenére ebbe a hibába esett. De a terjengősségnek nemcsak 
a szerencsétlenül választott versforma az oka. Verseghy epikájá-
nak általános hibája ez. Csak rövidebb elbeszélő költeményt 
tudott írni, tervezett verses regénye töredék maradt, e komikus 
eposzának szerkezete széteső, túlságosan részletező, hosszadal-
mas. De Horvát István mindaddig ajánlgatta,14 míg Révai 
Miklós oldalán bele nem avatkozik az y és a j háborújába. 
Akkor Verseghy szemére hányja, hogy műve a „köznép 
számára Íratott", s magáévá teszi Kazinczy véleményét: „soha 

11 Virág Benedek Poétái Munkái — Pest 1863. I. 236. 
12 Vörösmarty Mihály Összes Művei II. — Bp. i960. 154. 
13 DOBÓCZKY : Verseghy „Rikóti Mátyás"-ának egy kései hatása — 

EPhK. 1912. 
14 WALDAPFEL JÓZSEF: Ötven év Buda és Pest irodalmi életéből — 

Bp. 1935. 153. 
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ízetlenebb könyv még a kezembe nem került".1 5 Kazinczy 
másutt is megrója hajdani fogolytársát. A Rikóti „tele gramma-
tical és orthographiai heterodoxiával. Én belőle még csak egy 
éneket sem tudtam elolvasni".16 Később Verseghyre való 
célzást olvashatunk ki egy nyilatkozatából: „ A Poétának n e m 
Örzsikék körül kell forogni, hanem fel kell emelkedni a Szép-
nek szentebb régióiba."17 

Majd felvilágosodás kori irodalmunk teljes föltérképezése, 
a magyar esztétikai gondolkodás megnyugtató földolgozása 
dönti el, milyen mértékben volt igaza Kazinczynak. Minden-
esetre elemzésünk azt szerette volna bizonyítani, hogy Ver-
seghy elbeszélő költeményét számon kell tartanunk, érdekes 
gondolatait alaposabban kell majd beállítanunk a felvilágosodás 
magyar irodalmába. Verseghy célja az volt , hogy a felvilá-
gosodás eszméit érvényre juttassa a maga szűkebb világában, 
ha a tágabban kényszerű kudarcot vallott. Használni akart : 

A köz szükségnek igaz szépítése 
akármely nemzetnek legjobb nevelése. 
Felébred ezáltal nemesebb érzése, 
s naponkint e lőbbre megy kegyesedése. 

15 [HORVÁT ISTVÁN]: Vérségi Ferencznek megfogyatkozott okoskodása 
— Pesten 1806. 16., 136. 

16 Kazinczy levelezése III. 257. 
17 U o . IV. 376. 



T O M P A JÓZSEF 

„ L A N T O S H Ö L G Y A K U R U C V I L Á G B A N " 

L Ó S Á R D I Z S U Z S Á N N A - I L L Ú Z I Ó K N É L K Ü L 

I . 

Minden nép történetében előfordulhat, hogy a forró lelke-
sedés hevületében az emberek itt-ott koholt személyeknek is 
nagy nemzeti érdemeket tulajdonítanak, vagy legalább föl-
nagyítják, kikerekítik az illetőkre vonatkozó megbízható 
adatokat. így persze a közösség kegyelete némileg eltér a tudo-
mányos igazságtól. Visszás volna azonban, ha a mi mostani 
életünkben is szakadék támadna a kettő közt, annyira, hogy már-
már ünneprontásnak számítana az objektív kritika óvatosságra 
intő szava. Pedig attól tartok, hogy csaknem így valahogy 
vagyunk a kuruc seregek élén elképzelt, buzdító harci énekeit 
zengő, Lósárdi (Losárdi, Lósárdy stb.) Zsuzsanna (Zsuzsá[n]na) 
néven emlegetett dalnokkal: hiszen a felszabadulás óta 
szinte több csak látszatra megbízható népszerű tájékoztatás 
látott róla napvilágot, mint az előtte való negyedszázad alatt! 
Bármennyire tiszteljük is tehát a haladó hagyományok ápolá-
sát, nemzeti értékeink megbecsülését: ideje, hogy összefoglal-
juk, amit biztosan tudunk róla, s különválasszuk ettől azt, amit 
egyelőre nem vehetünk bebizonyított igazságnak, vagy amit iga-
zolhatóan a képzelet világába kell visszaszorítanunk. A tudo-
mány irányítására hallgató korszakunkban mindenképp meg 
kell előznünk, hogy régről ránk maradt, legföljebb fölmelegí-
tett fél-igazságok vagy képzeletjátékok ismeretében végül 
utcát, intézményt, közösséget nevezzünk el valakiről, akinek 
igazi sorsát mai módszerű kutatással még nem derítettük fel, 
akinek esetleg a létét is kétségbe kellene vonnunk. 

Az elmúlt években művészi archaizálásunk vizsgálata köz-
ben foglalkoznom kellett a „kuruc" versek közé csempészett 
késői hamisítványokkal és egyéb, irodalmunkban is több-

5 Irodalomtörténet 
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kevesebb nyomot hagyó koholt emlékekkel. Legfőként a 
nyelv- és a stílustörténet szempontja vezetett, de persze igye-
keztem a társadalmi élet mozgásának vonalait fölfedezni a filoló-
giai jelenségek világában is. így jutottam el Lósárdi Zsuzsánna 
egyetlen „fönnmaradt" leveléhez (ebben egy gyöngécske 
négysoros vers is van!), de akkor sajnosan kevés időt szentel-
hettem rá, s még az emlékhamisításról szólva (I. ОК. XXIV, 
97 kk.) sem tértem ki a vizsgálatára ; A művészi archaizálás és a ré-
gi magyar nyelv című, 1972-ben megjelent könyvem is csak ép-
pen megemlíti a problémáit. Egyrészt különféle bonyolult kérdé-
sei igen messze vezettek volna akkori kutatásaim központi részei-
től; másrészt úgyis jól ismertem a „kuruc költészet" egyik leg-
főbb mai átértékelőjének, Esze Tamásnak nagy, 195 i-i érte-
kezésében hangoztatott aggályát. Ezt mindjárt ide is iktatom : 

„A másik kuruc poéta, akinek szintén csak állítólagos életrajzi 
adatait ismertük eddig: Losárdi Zsuzsánna. Regényes elemekben 
bővelkedő életéről Zilahi Káro ly 1858-ban cikket írt a Marosvásár-
helyi Füzetekbe és egy levelét is közölte. Ez a levél misztifikáció, a 
Rákóczi -korban senki sem írt le ilyen monda to t : »Siratom a hanyat ló 
magyar napnak elenyészését«. Mesének látszott Zilahi amaz állítása is, 
hogy Losárdi Zsuzsánna »a fejedelmet harcaiban kíséri, a sereg elején 
saját szerzeményű lelkesítő csatadalokat énekel, s 1704-ben Rákócz i 
erdélyi fejedelemmé választásakor Erdély rendeihez dicsérő ódát írt, 
melyet Rákócz i Gyulafehérvárt kinyomat s t ö b b ezer példányban 
széjjelosztat«. Már kételkedtem Losárdi Zsuzsánna létezésében is, 
mikor Kazinczy iratai közöt t , az ő írásával, a Rákóczi-nóta szomszéd-
ságában egy verset találtam, c íme : »Rákóczynak tábori-éneke, mellynek 
írása egy Asszonynak tulajdoníttatik.« Úgy látszik, van valóság a r o m a n -
tikus színezetű adatok m ö g ö t t , de mekkora kitartásra, s mi lyen 
szoros levéltári munkára van szükség a p rob l éma tisztázása érdeké-
ben" (It. 1951: 41). 

Félreértés ne essék : a Kazinczy hagyatékában levő kéziratos 
vers szerzőségét én sem tudom ma megállapítani, s az erdélyi, 
illetőleg a bécsi levéltárakban sem kutat tam az állítólagos 
Lósárdi Zsuzsánna (alább: L. Zs.) versei vagy hiteles adatai 
után. De mostani írásom fölkeltheti olyan szakemberek figyel-
mét, akik mindehhez jobban értenek (s az okleveles anyaghoz 
is hozzáférnek) ; másrészt azért néhány kétségtelen irodalom-
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és stílustörténeti adatom, illetőleg valószínűnek látszó követ-
keztetésem is van, s ezek talán nemzeti közszellcmünk utóbbi 
másfél száz esztendejének képét is valamivel teljesebbé teszik 
— az Esze Tamástól először kifejezett kétségeket pedig még a 
Kazinczy-adat ismeretében is erősítik. 

2. 

Lássuk mindenekelőtt a magunk korszakának nagyobb nyil-
vánosság előtti állásfoglalásait ! 

Pálffy Ilona 1952-ben a Magyar Történelmi Társidat fém-
jelzésével kiadott, Nők a magyar függetlenségért című lelkesítő 
könyve kéziratban nyilván még Esze Tamás 195 i-i tanulmá-
nyának megjelente előtt készült el. így nem is nagyon meglepő, 
hogy változatlanul Zilahy nyomán állítja össze L. Zs. regényes 
életét, sőt dokumentumként idézi az imént koholtnak jelzett 
levél elejét. Végül pedig csattanóul hozzáteszi: „A magyar 
nép elnyomói megsemmisítették verseit; a magyar nép fenn-
tartotta Losárdi Zsuzsanna emlékét" (46). 

Az Új Magyar Lexikon III. kötete (1961) szintén említi 
költőnket néhány biográfiai adat kíséretében. — Fontosabb 
ennél, hogy a Magyar Irodalmi Lexikon II. kötete (1965) nem-
csak eléggé bő életrajzot ad (láthatólag Zilahy anyagából), 
hanem már valószínűnek jelzi Esze Tamásnak fönt idézett, 
de ott nem is ennyire határozott föltevését. A cikk — bibliog-
ráfiája nélkül — így szól: 

„LÓSÁRDI ZSUZSANNA (Sátoraljaújhely, 1681—? Töröko.) : kuruc 
költő, II. Rákóczi Ferenc híve. A kuruc seregeket kísérve verseivel 
buzdította a katonákat. A zsibói csatában (1705) a császáriak fogságába 
került, halálra ítélték, de marosvásárhelyi börtönéből Töröko.-ba 
menekült. Valószínűleg az ő szerzeménye a Kazinczy Ferenc kéz-
írásában fennmaradt Rákóczynak tábori éneke c. költemény." 

A Magyar Életrajzi Lexikonban jobban összekuszálódtak az 
addigi szálak. A II. kötet (megjelenési éve 1969.) 68. lap-
ján ugyanis Esze Tamással ellentétben megismétli a cikk 
a régi mesét: „Szökése e l ő t t . . . pártfogójához írt levele 

5* 
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fennmaradt". Másrészt ő is átveszi az iménti Esze-föltevést : 
„Valószínűleg az ő szerzeménye a Kazinczy Ferenc kézírásában 
fennmaradt Rákóczynak tábori éneke c. költemény. (Bibliog-
ráfiája is Zilahy és Esze egymásnak részben ellentmondó mun-
káját idézi.) 

Azt pedig még inkább sajnálhatjuk, hogy a Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat népszerű hetilapja, az Élet és Tudo-
mány (1971. március 5-i 10. számában, 434 és 445) a régről 
ismert életrajzi anyag ismertetése után még mindig teljes ter-
jedelmében, hiteles forrásként mutatja be az Eszétől helyesen 
misztifikációnak bélyegzett, 1706-i levelet.1 Szövegét nem 
idézném egészében, mert az alábbi forrásokban jó részét többé-
kevésbé szó, sőt betű szerint úgyis mindjárt olvashatjuk. Csak 
legönállóbb — s egyben mai társadalompolitikai vonatkozású 
— bevezetését mutatom be : 

„ A regi magyar irodalomban oly ritka tollforgató nőknek egyik 
kevésbé ismert, ám érdekes képviselője L Ó S Á R D Y Z S U Z S Á N N A . 

Túlságosan keveset tudunk róla ahhoz, hogy egyéniségét hatá-
rozott vonásokkal rajzolhatnánk meg. Az életéről fennmaradt ada-
tok alapján azonban méltó arra, hogy történeti és irodalmi szempont-
ból megemlékezzünk róla a közelgő nőnap alkalmából." 

Tehát a mai társadalom elé eszményül állított, hősi lelkületű 
költőnő esetében megint csak elmaradt a kötelező tudományos 
ellenőrzés. (Hadd hangsúlyozom ismét: egyáltalán nem „dehe-
roizálás" a célom, hanem éppen a kétségtelen történelmi nagy-
ságok iránti, megalapozott kegyelet hitelét szeretném védeni !) 

3-

Most pedig rögtön az előttem ismeretes legrégibb forrást 
ismertetem. N e m újság, hogy a 19. sz. derekán az erdélyi 
szellemi életnek legjelentékenyebb történésze gróf Kemény 

1 A DR. KALMÁR JÁNOS aláírású közlemény szakirodalmi vagy más 
forrásra nem hivatkozik, s ez a tudománynépszerűsítésben természetes 
lehet; de hogy az 1951-ben publikált súlyos kritikát meg sem említi, 
az bizony aligha helyes. 
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József (1795 — 1855) volt. Csakhogy őnála a magyarság-
nak, ezen belül főúri, sőt fejedelmi nemzetségének és saját 
eszményeinek szolgálatát elvétve olyan — nem tudóshoz illő 
— epizódok is kísérték, amelyek miatt csaknem Thaly Kálmán 
mintaképét láthatjuk benne. Veress Endre (Gróf Kemény 
József. Cluj—Kolozsvár, 1933. 7 8) szerint a tudomány utóbb 
kilenc tőle hamisított oklevelet is számon tartott. De még 
Veress monográfiája sem figyelmeztet arra, amit Tolnai 
Vilmos már régebben kimutatott (1. EPhK. 1911: 300 kk.). 
Eszerint ugyanis az a kis dalsorozat, amelyet Kemény 
József 1830-ban akkori legtudományosabb folyóiratunk-
ban, a Tudományos Gyűjteményben Egy régi Székely Poéta 
Emléke címen állítólag Szeőke Ambrusnak, Kemény János 
fejedelem egykori székely vitézének egy régi vallásos könyv 
tábláján fönnmaradt, 1662-i kéziratából közzétett, bizony 
a publikálótól fabrikált hamisítvány ! Tolnai igen meggyő-
ző filológiai — főleg stílustörténeti — érveit nem ismétlem 
meg, csak arra emlékeztetnék, hogy az 191 i-i cikk mai szem-
mel nézve már a pozitivista irodalomtudomány 1913-ban meg-
indult Thaly-leleplező vitairatainak előhírnökéül — „auftakt-
jául" — tekinthető. És bármennyire nem következik is Tolnai 
V. eredményeiből, hogy Kemény Józsefnek minden hasonló 
közlésében hamisítást kell szimatolnunk: az ügy mégiscsak 
fokozott óvatosságra int!2 

A valóság tudniillik az, hogy 1836. április 15-én — tehát 
a Szózat megszületésének évében — ugyanez a tudós a kassai 
Szemlélő című folyóiratban egy különféle szerzőktől írt és 
egyáltalán nem tudományos jellegű cikksorozat (A' szépnem 
legjelesbjeinek csarnoka) VI. darabjaként egy kuruc honleányt 

2 Egy gyermekkori pajtásának visszaemlékezése szerint KEMÉNY 
JÓZSEF már mint kisfiú hajlamot mutatott effajta hamisításra: „egy 
okmányt, melyet maga készített, a kéménybe dugott, felfüstölt és 
réginek adott ki". VERESS E. ez adatot ismertetve óv az általánosítástól 
(i. m. 7. lap). Egyéb gyanúokok társaságában azonban, úgy hiszem, 
erre is gondolnunk kell. 
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mutat be (465—8) eléggé érzelmes, regényes, a kordivatnak s 
pontosabban a folyóirat (szerkesztője: Kovacsóczy Mihály) 
ízlésének megfelelő bevezetéssel : 

„Sok nevezetes emberek, és tettek* emlékezetét az idők sebes 
folyása magával elragadta, és a' feledékenységnek fenek nélkül való 
örvényébe elmerülni engedte. — Ha néha a' feledékenység tengerén 
egy régen elmerült tettnek maradványi szemünkbe tűnnek , azokat 
ö r ö m m e l törekedünk a' partra kihúzni , és csak azt fájlaljuk, hogy 
csupán töredékit menthet tük meg a' végső elmerüléstől. [Bek.] 
Illyen azon magyar asszonynak emléke, a' ki mint közös magyar 
hazánk ' lelkes leánya, és mint köl tő , jobb sorsot érdemlet t volna. 
Nevé t , és életének némely vonásit i t t közre bocsátjuk, remélvén, 
h o g y ezen soraink a' köz részvételt m e g fogják nyerni ." 

Bizonyára sokan tudják mármost, hogy a felvilágosodás és a 
reformok korában nem egy hazafias író a múlt hiteles vagy el-
képzelt dicső magyar „hölgyeinek" példaképül állításával 
meglepő nagy hatást ért el a „honleányi" nevelésben is. Ezt 
látjuk, akár Dugonics András Etelkájának, Jólánkájának vagy 
Perecsenyi Nagy László Heroines с. könyvének naivul egyrétű 
női olajnyomataira gondolunk, akár Vörösmartynak fenn-
költségükben is földibb leány- és asszonyhőseire, akár Jósika 
Miklósnak vagy többi kortársának múltba vetített, átszelle-
mülten nemes, gyakran harcos, bátor, hazafias alakjaira. 
(Széchenyi tehát a Hitel ajánlásában ilyen „előzményekhez" 
is kapcsolódott!) Ezek a „heroinák" ugyan eleinte a feudális 
uralkodó felfogáshoz illően jórészt igen előkelő származásúak 
(Etelka, Jólánka fejedelmi vér ; Perecsenyi Nagy könyvében 
még Réka királyné is magyar ; a Zalánban Hajna Huba vezér 
lánya; stb.), a 19. század első évtizedeitől azonban már nem-
egyszer köznemesi eredetűek is akadnak — s ezek sorába tar-
tozik Kemény József L. Zs.-ja is. 

Amiben szerintem leginkább figyelemre méltó a cikk, az a 
Rákóczi-szabadságharc egyértelmű eszményítése legalább is hő-
sének sorsán, érzésein, gondolatain át. Ez még a harmincas 
évek derekán is merészség volt, s ebben Kemény József újra 
Thaly elődének bizonyul. Ú g y látszik, a megjelenés áraként 
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került ez a néhány megnyugtató, lojális hízelgés a cikk végére. 
Fogalmazása, írása elég gyatra, elsietett: 

„Végre ezen jegyséseinket azzal zárjuk be, hogy azon keserves 
üdők, mellyekben Lósárdi Susánna élt, és a' mellyeket némely akkori 
hazafi nem azon szempontból nézte vala, a' melyből nézni kelletett 
vólna, már rég eltűntek kegyes uralkodóink atyai gondoskodások 
által — és már egy egész század folyt le, hogy magyar hazánk a' belső 
csendességnek gyümölcsit háladatosan érzi. — Boldogságunk ugy 
annyira egybe vagyon köttetve az austriai uralkodó házhoz, és atyai 
szivéhez, hogy uralkodónk mint hajdon nagy Sándor, méltán mond-
hatja" stb. 

A másik érdekes mozzanat talán a „közös magyar hazánk" ki-
fejezés (a történelmi két magyar haza helyett) az erdélyi tudós 
tollán. Nem lehetetlen ugyanis, hogy ez a politikai tendencia 
magyarázza a L. Zs. nevében koholt levél égő — reformkori 
hőfokú? — patriotizmusát és ismételt magyar hazám, magyar 
idők, magyar asszonyok, magyar szív, magyaroson érez, magyar 
hazafi, a magyarok igaz istene szólamát, illetőleg az erdélyi hazafi, 
két haza stb. fogalom teljes hiányát. Bár a költőnő az életrajz 
szerint sátoraljaújhelyi — azaz csakugyan magyar — születésű, 
de a levél Rákóczi erdélyi fejedelemmé választása után, maros-
vásárhelyi fogságban kelt, ahol is a Habsburgok erdélyi guber-
niuma volt az úr; s L. Zs. állítólagos 1704-i kinyomtatott ódá-
ját szintén az erdélyi rendekhez intézte. Mindez pedig két-
szeresen gyanús, ha számba vesszük: Kemény József 1830-tól 
kezdve vagy egy évtizeden át küzdött Erdélynek Magyar-
országhoz tartozásáért Wesselényi Miklós és más politikusok 
oldalán. E kérdés történeti vonatkozásairól két tanulmányt is 
írt, sőt egyik ilyen közleménye Kovacsóczynak egy más kassai 
folyóiratféléjében, az Árpádiában jelent meg 1838-ban. (Vö. 
Veress i. m. 34 kk.) 

Föntebb idézett bevezetése után Kemény József hosszasan, 
de helyenként bizony figyelmetlenül, fölületesen ismerteti a 
női poéta sorsát (így a vezérlő fejedelemet először,, íső Rákóczy 
Ferencz"-nek mondja! 



610 
Tompa József 

„ i68 i -ben Zemplén vármegyében, Sátoralja-Ujhelyt született 
Lósárdi Susánna, a' ki testvérével Lósárdi Miklóssal iső Rákóczy 
Ferenc' táborát a' 8dik [értsd: 18.] századnak kezdetén híven követte. 
— Rákóczy tulajdon zászlójának hordozását, és védelmét Lósárdi 
Miklósra bizta vala, Susanna pedig a' megsebesített katonákat kötöz-
gette s gyógyította, és buzdító énekekkel, mellyeknek szerzője maga 
vala, a' vitézeket hazája védelmére gerjesztette. — 1704.-ben midőn 
Rákóczy Ferenc Erdélyben fejedelemnek választatott, Lósárdi Susánna 
Fejérvarat az uj fejedelemnek tiszteletére magyar verseket irt, és az 
erdélyi Rendekhez egy hűségre buzdító odát bocsátott, mely akkor 
kiis nyomtattatott Rákóczy kölcségén. [Bek.] Rákóczy Ferenc' 
fejedelemsége nem tartván hosszason, tábora I705ben a' császári 
hadak által elszélyeztetett, és azon alkalmatossággal Lósárdi Susánna 
elfogattatott, 's Maros-Vásárhelyt fogságban tartatott, a' hol újra is 
verseket irt keserűségében, mellyekkel hanyatló hazájának sorsát 
meg siratta. Versei közháborodást okozván, I706ban törvényes 
kereset (Fiscalis activ [értsd: actio]) alá vettetett, és versei, mellyek 
azután egészen elvesztek a' Processussal eggyüt az akkori erdélyi 
kormány által az udvarhoz felküldettek, és Lósárdi Susánna mint 
lázasztó pártütő kemény büntetésre iteltetett, de minekelőtte az 
Ítélet telyesitésbe vétetett volna, i7o6ban Május 29dikén a' fogságból 
kiszökvén, Törökországban kereste életének védelmét. — Elszökése 
előtt 17 nappal a' következendő levelet irta Budáky barátjának, melly-
ben ki szabadúlása eszközlését kérte vala, és a' melly eképen követ-
kezik. [Ezt alább, külön mutatjuk be. A folytatás új bekezdésben:] 
Itt tiinik el ezen magyar asszony' emléke, mellynek n y o m a találtatik, 
egy i709béli hivatalos jelentésben, mellyet az Erdélyi-Kórmányszék 
az Erdélyben lévő pártütők álapotj okról az udvarhoz küldött, és 
a' mellyből ezen asszony' nemzetségéről még annyit tudunk, hogy 
leany-testvére csicseri Orosz Pálhoz Unghvármegye alispanjahoz 
ment légyen férjhez, — és hogy szülői K. Rozványban, Ricsében és 
Agárdon birtokosok voltak, és hogy Ujhelyt házak is volt. [Bek.] 
Lósárdi Susánna hol, és mikor hólt légyen meg? — ugyan nem tuda-
tik, de bizonyos, hogy I738ban midőn Rákóczy Jósef T ö r ö k segittség 
által Erdély felé törekedett hadaival, egy magyar asszony férfiu-ruhá-
ban, mint ut mutató (kalauz) vezette légen Rákóczy táborát Oláh-
országból Perisánán keresztül Erdélybe. — Váljon ezen asszony éppen 
Lósárdi Susánna volt-é? — az ugyan bé nem bizonyítható — de 
talám gyanítható." 

Mint látjuk, L. Zs. életrajza jó egypár több mint romantikus 
mozzanatot tartalmaz: hogy a szökés (1706) után huszonhat 
évvel Erdély felé vonuló had férfiruhás, rejtélyes női kalauza 
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Kemény szerint az egykori költő lehetett, az már csak betetőzi 
a sort. A határozott időpontok, ismert helynevek, kvázi-ismert 
személynevek, események ugyan első pillantásra az ellenőriz-
hetőség s így a valószínűség látszatát keltik; bár tudtommal más 
történeti tény máig sincs igazolva, mint hogy Kazinczy hal-
lott egy kuruc tábori költőnőről, s egy verskéziratát ettől szár-
mazónak tudta. De Kazinczy híre e női bárdféleségről ugyan-
csak eléggé romantikus ízű; s azt se feledjük el, hogy Kazinczy 
is ugyanazon kor gyermeke : több évtizeden át Kemény József 
kortársa volt, bár személy szerint nem sokat tudott róla (vö. 
Levelezése XXI, 472, 517, 727). Még L. Zs.-nak állítólag Erdély 
rendeihez szóló, nyomtatott ódájáról sincs más adat a szakiro-
dalomban, mint a gróf iménti szavai! A Keménytől említett, 
1709-i kormányszéki jelentésnek a történeti kiadványokban 
sem akadtam nyomára, a Kemény közreműködésével kiadot-
takban sem! (És a Szeőke Ambrus nevében közzétett dalocs-
kákkal kapcsolatban szintén egész pontosan „megmondta" 
Kemény, hol maradt fönn az irat ; melyik évben, hol járt had-
ban a szerzője stb.) Tehát: timere bonum est. . . 

A L. Zs. nevében írt levél a maga többé-kevésbé archaizáló; 
következetlen helyesírásával így fest Kemény cikkében : 

,,A' magyarok' Istene adjon minden jót, 
A' mint hajdon jó Hazánkban vót, 
Ezt szivibűl kiványa 
Szegény hazánk rab leánnyá! 

Fogságból irám ezen soraimat U r a m kegielmednek, és ámbár 
minden az uj tavasznak gyönyörűségét érzi, csak én, és boldogtalan 
szegény fejem nyögöm az idők mostohaságát, és siratom a' hanyatló 
magyar napnak elenyészését. Németh uramék fogságai sanyargatják 
testemet, és lelkem, 's szivem, siratják ugyan szegény régi magyar 
Hazámnak megbomlott sorsát, de azért, valamint hiszem, hogy 
magyar üdök még visza fordulnak, ugy gondolatimnak, és érzésimnek 
nem parancsolhatnak Németh uramék, mertha mindgjárt Németh is 
őrzi egyben rogjó testemet, szivem mégis magyaroson érez, és lelke-
met a' magyarok Istene eleszti; mihasznok Németh uraméknak ha 
gyáva személyemet fogva tartják, azért bizonj senkisem fog fegyvert 
fogni, és Németh uramékat terhes háborúval üldözni. — Ha Németh 
uramék egjébbe nem hejheztetik gyözedelmeiket, hanem szegénj 
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azoniok rabságába, ugj csak szégeniekre válik, hogy tüzellö f eg jve r t 
ho rdoznak . N e m hihetem, hogy j Németh Császár eő Felsége katonáit 
azért kü ldö t te légjen áldot földünkre, h o g j azonyokat fogasson vele, 
mert b izon j nagj gjávaság lenne, a' magjar szivet csak magjar azonjok-
ban keresni. Ha jó u r a m eő nagjságát Fejedelmünket, és táborát 
köve t t em, azért Császár eő felségét, a' ki ró l lam talam egj szót sem 
tud, m é g megnem sértettem, látom minden hibám csak az, hog j 
magyar azonj vagjok, és magyar hazámat siratom. Aról b izonj nem 
tehetek, hogy plundrás szülőim nem vol tak . Beszéljen azért u ram 
keg je lmed mint hazafi Klekner urammal, és kérje meg hog j gjáva 
személjemet bocsássa el menni oda, hová sorsom, és belső érzésem 
huz- n e m öltem senkit is, és nem is k i v á n o m , hogj Magya rok a' 
néme th földet istentelenül pusztítsák, — n e m azért énekeltem enekei-
met , h o g y Németh uraimékat kiircsam, h a n e m hogj hazámat hazám-
ban megsirassam. Levelemet Pokai viszi m e g Kegielmednek, akinek 
illő m e g jutalmaztatást Ígértem. Isten lát ja lelkemet, nincs semmi 
pénzem, mert mindentől megfosztattam, ké r em uramat Kegielmedet, 
min t j ó magyar hazafit, jutalmaztassa m e g jámbor Pokai becsületes 
szolgálatját, és tudósitcson Pokai u ram által, Németh u ramék mit 
határoztak. A' magyarok igaz Istene jutalmaztassa Kegielmednek, 
és a' magyaroknak fáradozásait. [Bek.] U r a m Kegielmed* szegénj 
rab szolgálója [Bek.] L ó s á r d i S u s á n n a m. k . " 

A levél eredetisége ellen szóló jegyek közül csak néhányat 
sorolok el. Mindekelőtt a kézirat meglétéről nincs semmi adat. 
De egész eszmevilága és érzelmi felfokozottsága, fogalom-
kincse is kirí az 1700-as évek szokásosabb iratai közül: a szerző 
állandó hazafias izzása (hol hazáját sirató, hol föltétlen bizakodó 
magyarság), női tudata (ez szintén váltakozva, egyszer gyönge-
ségének érzetével van tele, másszor gúnyolja az asszonyok ellen 
bátor „Németh uramék"-at, sőt a császár „eő" felségét is). 
— Stílusában már Esze Tamásnak is szemet szúrt a „siratom a' 
hanyatló magyar napnak elenyészését" képnek túlságos csiszolt-
sága, keresettsége; de magyar hazafias szólamai együttesük-
ben is leleplező erejűek (lásd fönt). A magyarok Istene fogalom-
nak ennyire gyakori emlegetése nem ótestámentomi, illetőleg 
nem hangsúlyozottan protestáns eszmei összefüggésben Dugo-
nics és kora előtt valósággal elgondolhatatlan; annál természe-
tesebb azonban a 19. század második és harmadik negyedében 
— sőt Thaly vagy Jókai hatására akár utóbb is. — Szókincsé-
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ben meglepő a gyáva (gjáva) és л gyávaság (gjávaság) ilyen 
korai előfordulása: „A magyar nyelv történeti-etimológiai 
szótára", legújabb és legmegbízhatóbb ilyen irányú forrás-
munkánk szerint az elsőt csak 1725, az utóbbit 1790 óta ismer-
jük. A rab szolga kifejezés ugyan már vagy félszáz évvel a levél 
kelte előttről kimutatható, de a levélbeli rab szolgáló azért csak 
rendkívül korai! A versike rab leánnyá alakulata kevésbé: 
egyebek közt Mikesből is közölték már. A tüzelló' fegjver-1 sem 
igazolná a „Magyar nyelvtörténeti szótár", de némely újabb 
források alapján ezt nem tartanám valószínűtlenül korainak 
1706-ban. — Az alaktani apróságok közül a magyaroson kötő-
hangzója lehet ugyan régiség is, régiesség is, pusztán erdélyies-
ség is; de a „szívem . . . magyaroson érez" kifejezés egészét 
nem ismerem a régiségből. A -ból, -tói, -ról ragcsoport magán-
hangzó-használata igen ingadozó (szivibííl, de Fogságból stb.). 
— A mondatszerkesztésben nincs kétségtelenül leleplezően késői 
elem; legföljebb egy előrevetett megengedő is meglepő, föld-
rajzi okokból is („mertha mindgjárt Németh is őrzi . . . teste-
met") ; esetleg egy németesebb főnévi igeneves mellékmondat-
rövidítés szintén („gjávaság lenne, a' magjar szivet csak magjar 
azonjokban keresni"). — A helyesírásban azonban olyan zava-
rosan keverednek az 1836-ban is régi meg az akkor eléggé mo-
dern alakok, hogy ebben a formában semmiképp sem lehetne 
hitelesen régi a levél. A hiányjeles névelő pl. maga is valószí-
nűtlen 1700 táján (A'J, az ilyen jeles ragtalan birtokos jelző 
azonban valósággal képtelenség („magyarok' Istene"). A rövid 
és a hosszú magánhangzók megkülönböztetése, az eő jegy vagy 
a szó végi th alkalmazása ismét ingadozó, és inkább tudatos 
archaizálásra vall. Ugyancsak keveredik az ipszilonista és a jottis-
ta rendszer (kiványa, de : adjon) ; a gy és a gj szintén váltako-
zik ; valamivel kevésbé az ny—nj stb. is. A ts viszont nem fordul 
elő cs helyett, holott egy 1830 táji emlékhamisítónak ez is 
kínálkozott volna. (Viszont egy paleográfiában kissé is jártas 
ember — Kemény József pedig szakértő volt! — tudhatta, 
hogy a cs már közhasználatban volt 1700 után.) — Egészében 
ennek a levélnek a helyesírása jóval kevésbé harsányan régies 
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és következetes, mint Kemény említett koholt székely dalaié, 
sőt egész megalkotása kevesebb „műgondra" mutat, mint az 
1830-ban kísérletképp (?) és veszélyesebb helyen közzétett ha-
mis emlékeké. (Az Élet és Tudomány 1971-i közlése egy-két 
betűnyi eltéréssel azonos a Kemény cikkében található levélé-
vel.) 

4-

Az egész L. Zs.-ügyet mégsem ez eldugott folyóiratcikk, 
hanem Zilahy (családi nevén: zilahi Kiss) Károlynak a szabad-
ságharc utáni írásai tették közismertté. Az első ilyen közle-
mény a magyar nemzeti érzés bátor, lelkes ébren tartójában, 
Mentovich Ferencnek — Arany János későbbi tanártársának 
— Marosvásárhelyi Fűzetek-jében látott napvilágot: az 1858-i 
„II. fűzet" 143—7. lapján, Kelen aláírással. (Ezt az álnevet 
Zilahy később is gyakran használta.) A legfőbb mozzanat talán 
az, hogy a néhai vitéz nőpoéu emlékének ébresztőjeként 
ugyan Zilahy hálával idézi gróf Kemény József nevét, s 
nagyjából az ő nyomán adja L. Zs. élettörténetét is, de az első 
közlésről nem szól világosan. Ezért is fűzhette a későbbi szak-
irodalom gyakran közvetlenül Zilahy nevéhez L. Zs. írói 
„föltámasztását". A szöveggondozás mai szemmel nézve 
gyönge. A helyesírás még a levél szövegében is jóval újsze-
rűbb lett, s így az archaikus jelleg elhalványult: az utólag írt-
ként közölt életrajz s az eredetiként bemutatott levél között 
csökkent a nyelv- és írástörténeti távolság. De hiszen 1858-
ban úgyis az a „közös" magyar haza- és szabadságszeretet s a 
fogságtól meg nem tört nemzeti bizakodás volt a fontosabb, 
még ezerszer korszerűbb mondanivaló, amelyet már Kemény 
József 1836-i cikkében kiemeltünk. 

Zilahy maga 1838-tól 1864-ig élt, tehát e közleményének 
megjelenésekor mindössze húsz éves volt! Élményei azonban 
idősebbé tehették: apja a Wesselényi család jogtanácsosa, a 
zilahi haladó magyar közvélemény vezetője, majd a szabadság-
harc idején nemzetőrkapitány. Fia már gyermekként a forra-
dalmi diákmozgalmak légkörében edződik, az arra járó Petőfit 



,,Lantoshölgy a kurucvilágban' 5 8 5 

lázas izgalomban lesi, követi; majd árvaságra jutva is merészen 
küzd eszményeiért. Jól ismeri a zsibói udvart, s 1855-ig közel-
ről figyelheti Kemény J. tudósi, még inkább politikusi működé-
sét. (Akkor meghal a gróf.) Nagyon is érthető tehát, hogy 
mikor megírja L. Zs.-cikkét (1857-ben már készen van!), a 
költőnő sorsához a Wesselényiek és Kemény József iránti ra-
jongása is hozzákapcsolódott. Mai értelemben vett szöveg-
kritikai nyomozást tehát igazán nem kérhetnénk számon az 
ifjútól! Sőt lehet, hogy az 1836-i közléshez képest új mozzana-
tok, még lelkesebb kifejezések is ennek a fizikai és szellemi 
környezetnek a nyomai. Az ő cikke pl. személyesen közel 
hozza L. Zs.-t a fejedelemhez, mondván, hogy a helyi hagyo-
mány szerint a csata napján együtt ebédeltek a zsibói Rákóczi-
asztalnál. A történettudomány iránti érdeklődését jelezheti, 
hogy az új verzió szerint L. Zs. a régtől hiteles kuruc kori költő-
nőnek, Pekry Lőrincné Petrőczy Kata Szidónia bujdosó társa 
lesz. Mindezzel pedig kiformálódik L. Zs.-nek az a nagyjában 
végleges alakja, amely aztán olyan jól beleilleszkedik a ki-
egyezés, sőt még a századforduló körüli évtizedek nemzeti 
eszményeinek világába is. 

így akarta megörökíteni Zilahy maga is L. Zs.-t tervezett 
könyvében, a Hölgyek Lantja — Magyar költőnők müveiből 
című népszerű kiadványban. (A kötet csak Zilahy halála után 
jelent meg: először 1865-ben, Pesten.) Előzőleg azonban külön 
is kinyomtatták az ide készített L. Zs.-cikket a kolozsvári 
Korunk című lap irodalmi mellékletében, a Korunk Tárczájá-
ban (1865. január 15., 3. sz., 20. lap). A sors tréfája, hogy itt 
is majdnem olyan cikksorozat tagja lett a történet, mint annak 
idején Kemény József változata: az Életrajzi töredékek közt 
jelent meg III. Lantoshölgy a' kuruczvilágban jelzéssel. Jegyzete 
szerint „Zilahy Károly hátrahagyott, s nem sokára megjele-
nendő gazdagtartalmú műveiből" való. 

Érdekes legalább helyenként megfigyelnünk, hogyan színe-
sedett szinte eposzivá Zilahynál Keménynek egykori, ugyan-
csak jócskán fellengző stílusa. A következő részletben még csak 
az áltudományos objektivitás uralkodik: 
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„Pekry Lőrincz, kurucz vezér nejével, a kurucz-világ után együtt 
volt fogságban Losárdi Zsuzsánna, a relytélyes sorsú költőnő, az első, 
ki mint ilyen, az irodalomtörténet előtt noha csak névről — ismeretes; 
emlékezetét egyedül néhány töredékes életrajzi adat és egy levél 
tartja fenn, melyeket a fáradhatatlan történetbuvár gróf Kemény 
József kutatásai után birunk." 

Annál „fentebb stíl"-ű a historizált tabló és folytatása: 

„A zsibói nép a Rákóczy-hegy oldalában máig is mutogatja azon 
természct-alkotta kerek kőasztalt, melyen Rákóczy ott Zsuzsánnával 
a végzetes csata napján együtt ebédelt. Zsuzsánna alakja a nép kép-
zeletében Rákóczyné mellett jelenik meg. [Bek.] Mint a szélvésztől 
vert üvegharang hangja hogy zeng azután is, ha már a vihar elfojlott, 
a dalnokleány lantja a börtön fenekéről is kicsengett. Vagy tán mond-
hatnám madárnak, mely a rózsaberekben és tövisbokron egyaránt 
énekel." 

A versek elvesztére vonatkozó részhez is hozzáfűzi Zilahy: 
„Nyelvünkre, költészetünkre és azon kor egész történetére 
nézve mi kár"; végül pedig az 1738-i állítólagos kalauzolás 
mozzanatát így kezdi: „S hogy a ködkép be legyen fejezve, a 
krónikaírók följegyezték". — A Hölgyek Lantja két kiadásá-
ban az első ismert magyar költőnőre való utalás a mű bevezeté-
sébe került, s némi módosítás egyebütt is található. Arról azon-
ban ezekben a tudósításváltozatokban sem esik szó, hogy L. 
Zs. levele hol van, s ellenőrizhető-e, illetőleg hogy a többi ada-
tot, állítást a Keményre vonatkozó hivatkozáson túl mi igazolja. 
— Mindenesetre némi többlet Kemény ősszövegéhez képest, 
hogy Zilahy Kis-Rozvány-nak írja az amannál K. Rozvány 
nevű Lósárdi-birtokot ; egyébként Zilahy szerint Buday a L. 
Zs.-levél címzettje, nem Budáki. Mindez arra vall, hogy 
Kemény Józseffel beszélt Zilahy erről az ügyről, sőt talán lá-
tott is amannál valami „másolatot" az iratról. — Itt jegyzem 
meg végül, hogy Mikes leveleskönyve sem a régibb, sem az 
1738-i eseményekkel kapcsolatban nem tud a férfias lelkületű 
tábori költőnőről, illetőleg a névtelen hegyi kalauzról; s persze 
más, eddig ismert egykorú forrás sem. 
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Azt hiszem, fölösleges egyenként elemlegetnünk, hogy 
Zilahy elragadtatott kifejezései és ellenőrizhetetlen irodalom-
történeti, illetőleg történelmi „tényei" milyen csatornákon 
szivárogtak szét vagy lombosodtak tovább a magyar írónők 
vagy hősnők gyűjteményeitől Szinnyei Magyar írókjáig s a 
Magyarország Vármegyéi és Városai sorozat Zemplén megyei 
kötetéig. (Az utóbbiba nyilván Horváth Cirill juttatta el a tör-
ténetet.) A késői kiegészítések közül csak egyet iktatok ide. 
Az Élet és Tudomány 1971-i szerzője már úgy festi az 1738-i 
kalandot, mint 1931-ben Kalmár János (Literatúra 217): 

„A hagyomány szerint a [Rákóczi József vezette török-magyar] 
sereget egy fekete [tehát nem: férfi-]ruhába öltözött, lefátyolozott 
arcú [ez is új mozzanat Kemcny ősszövegéhez képest!] nő vezette, 
aki talán. . . Lósárdy Zsuzsánna volt" . 

De mivel forrásról, igazolásról — mondtuk — itt sincs szó, 
ismét nem tudni, honnan ered a változtatás. 

A regényes hazafias tárgy időnként természetesen megihlette 
egy-egy — rendesen középszerű vagy egészen gyönge — köl-
tőnket is. Feldolgozásaik közül kétségtelenül a Kisfaludy Tár-
saságtól 1867-ben szerzői név nélkül kiadott Losárdi Zsuzsánna 
a legfontosabb. Ezt a költői elbeszélést ugyanis már az akkori 
bennfentesek tudása szerint is Szász Károly, az Arany—Gyulai 
képviselte költői ízlésnek főként műfordításaival jelentékeny 
érdemeket szerzett, tekintélyes költője készítette, sejthetőleg 
nagyjában miután sok kérdésben heves ellenfele, Zilahy Károly 
már meghalt (1864). A szerző az 1865-i akadémiai Nádasdy-
jutalomra pályázott vele, de — Arany János „ti toknok" szavai-
val (vö. Összes Művei, kritikai kiadás XIV, 110) — „a Nádasdy 
eposzi díj ezúttal ki nem adatott", mert a bírálók a hat benyúj-
tott mű közül egyet sem tartottak rá igazán méltónak. Szász 
Károly tehát, a Kisfaludy Társaság egyik legtekintélyesebb 
tagja, kiadatta ugyan e Társasággal verses elbeszélését, de csak 
neve nélkül. Bevezetésében pedig nagy keserűen elcmlegette 
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a sze r in te m é l t á n y t a l a n a k a d é m i a i m i n ő s í t é s t . 3 M a g a a v e r s 
e l é g s z a b a d o n a l a k í t g a t L . Zs . ö r ö k l ö t t é l e t t ö r t é n e t é n . E z t n e m 
r é s z l e t e z e m , csak m e g j e g y z e m : Szász K . - n á l a k ö l t ő n ő f é l t ő 
g o n d d a l ő rz i a f e j e d e l e m és a fe lesége m a k u l á t l a n j ó h í r é t is; 
R á k ó c z i sz intén t a p i n t a t o s a n v i g y á z L . Z s . becsü le t é re . í g y 
az o l v a s ó a j e l l e m e k b e n b i z o n y i n k á b b k iegyezés t á j i v a l l á s o s -
h a z a f i a s n ő e g y l e t i i d e á l o k a t kap , m i n t k u r u c k o r i h ú s - v é r e m -
b e r e k e t ; t á r s a d a l o m r a j z r ó l n e m is b e s z é l h e t ü n k . A k ö l t e m é n y 
s t í lusa u g y a n c s a k a Szász K á r o l y - i s z a b v á n y t k ö v e t i . Igaz i 
a rcha izá lás n incs b e n n e , e l l enben — n é h á n y V ö r ö s m a r t y - , 
P e t ő f i - , t ö b b A r a n y - , ső t Szász K á r o l y - s z ó l a m mel l e t t — a f i k -
t í v L . Zs . - levé l r e m i n i s z c e n c i á i is m u t a t k o z n a k : „Magyarok-
nak isten-atyja h a r c z o l é r t ü n k " ; „Magyarok n a g y istene ! (92.) 
S az s e m é rdek t e l en , h o g y a 63. l ap sze r in t a hős ö s z t ö n ö s e n a 
két hazára g o n d o l , h o l o t t K e m é n y József poé tá j a — l á t t u k 

3 I roda lomtudományunkban gyakran n e m találom SZÁSZ K. 
epikájával stb. kapcsolatban e Lósárdi Zsuzsánna c. vers említését, 
mikor szerintem erre alkalom kínálkoznék; s könyvtáraink cédula-
katalógusaiban a Lósárdi Zsuzsámiához ugyanígy csak egész kivétele-
sen és kérdőjellel kapcsolják a szerző SzÁsz KÁROLY nevét. H o g y ki 
írta meg először e szerzőség történetét, n e m tudom. D e az 1929-i 
akadémiai Szász. K . -emlékünnepen HORVÁTH JÁNOS már ismert 
tényként beszélt erről, bár a fönti furcsa mellékkörülményekről nem 
szólt. (Vö. A MTA ünnepi ülése néhai másodelnöke id. Szász Károly. . . 
születésének századik évfordulója alkalmából. Bp. , 1929. 17.) — N a g y j á -
ban így vonta bele SzÁsz K. vizsgált epikus műveinek sorába GYŐRY 
ARANKA értekezése is, egy évvel u tóbb . (Vö. GYŐRY A. : Szász 
Károly mint költő. R imaszomba t , 1930. 6. és 15. lap.) — Viszont elég 
részletesen elmondta az akadémiai bírálat miatti sértődés meg a 
Kisfaludy Társaság adta „elégtétel", továbbá a szerzői név nélküli 
kiadás bizalmas vagy csak addig nem publikált hátterét a Kisfaludy-
Társaság centenáriumi kiadványában KÉKY LAJOS. (Lásd KÉKY: 
A Kisfaludy Társaság története. Bp., 1936. 140.) — Az tehát , hogy 
m o n d j u k VOINOVICH GÉZA 1930-ban, SzÁsz K. költői műveinek 
utólagos „teljes" kiadásának Költemények és műfordítások c ímű kötetébe 
nem vette be az ominózus beszélyt (még bevezetésében sem tett 
említést róla!), az n e m a szükséges és helyes kritikai magatartás jele 
vol t ; így követendő példánk sem lehet. 
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— az 1836 táji politikai harcokhoz illően a „közös magyar 
haza" leánya. 

A további feldolgozások közül csak egy Horthy-korszak-
beli elrettentő példát említek. Sz. Solymos Bea Rákóczi 
hadnagy-kisasszonya című, a Levente Színpad 3. számaként 
(év nélkül) megjelent műve ugyanis szinte a giccses kuruc 
operettlibrettók paródiája lehetne. A szerző nyomban a föl-
kelés elején hadnaggyá nevezteti ki L. Zs.-t, aztán eljegyezteti 
egy vitéz kuruc hadnaggyal, majd a Csinom Palkó hangjainál 
— le is zárja az olajnyomatsort, mielőtt bármi baj érhetné 
Zsuzsannáját. A Kemény Józseftől közölt, regényesen szomorú 
élettörténet eszerint itt már végképp elsikkadt. . . 

Hadd jegyezzek meg még egy egészen meglepő, negatív 
irodalmi jelenséget is : Thaly Kálmán sem a régibb magyar ver-
seket tartalmazó, 1864-i Vitézi énekek és elegyes dalok, sem a 
pontosabban kuruc korinak mondott költeményeket bemutató, 
1872-i Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez, 
de még 1885-i, Irodalom- és míveltségtörténeti tanulmányok a 
Rákóczi-korból című munkájában sem említi L. Zs. nevét, s 
nem közli az idézett, négysoros verset sem. Pedig ha Kemény 
József 1836-i szövege talán elkerülte is a figyelmét, Zilahy 
Károly valamelyik közlését mindenképp ismernie kellett. 
Vajon miért hallgatta el tehát?! Fölismerte a levél szövegén 
a hamisítást? És nem akart tudni más dudásról a versutánzók 
csárdájában? Vagy a négy gyatrább verssor nem illett bele 
„kuruc ballada"-eszményeinek világába? (Tudniillik a Szeőke 
Ambrus nevében ugyancsak Kemény József koholta jobb ver-
seket bátran átvette eredeti 17. századiakként!) — Ne talál-
gassunk. Mindenesetre furcsa egy mozzanat, pedig a „vén 
kuruc" jellemében amúgy sem volt kevés a kérdőjel és az 
ellentmondás. 

6. 

S most térjünk vissza az 1. pontban ismertetett kétségekre, 
aggályokra. Lehet, hogy minden eddigi fölöttébb gyanús 

6 Irodalomtörténet 
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vagy hamisításra valló mozzanat ellenére sikerül majd egészen 
hiteles adatokkal igazolni L. Zs. létezését, valami megfogható 
ténycsoportot összeállítani élete folyásáról — s főleg föltárni 
műveit; esetleg a Kazinczy hagyatékában fönnmaradt, kuruc 
korinak jelzett kézirathoz való viszonyát is. De addig becsül-
jük meg új szemléletű és a múltbelinél kritikusabb módszerű 
tudományunkat azzal, hogy nem állítjuk a hazafias nőtársa-
dalom vagy pontosabban a költőnők, illetőleg a fegyveres 
szabadságvédelmet is vállaló nőink mintaképéül ezt a pillanat-
nyilag misztikus ködben úszó, alig látható árnyalakot! Ha 
pedig azt látnánk utóbb, hogy csakugyan pusztán a nemzeti 
romantika s a reformkori szellemi elit hősigénye vetette meg 
kultuszának alapjait, akkor se szégyenkezzünk visszamenőleg, 
s ne tagadjuk meg miatta igazabb történeti értékeinket; de 
kutatásunkat és hazafias társadalomnevelő munkánkat egy 
fiktív személy helyett foglalkoztassuk még inkább azokkal az 
eszmékkel, szellemi viszonyokkal, amelyek a fikció kialakítá-
sát és idestova másfél százados fönntartását lehetővé tették. 
— Sajnos, azzal persze tisztában kell lennünk, hogy történeti-
nek mondott személyek léte aligha cáfolható meg utóbb egészen 
pozitív bizonyítékkal; inkább csak az eddigi szerény hivat-
kozások felkutathatatlansága és valószínűtlensége (illetőleg a 
koholmány valószínűsítése), tehát lényegében negatív ered-
mények szoktak ilyenkor előbbre vinni. 



V I T A 

KÜLÖNVÉLEMÉNY 
A S C A R R O N I T U D Ó S Í T Á S O K R Ó L 

I. Néhány általános megjegyzés 

Az Irodalomtörténeti Közlemények 1967. évi 3. számában cik-
kem jelent meg Mikszáth Kálmán Nyíregyházán címmel, mely-
ben kritika tárgyává tettem az írónak úgynevezett scarroni 
karcolatait. Ezek az írások a Nyírség fővárosában folyó — or-
szág-világot megmozgató — tiszaeszlári vérvád-perről adtak 
rendszeres tájékoztatást a Pesti Hírlap olvasóinak. 

Rövid publikációmban nyomatékosan hangsúlyoztam, hogy 
nem célom revízió alá venni a haladó irodalomtörténetnek 
Mikszáthról adott értékelését s nincs szándékomban egész 
zsurnalisztikái tevékenységét mérlegre tenni. Csak a nyír-
egyházi tudósításokat kívántam értékelni egyrészt, mert úgy 
éreztem: az irodalomtörténészek ezzel eddigelé igen nagy-
vonalúan foglalkoztak, másrészt mert véleményem merőben 
eltért a korábbi álláspontoktól. 

így summáztam a kérdésről alkotott különböző nézeteket: 

„Rubinyi Mózes azt írja, hogy Mikszáth 10 évig volt a Pesti 
Hírlap ünnepelt munkatársa, s ez idő alatt tanúságát adta pompás 
újságírói készségének. Mikszáth Kálmánné visszaemlékezéseiben utal 
arra, miszerint a karcolatok igen népszerűek voltak a lap olvasó-
közönsége körében. A Magyar Irodalmi Lexikon szerint »politikai 
karcolatai éles szemről tanúskodnak« és »pályájának fősodrát. . . a 
Scarron álnévvel jegyzett politikai karcolatok . . .jelentették«. A 
magyar irodalom története ez irányú tevékenységét így kommentálja: 
mérsékelten szabadelvű írásai megnövelték tekintélyét. Megjegyezzük, 
hogy hasonló szellemben nyilatkozik Király István is jeles Mikszáth-
életrajzában. Sós Endre kifejti, hogy Mikszáth cikkeiben leleplezi 
az elavult, korrumpált nemesi megyék rejtelmeit, a züllött dzsentri 

6 * 
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üzelmeit, a reakciós főpapok mesterkedéseit. Schöpflin Aladár szerint 
a karcolatokat kezdetben áthatotta az ellenzéki hang, de később a 
»generálissal« szembeni lojalitás. Az Új Magyar Lexikon megállapítja: 
ezek az írások leleplezik a közélet visszásságait és az elburjánzó bürok-
ratizmust." 

A m a g a m nevében az a lábbiak szerint z á r t a m e f en t i össze-
foglalást : 

„Az irodalomtörténet tehát eléggé elnagyoltan, egyoldalúan és 
semmiképpen nem a kellő konkrétsággal vizsgálja Mikszáth karco-
latait. S ha a pozitív értékelés, bizonyos fenntartásokkal meg is illeti 
a parlamenti tudósításokat — a nyíregyházi karcolatok más elbírálást 
igényelnek." (Kiemelés tőlem. H. S.) 

C i k k e m további r é s z é b e n Scar rontó l kö lcsönzö t t i déze t ek -
kel k iegész í te t tem a so r t szerény k ü l ö n v é l e m é n y e m m e l . Az t , 
á l l í t o t t am, h o g y az í r ó ha tása alá ke rü l t az országban és a t á r -
g y a l ó t e r e m b e n u r a l k o d ó antiszemita h a n g u l a t n a k , s az e s e m é -
n y e k e t n e m a progresszivi tás , va lamin t h u m a n i t á s s zemszögé -
bő l í té l te m e g . Ezt a maga t a r t á s t e k é p p é r t é k e l t e m : 

„Csak csodálkozni lehet azon, hogy mindvégig meg tudta őrizni 
gúnyoros, szenvtelen hangját , akkor amikor az ország — pro és 
kontra — lázban égett, amikor a józan és becsületes tényezők már 
az ügy kirobbanásakor világosan látták a háttérben meghúzódó 
társadalompolitikai rúgókat. Scarron azonban bámulatos hidegvérrel 
megvárja az ítéletet, s csak akkor hajlandó egyértelműen állást fog-
lalni a tárgyalt kérdésben. Ennélfogva nem ő, hanem Eötvös Károly 
játszotta ekkor azt a szerepet, melyet a Dreyfus-perben Emil Zola 
vállalt magára. Ez a passzivitás semmiképpen nem írható a nagy író 
javára."1 

Kétségte len , M i k s z á t h n a k n y í r e g y h á z i megnyi la tkozása i t 
n e g a t í v a n ér tékel tem s m á r mos t e l ö l j á r ó b a n be ke l l va l la -
n o m : n e m érzem szükségé t annak, h o g y á l l á spon tomat r e v i d e -
á l j am . T u d o m n e m há lás feladat e g y ha lha ta t lanul népsze rű 
í ró tévelygései t p o e n t í r o z n i , de a reális áb rázo lásmód , a szó-
k i m o n d á s egyik a l a p v e t ő k ö v e t e l m é n y e a t u d o m á n y o s o b j e k -
t iv i tásnak. 

1 „Emilé" Zola helyett hibásan valóban „Emil" Zola került a 
kéziratba. 
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írásomra először Mikszáth Kálmán Összes Művei (MKÖM) 
66. kötetének jegyzeteiben reflektált Rejtő István. Véleménye 
szerint „megalapozatlan és tárgyszerűtlen" a Mikszáthról 
adott értékelésem s kilátásba helyezte, hogy nézeteimmel kap-
csolatos észrevételeit más alkalommal fogja részletesen ki-
fejteni. Nos, az Irodalomtörténet 1972. évi 1. számának Mik-
száth Kálmán és a tiszaeszlári vérvád-per című tanulmányában 
valóban kifejtette gondolatait az általa „inkriminált" cikkem-
ről. Bizonyos módosításokkal és kiegészítésekkel lényegében 
a Mikszáth-kötet jegyzeteiben található anyagot juttatta el a 
folyóirat szerkesztőségébe. (Ez a körülmény megkímél attól, 
hogy külön-külön foglalkozzam a két írással.) Ebben a fejtege-
tésben fenntartja azon nézetét, miszerint történetietlenül, az 
eseményekből kiragadva vizsgáltam a kérdést s megállapí-
totta: értékítéletem igazságtalan, mert nem felel meg a 
tényeknek. 

Publikált felfogásom hatását nem tekintem eredménytelen-
nek, mert — jóllehet Rej tő szembenáll koncepciómmal — 
írásában többhelyütt kénytelen jelezni a scarroni tudósítások-
nak bizonyos negatívumait, igaz anélkül, hogy eljutott volna 
a helyes konzekvenciák levonásáig. Ez az árnyaltabb elemzésre 
történt felemás kísérlet kétségtelenül bizonyos haladást jelent 
a korábbi, differenciálatlan értékelésekkel szemben. Re j tő első 
„vádpontja" szerint tehát a témát nem összefüggésében, ha-
nem az eseményektől elszakítva vizsgálom. Nem tudok egyet-
érteni ezzel a véleménnyel. Cikkem rövid terjedelme természe-
tesen nem tette lehetővé, hogy mondanivalómat az összefüggé-
sek bonyolult rendszerébe ágyazzam, de úgy érzem, gondola-
taim kifejtéséhez és megértetéséhez elégségesek a szélesebb 
összefüggésekre történő utalások. Ha csak a tiszaeszlári epizó-
dot veszem alapul — miként azt R e j t ő állítja — nem juthatok 
az alábbi konklúziókra : 

„Joggal várták volna a haladás hívei, hogy Mikszáth Kálmán, aki-
nek egész eddigi életművét — ha nem is mindig következetesen — 
de mégis a maradiság elleni harc inspirálta — bátran álljon ki a prog-
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resszió mellett, mely ezúttal is egybeesett az emberséggel. A huma-
nista író nyíregyházi magatartását rendhagyónak kell tekintenünk." 

Nemcsak a tiszaeszlári eseményekhez, hanem az egész zsidó-
kérdéshez való viszonyát vettem figyelembe amikor megálla-
pítottam : 

„ N e m volt antiszemita. Abból indult ki, hogy a zsidók között 
vannak becsületesek éppúgy, mint becstelenek." 

Mikszáthnak nem csupán a per előtti magatartását, hanem 
későbbi megnyilatkozásait is áttanulmányoztam ahhoz, hogy 
kijelentsem : 

„Más tollat vett kézbe az író 1897-ben, amikor az Országos Hírlap 
hasábjain a Dreyfus-perről, vagy a bukaresti antiszemita hecckam-
pányról írt." 

És itt azonnal felmerülnek bizonyos metodikai kérdések. Egy 
alapjában véve pozitív életmű arra kötelezi-e a kritikust, hogy 
a kétségtelenül fellelhető negatív mozzanatokat negligálja, meg 
nem történtté tegye, megszépítse, vagy agyonmagyarázza? 
Ú g y vélem, a pozitív mikszáthi összképet nem lehet — tértől-
időtől elvonatkoztatva — rávetíteni annak minden részletére. 
Megítélésem szerint Rej tő egy elfogult szülő szubjektivizmusá-
val és a dialektika félreértésével nyúlt tollához, amikor a Scar-
ron-apológiához fogott . A „nagy palócot" alkotásainak összes-
sége, emberi magatartásának egésze és nem tévedései elhall-
gatása vagy befogadása teszik örökértékűvé. Csak az írónak és 
az irodalomtörténet hitelének ártunk, ha elemzésünk tárgyát-
alanyát retusáljuk, megfosztjuk életszerűségétől és valódiságától. 
Mikszáth Kálmán élete, művészete sem volt töretlen, „egy-
végből való", nem volt állandóan felfelé ívelő folyamat s a 
biográfusok egyik feladata nyomon kísérni nemcsak a sikere-
ket, eredményeket, de a töréseket, hullámzásokat is, kutatva, 
elemezve azok okát, hátterét, hatását. 

Szilárd meggyőződésem, hogy az általam bírált epizódok 
— és most ismét cikkemből idézek : 
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„halvány szeplői csupán a halhatatlan alkotások termékeny soroza-
tának, de az irodalomtörténeti igazság parancsolóan követeli fel-
tárásukat, mert a gazdag és pozitív írói munkásság, illetve e kisebb 
tévelygések együttesen adják azt, amit mikszáthi életműként tart 
számon az utókor". 

Jelen írásomnak csak margójára jegyzem fel: nincs olyan 
kritikai norma, mely tiltaná egy-egy szakasz elemzését — fel-
téve ha az szem előtt tartja az út egészét. Az összefüggések köre 
„parttalan", nem ismerünk olyan totalitásokat, melyek ne 
részei lennének csupán nagyobb totalitásoknak. Valahol mégis 
meg kell vonni az oksági kapcsolatok határait, s ezeket — vé-
leményem szerint — mindig a cikk (amennyiben írásról van 
szó) konkrét mondanivalója, az elemzés célja és érthetősége 
szabja meg. A nyíregyházi tudósításoknak éppen az adja 
viszonylagos önállóságát, hogy szelleme eltér az egész életmű 
szellemétől, s minél szélesebb összefüggések nézőpontjából 
vizsgálom a scarroni magatartást, annál szembeszökőbb annak 
rendhagyó volta. 

Sajnálatos, hogy Rejtőnek nem adatott lehetőség általa 
megbírált dolgozatom tüzetesebb áttanulmányozására, mert 
különben nem írja le az alábbi mondatokat : 

„Már a cikk megjelenésekor sommásnak, differenciálatlannak 
tartottam Hegedűs megközelítését. Úgy tűnt, hogy e rövid közle-
ményben egyszerre próbál ítéletet mondani A t. Házból jellegű poli-
tikai karcolatokról és Mikszáth Kálmánnak a nyíregyházi tárgyalásról 
küldött riportjairól."2 

A t. Házból cím alatt összefoglalt írásokat természetesen át-
tanulmányoztam, de nem tettem kritika tárgyává, miután 
azok számomra semmi olyat nem tartalmaztak, melyet kifo-
gásolnom lehetett volna. Ellenkezőleg: józan és haladó néző-
pontból reagáltak a zsidógyűlölők manipulációira, s ez tette 
élessé a kontrasztot e cikksorozat és a nyíregyházi tudósítások 
között. Bírálóm figyelmét nyilván elkerülte azon megállapí-

2 REJTŐ I. : Mikszáth Kálmán és а tiszaeszlári vérvádper — It, 1972/1. 
123. 
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tásom — és most ismétlésekbe fogok bocsátkozni — hogy az 
irodalomtörténet eléggé elnagyoltan, egyoldalúan és semmi-
képpen nem a kellő konkrétsággal vizsgálja Mikszáth karcola-
tait. Vagyis a „sommás és differenciálatlan" kezelés vádja azo-
kat illeti meg, akik egy kalap alá veszik A t. Házból riportjait 
és a scarroni jelentéseket. Amint ezt bizonyítani fogom — némi 
különbséggel ezek közé tartozik maga Rej tő István is. Én 
különválasztani igyekeztem azokat, elsősorban az árnyaltabb 
osztályozás érdekében: 

„S ha a pozitív értékelés bizonyos fenntartásokkal meg is illeti 
a parlamenti tudósításokat — a nyíregyházi karcolatok más elbírálást 
igényelnek." 

Rejtő István esetében — gyanítom — nemcsak felületesség-
ről van szó. Sokkal inkább arról, hogy egy Mikszáthot ide-
alizáló koncepcióból — ha úgy tetszik: prekoncepcióból — ki-
indulva eleve elítél minden olyan állásfoglalást, mely nem illeszt-
hető bele az általa elfogadott retusált Mikszáth-p ortréba. A 
valóság bonyolultabb ennél a látásmódnál; lehetséges, hogy 
vitapartnerem nem vette észre, miszerint az irodalomtörténet 
túljutott már azon, hogy tárgyának jelenségeit vagy fehérnek, 
vagy feketének ábrázolja? 

II. Mikszáth Kálmán és a tiszaeszlári vérvád 

Át kell térnem Rej tő második „vádpontjára", mondani-
valóm érdemi részére, nevezetesen arra, miként kell értékel-
nünk a tiszaeszlári perről szóló scarroni publicisztikát. 

Itt lényegesen könnyebb dolgom lesz, mert felfogásom iga-
zolására Mikszáthnak — kritikusom által gondosan elkerült 
— idevonatkozó sorait fogom megidézni. 

Amikor az antiszemita Istóczy, Ónody és Adamovics esz-
lári plébános tendenciózusan napvilágra hozta Solymosi Eszter 
rejtélyes eltűnését, Mikszáth Kálmán a maga sajátos iróniájá-
val egyértelműen szembeszállt az izraelitákat kompromit táló 
középkorba illő gyanúsításokkal: 
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„A tiszaeszlári kislány története ma közbeszéd tárgya volt a folyosó-
kon, holnap beszélni fognak róla a lapok . . . Elkezdődik a zsidó-
hecc. . ."* 

Mikszáth tehát már az ügy kirobbanása pillanatában világo-
san látta, hogy a hivatásos antiszemita tábor hecckampányra 
készül s ő ebben a nagy vitában — mely a parlamentben belül 
és kívül folyt — félreérthetetlenül a vérvádat elítélők oldalán 
állt. A törés akkor következett be, amikor — mint a Pesti 
Hírlap tudósítója — mindennapos vendége lett a nyíregyházi 
bírósági aktusnak. 

Mi okozhatta ezt a változást? Több oka van ennek. 
Károsan befolyásolta az író magatartását, szemléletét az anti-

szemiták által mesterségesen felkorbácsolt országos pogrom-
hangulat, ezzel szoros összefüggésben a tárgyalóterem elfogult, 
rosszindulatú, vad szenvedélyektől túlfűtött atmoszférája. 
(A tárgyalásra — nem véletlenül — a város és környékének 
antiszemita beállítottságú, jórészt dzsentri elemei kaptak 
jegyet. Ezeknek nagy része fanatikusan hitt a vérvádban, nem 
kételkedett a „sakterek" bűnösségében s várta, sőt követelte 
a legsúlyosabb elmarasztaló ítéletet.) 

Mikszáth magatartása ellentmondásos: nem hisz a vérvád-
ban, de kezdetben még nincs meggyőződve a vádlottak ártat-
lanságáról sem. Lehetséges, hogy önmagát is karikírozta, ami-
kor leírta egyik ismerősével folytatott eszmecseréjét: 

„Egy barátom így szólt hozzám tegnap a tárgyalás előtt: 
— Lássa uram, én teljesen meg vagyok győződve róla, hogy ezek 

a sakterek nem ölték meg azt a leányt. Kész volnék némelykor meg-
esküdni. 

— N e m vettem eddig észre. 
— N e m is vehette, mert lássa uram mindannak dacára, hogy pro 

és kontra tények között latolgatva kigyógyulni látszom magam előtt 
is, mihelyt a tárgyalási terembe lépek, vége mindennek."1 

* Pesti Hírlap 1882. május 23. 
4 Mikszáth Kálmán Összes Művei (MKÖM) 66. kötet. Akadémiai 

Kiadó 1972. 189. 
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Valójában Scarron nem akart nyíltan szembefordulni a köz-
hangulattal. Bizonyára féltette népszerűségét, kételyei voltak 
jobbra is, balra is. 

Egy beszélgetés, mely közte és Eötvös Károly (a védelem fő 
erőssége) között zajlott le, ezt látszik alátámasztani. A téma 
természetesen a per volt. Eötvös kiállt a zsidók ártatlansága 
mellett, ezzel kivívta magának a haladó világ tiszteletét, de ki-
váltotta a reakció szenvedélyes haragját. Scarron az ügyvéd 
magatartására így reagált: 

„Kár volt ebbe a komédiába belemenned. Ha az egész magyar 
nemzet haragszik a zsidókra, haragudjunk mi is. Ú g y dukál. . ."* 

A Baryék (vizsgálóbíró) által kikészített tanúk terhelő val-
lomásai ugyancsak megzavarhatták az író tisztánlátását. Jó-
hiszemű volt s nem tudta elképzelni, hogy akadjanak olyanok, 
akik puszta gyűlölködésből, vagy a megfélemlítés súlya alatt 
ártatlan emberek életére törjenek. A vádlottak elhanyagolt 
külseje s kulturálatlan magatartása nem ébresztette fel benne a 
szánalom és rokonszenv érzését a „sakterek" iránt. Elvadult 
haramiákat látott a perbefogottakban, akik talán mégis képe-
sek voltak elkövetni a fejükre olvasott bűnöket. 

Megbízójának, a Pesti Hírlapnak akkori iránya sem kedvezett 
az esetleges filoszemita törekvéseknek, hiszen — erre Rej tő 
is utal — az újság vezércikkei 

„sokkal több előítélettel [kiemelés tőlem. H. S.] latolgatták a vád-
lottak helyzetét, sokkal inkább hangot adtak az antiszemita álláspont-
nak, mint ahogy a helyszínen, az ellentétes vélemények és meggyőző-
dések között tartózkodó Mikszáth".6 

És itt időzzünk el egy percre. Voltak tehát Scarronnak elő-
ítéletei? Re j tő István ugyanis cikkében arról akar meggyőzni 
bennünket, hogy 

„Mikszáth ki tudta vonni magát az alól a szellemi terror alól, 
amellyel a vérvád hirdetők övezték mindazokat, akik hangot adtak 

5 Uo. 271. 
6 REJTŐ I. i . m . 148. 
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fenntartásaiknak. . . Hogy e hatástól függetleníteni tudta magát 
Mikszáth, . . . egyértelműen (kiemelés tőlem. H. S.) tanúskodnak a 
perről írott beszámolói."7 

Túlságosan kategorikus kijelentések ezek! Ellentmondanak 
nemcsak a tényeknek, de még R e j t ő tanulmányában itt-ott 
elszórtan megtalálható beismeréseinek is. Bírálóm következet-
lenségei abból származnak, hogy nem tud mit kezdeni Scarron 
következetlenségeivel. Tanúi vagyunk egy belső konfliktus-
nak, mely a kritikus igazságérzete és a Mikszáthot idealizáló 
törekvése között zajlik le. Az egyértelműség túlhangsúlyozása 
mellett kénytelen cikkében többhelyütt bevallani, hogy a nyír-
egyházi tudósító hatása alá került a tárgyalóterem hangulatá-
nak.8 Mikszáth ingadozásait, azonban bagatellizálni igyekszik, 
olyan jelenségeknek tekinti azokat, melyek „nem módosít-
ják, csupán árnyalják" a scarroni magatartást. Sokkal többről 
van itt szó ! 

Összegezve a különböző forrású tényezőket, állítom: Mik-
száth Kálmán — jobb meggyőződése ellenére — súlyos enged-
ményeket tett az antiszemita pszichózisnak. Határozatlan fel-
lépését csak magyarázza, de nem teszi elfogadhatóvá az a kö-
rülmény, hogy korában elementáris erővel tört felszínre a 
zsidógyűlölet. Ellenkezőleg: el kell marasztalnunk, mert nem 
tudott egyértelműen felülemelkedni azon, ennélfogva képte-
lennek bizonyult a közvélemény helyes befolyásolására, orien-
tálására. (Rejtőnek sem volna szabad megfeledkezni arról, 
hogy e kérdés tárgyalásánál óhatatlanul felvetődik a közéleti 
ember nagy felelőssége.) 

Cikkemben kifogásoltam a tudósító írásmódját : 

„Már maga a műfaj kiválasztása is vita tárgyát képezheti : Lehet-e 
egy ilyen tragikus eseménysorozatról humorizáló karcolatot írni? 
Véleményünk szerint a csipkelődő mikszáthi hang ez esetben stíl-
szerűtlen volt." 

7 Uo . 141—42. 
8 Uo . 142., 144., 148., 150., 151. 
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Akkori megállapításomat teljes mértékben fenntartom. 
Csak a kívülállás, az ártatlanul meghurcoltakkal szembeni 
rokonszenv és együttérzés hiánya alapján lehetett az ironizálás 
eszközéhez folyamodni. Megfigyelhető, hogy Scarron gú-
nyorosságának célpontjait nem a vádlók és annak tanúi, ha-
nem a „sakterek" és azok védői képezték. Ez is kétséget éb-
reszt bennem Scarron tárgyilagosságát illetően. 

Ezek után feltétlenül foglalkoznom kell a mikszáthi „ob-
jektivitás" kérdésével. Ez itt — nézetem szerint — fontos elvi 
probléma. Rej tő István így ír erről cikke utolsó mondatában, 
miután Mikszáth szerepét Emile Zolának a Dreyfus-perben 
betöltött szerepével vetette össze : 

„Ennek ellenére értékelnünk kell Mikszáth becsületességét, józan-
ságát, tárgyilagosságra való törekvését [kiemelés tőlem. H. S.] és min-
denekfelett álló humanizmusát is."9 

A tárgyilagosságot nem lehet absztrahálni, miként azt Rej tő 
teszi. Adva van egy koncepciós per, melyben ártatlan emberek 
hurcoltatnak meg, szörnyű gyilkossággal vádoltatnak s fejü-
ket követelik. Mi lehet a vérvádat egyértelműen elutasító ob-
jektív ember magatartása ilyen helyzetben? A kivárás? Nem! 
A fenntartások nélküli kiállás az ártatlanok mellett — vállalva 
ennek összes negatív következményeit, miként ezt Eötvös 
Károly s rajta kívül még igen sokan tették. Ezt követelte volna 
a becsületes és humanista magatartás. Más kérdés, hogy mit 
kívánt meg a „józanság", melynek rejtői értelmét fel nem fog-
hatom, hacsak itt nem egy semleges álláspont helyesléséről 
van szó. Ha igen, Rej tő pontosan abba a hibába esett, aminek 
áldozata maga Scarron is. Ezt a „józanságot" már a per kez-
detén sem tartom elfogadhatónak, nem kilencven évvel ké-
sőbb! Ha pedig „józanság" alatt azt érti, hogy a tudósító 
immúnis maradt az antiszemita agitációval szemben, akkor 
nemcsak a tényekkel, de — amint ezt már említettem — ön-
magával is ellentmondásba kerül Rej tő , aki elismeri, hogy 
Scarronra hatott a tárgyalóterem hangulata. 

» Uo. 152. 
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C i k k e m b e n k i f o g á s t á rgyává t e t t e m az í ró „ s e m l e g e s " pozí -
c ió já t is: 

„Mikszáth valahogy kívülről, a neutrális, vagy »tárgyilagos« faktor 
helyzetéből szemléli mindazt, ami akkor Nyíregyházán történt. Igaz, 
n e m azonosítja magát az antiszemitákkal, de az ártatlanul meghurcol-
tak mellett sem áll ki. . . Amíg Eötvös Károly mindvégig meggyőző-
déssel vallotta a gyanúsítottak ártatlanságát, Mikszáth előtt a kérdés 
hosszú ideig nyitva maradt s csak akkor »mentette« fel a perbe-
fogottakat, amikor a tárgyalás során a vád képtelenségei, ellent-
mondásai nyilvánvalókká váltak. . . Minden »közönséges« per eseté-
ben osztani lehet ezt a véleményt, de éppen nem ebben a nyilván-
valóan koncepciós ügyben. . . Mikszáth óvatoskodó karcolatai egy 
»el nem kötelezett« publicista írásai voltak. . . Az igazság pedig ez 
esetben nem valahol a középen volt, hanem az intrika áldozatainak 
oldalán." 

A m i k o r S c a r r o n megé rkeze t t N y í r e g y h á z á r a , h o g y m e g -
k e z d j e tudós í tó i t evékenységé t , éles szemmel a z o n n a l fe lmér te 
a h a n g u l a t o t : 

„Mert itt minden embernek meggyőződése van. Az egyiknek az 
a meggyőződése, hogy Scharfék teljesen ártatlanok, a másiknak az, 
hogy határozottan bűnösök. A kétely ki van zárva ott is, itt is. Itt 
mindenki bizonyosan tudja, amit t u d . " 1 0 

És m i Scar ron v é l e m é n y e ? 

„Akinek egy még be nem végzett bűnügyben meggyőződése van 
— az nem tarthat igényt az elfogulatlan ember elnevezésére. Egy 
ilyen ügyben tisztességes ember előtt az adatok határoznak.' [Ki-
emelés tőlem. H. S.]1 1 

E g y e s e k b i z o n y á r a kö tözködésse l f o g n a k vádo ln i , d e mégis 
fe l t e szem a k é r d é s t : a n y í r e g y h á z i t á r g y a l ó t e r e m b e n „ b ű n -
ü g y r ő l " , v a g y k o n c e p c i ó s p e r r ő l v o l t szó? Lehe te t t -e ez ké t -
séges o lyan e m b e r e k számára, a k i k e l eve n e m h i t t ek a v é r v á d -
b a n ? Sca r ronnak m á s a v é l e m é n y e . Szer in te n e m a z o k n a k vol t 
i g a z u k , akik e g y o l d a l ú a n egy ik , v a g y másik t á b o r h o z csatla-
k o z t a k , h a n e m a z o k n a k , akik a pá r t a t l anság talaján á l lva szem-

10 M K Ö M 66. k. 126. 
11 MIKSZÄTH К.: Tudós írások — Budapest 1914. 221. 
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lelték és kommentálták az eseményeket. Ilyen nézet legalábbis 
különös akkor, amikor ez a per lezárta után, vagyis akkor 
hangzott el, amikor már kiderült, hogy melyik tábornak volt 
igaza. 

Mikszáth beszámolt arról, hogy Budapestre történt vissza-
érkezésekor mindkét pólus hívei rátámadtak. így szóltak hozzá 
a filoszemiták: 

„ N e m tételeztük volna fel. . . Oh milyen cikkek! Nincs azokban 
semmi, csak a nagy antiszemitizmus. . . " 

Egy keresztény ismerőse imigyen förmedt rá : 

„ H á t már te is Brutus? Te is átcsaptál a zsidókhoz?" 

Az író e támadásokból az alábbi furcsa következtetést vonta 
le: 

„Mos t már biztos vagyok benne, h o g y mindig az igazat í r t am." 1 1 

Kérdem én: vajon nem az igazat írja le, ha kimutatja a vér-
vád tarthatatlanságát, a Bary—Ónody—Istóczy trió mani-
pulációit, a tanúvallomások és Móric magatartásának ellent-
mondásait, a tárgyalóterem elfogultságát? Eötvös Károlytól, 
valamint Szabolcsi Miksától bőven kaphatott volna adatokat 
az egyetlen igazság alátámasztására. N e m a per „tárgyilagos" 
követését és regisztrálását, hanem az antiszemita ármánykodás 
szenvedélyes leleplezését vállalja, ha valóban mentes minden 
elfogultságtól. 

Re j tő nem lát különbséget Mikszáthnak a per előtt és a tár-
gyalás során megjelent tudósításai közöt t : 

„ A z 1882 májusa után írott par lament i karcolataiban is méltat-
lannak tartotta az ott hangoztatott du rva antiszemita támadásokat, 
az irónia és a gúny, vagy a szóra sem érdemesítés álláspontjára helyez-
kedet t . A tiszaeszlári perről közzétett írásait is ez a szemlélet hatotta 
á t . " 1 3 

11 U o . 240. 
13 REJTŐ I. i. m . 135. 
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Differenciálatlan kezelése ez az anyagnak. A tények mind-
ebből az idézetnek csak első felét támasztják alá. A t. Házból 
és a scarroni riportok ilyen sommás elbírálása arra vall, hogy 
kritikusom erősen méltányolja az antiszemiták határozott ma-
gatartásával szemben a Pesti Hírlap kommentátorának bizony-
talankodásait ; erénynek minősíti azt, amit gyengeségnek kelle-
ne tartani. 

Rejtő István védelmébe veszi Mikszáthnak felettébb vitat-
ható magatartását: 

„A tiszaeszlári perről napról napra közzétett híreket és beszámoló-
kat végigolvasva a mai olvasóban is felmerülhet a kérdés: mindig az 
igazat írta-e Mikszáth? A kérdést azonban így nem lehet feltenni. 
Mint ahogy nem létezik tértől és időtől elvonatkoztatott abszolút 
helyzet, úgy ilyen esetekben sincs és nem is lehet abszolút igazság."14 

Mire való ez a filozofálgatás? ! Csak arra, hogy megkerülje 
a választ. Ezt követően olyan érveket sorakoztat fel, melyek-
nek nem sok közük van a kérdésfeltevéshez : hivatkozik az or-
szágos hangulatra, majd egy meredek ugrással arra utal, hogy 
a tudósító 

„. . .egész habitusa, egyéniségének alapvonása a faji elkülönülés 
elleni tiltakozásra késztették."15 

Ez az állítás semmivel sem igazolható. Mikor tiltakozott 
Scarron a tárgyalóteremből az egész szégyenteljes procedura 
ellen? Ennek bizonyításával R e j t ő adós maradt. Scarron az el-
fogult antiszemitákkal együtt azokat is leinti, akik a „még be 
nem végzett bűnügy" során a „sakterek" ártatlanságát hangoz-
tatták. „Majd az adatok döntenek" — ebből állt Mikszáth tár-
gyilagossága. Ez lenne az író tiltakozása? A felszínre kerülő 
adatoktól tette függővé ítéletét az egész kérdéskomplexummal 
kapcsolatban. Ebben a felfogásban potenciálisan benne fog-
laltatik éppúgy a vádlottak bűnösségének, mint ártatlanságának 
feltételezése. Lchet-e objektivitásnak nevezni egy destruktív 

14 Uo. 135. 
15 Uo. 13s. 
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középkori babonával szembeni ilyenfajta várakozási álláspont-
tot? Miféle adatokra van szükség ahhoz, hogy a vérvád tart-
hatatlansága bebizonyosodjék? 

Ám Scarron sokat hangoztatott objektivitásához kétségek 
férnek, mihelyt az vizsgáljuk, miként festette le olvasói előtt a 
vádlottakat és vádlókat. Szembetűnő mennyire meg tudta 
válogatni palettájának színeit, aszerint, h o g y a „sakterékről", 
vagy a vérvád képviselőiről írt. (Jellemző Rej tő István szub-
jektív szemléletére, hogy Mikszáthnak azon megnyilatkozásait, 
melyek elfogultságát bizonyítják, csak utalásokkal, szőrmentén 
érinti, gondosan kerülve a citálás módszerét, melyet egyébként 
rendkívül bőven alkalmaz, amikor a tudósító igazát kívánja 
bizonygatni.) 

Súlyos hiba tehát, ha Scarron „tárgyilagos", de nem az, 
legalábbis az esetek többségében nem. Elfogultsága, az ország 
és a tárgyalóterem hangulatának hatása leginkább emberáb-
rázolásában mutatkozott meg. Nagy általánosságban meg-
állapítja : 

„Amilyen szelíd a vádló, olyan kemény és szemtelen fickók a 
vádlottak. Amint ott ültek a padokon a hevenyészett sorompó előtt, 
amely a bíróságot elkülönítette, olyan nyugodtan ülének ott az órára 
tekingetvén, mintha csak valami indóházban lógatnák a lábukat, 
várván, mikor érkezik már a vonat."1® 

A vádlónak és vádlottaknak ilyen megkülönböztetett áb-
rázolása sejtetni engedi, hogy a tárgyalás tartama alatt kik 
felé irányult rokonszenve és antipátiája. 

Az író személyenként jellemezte a per szereplőit s bőkezűen 
szórt jelzői nem hagynak kétséget az iránt, mit érez és gondol 
róluk. 

„De hogy csak egy csöppet is képet adhassak a vádlottakról, f o g -
lalkoznom kell kissé a főbbekkel, kik ma szerepeltek. Lássák őket 
önök is egyenként. Válasszuk ki a legvisszataszítóbbakat. E tekintetben 
különben nehéz a választás." [Kiemelés tőlem. H. S.]17 

16 M K Ö M 66. k. 134. 
" U o . 134-
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Meg kell jegyeznem, hogy a vádlottak rendkívül szegény, 
elesett emberek voltak. Pallérozott viselkedést, kulturált fel-
lépést, kifogástalan „ú r i " modort tőlük várni nem lehetett. 
(Solymosiné, az eltűnt leányka édesanyja primitív magatar-
tásával nemegyszer ejtette kétségbe a hallgatóságot s a tanúk 
közül többen fellépésükkel bizony alaposan rászolgáltak volna 
a kritikára — de Scarron nem érezte szükségét annak, hogy 
iróniába mártott nyilával őket célba vegye. A gúnyolódást 
— nyilván objektivitásából kiindulva — csak a vádlottak szá-
mára tartotta fenn.) A „sakterek" ruházata piszkos volt és el-
nyűtt, nemcsak a nincstelenség miatt, mely hosszú életük során 
nekik osztályrészül jutot t , hanem elsősorban azért, mert a „ci-
vilizált" akkori magyar igazságszolgáltatás — fogvatartásuk 
idején — nem biztosított elviselhető körülményeket. A 14 
vádlott 13 hónapig sínylődött Nyíregyháza börtönének egyet-
len szűk cellájában. A rossz táplálkozás, a csendőri vallatások 
brutális módszerei, a tisztálkodási lehetőségeknek csaknem tel-
jes hiánya, családjuk s a maguk sorsa iránti aggódás valóban 
megviselte őket. Mindennek tudata nem zavarta Scarront a 
csípős gúnyolódásban és a „jóízű" humorizálásban. 

Kritikusom mellőzi itt az író szöveghű megszólaltatását, 
mert ez alaposan kikezdené az általa felépített pozitív mikszáthi 
képet. Summáz és röviden utal a tudósító ábrázolásmódjára, 
de így semmi sem derül ki abból ami a scarroni magatartás 
lényegét adja. Rejtőt idézem: 

„Mikszáth, amikor karcolataiban megeleveníti őket (a vádlottak-
ról van szó. H. S.), közvetlen benyomásait veti papírra, azokat az 
érzéseket tolmácsolja, amelyeket megjelenésük belőle kiváltott. 
Pallérozatlan magatartásuk miatt tekinti őket „kemény, szemtelen 
fickóknak" és ugyané karcolatában részletesebb portrét fest Schwarz 
Salamonról és Buxbaum Hermanról. A koldus Wollner és Braun 
Lipót is hasonló megítélés alá esik. A külsőségekből ítél Mikszáth 
akkor is, amikor Lustig Sámuel, vagy a tutajos sáfár Herskó Dávid 
visszataszító megjelenéséről ad számot olvasóinak. Igen érdekes, 
hogy a hullaúsztatás koronatanúja, Matej Ignác jól öltözött f igurája 
feltűnt Mikszáthnak. . , " 1 8 

18 REJTŐ I. i. m . 142—43. 

7 Irodalomtörténet 
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R e n d k í v ü l t ap in ta tos megköze l í t é se ez a s c a r r o n i nega t í -
v u m o k n a k ! H a azonban részletesebben c i t á l o m a tudós í tó 
i d e v á g ó megál lapí tása i t , (olyan aprólékossággal , m i k é n t R e j t ő 
idézi , a m i k o r igazá t akarja b izony í tan i ) akkor a z o n n a l s zembe-
t ű n i k a Pesti Hírlap publ ic is tá jának elfogul tsága. 

Scar ron S c h w a r z Sa lamont t a r t o t t a a „ legvissza tasz í tóbb-
n a k " : 

„Valóságos madárképe van. . . A tárgyalás alatt két ízben ásított. 
Unta magát. A világ egyetlen bűnügyi krónikája sem mutathat fel 
olyan esetet, hogy a főgyilkos unná magát saját tárgyalásán. . 

„ F ő g y i l k o s " ? ! H á t M i k s z á t h n a k mégis v a n m e g g y ő z ő d é s e 
— m é g m i e l ő t t az „ a d a t o k h a t á r o z n á n a k " ? 

A sértő g ú n y hang ján beszél a „ lengyel z s idócska" B u x -
b a u m H e r m a m ó l , aki „ K ü l ö n b e n zseni" s 

„mint minden zseni, ő is naiv. Sok ostobaságot csevegett össze-
vissza, s mert a „köpködőkhöz" tartozik, száját minduntalan a könyö-
kéhez törölgette."20 

E g y más ik vád lo t t ró l í g y n y i l a t k o z o t t : 

„Lusztig úr sajátságos alak. Vörös sátán arc . . . keresztbe néző 
szemek. . . Minden nap oda ül balra a haute-creme padja elé, a bagoly-
szemű Taub Emánuel mellé, akinél már csak egy rondább alak van, 
a vén proletár Herskó. . . De a legnagyobb tulajdona a kedélyes 
röhögés és vigyorgás s az az undok kihívó nézés. . . mely az egész 
publikumot dühössé teszi. . ."2 1 

A „ v é n p r o l e t á r " Her skóró l , a tu ta josról is hason ló , m e g -
v e t ő h a n g n e m b e n í r : 

„Ez a Herskó még a csirkefogók közt is túlságosan elhanyagolt 
külsejű lenne; sárgaszínű haja, ahány szál annyifelé áll; egyik helyen 
hosszabb, a másikon rövidebb, a ruha cafatokban lóg le róla; buta 
vörös arcán semmi kifejezés, mintha csak egy víziborjút látna az 
ember. Festők ecsetjére méltó ritka alak."22 

1 9 M K Ö M бб. k. 135. 
10 Uo. 135. 
" U o . 1 5 3 - 5 4 . 
» Uo. 180. 
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A pejoratív jelzők e halmaza nem arról győz meg bennünket, 
hogy Scarron együttérzéssel viseltetett a meghurcoltakkal 
szemben s egyértelműen hitt volna ártatlanságukban. Ez — meg-
ítélésem szerint — arra is utal, hogy a tudósító hol helyez-
kedett el abban a nagy harcban, mely a védelem és a vád között 
folyt Nyíregyházán és az egész országban. 

Mikszáth — hasonló motivációk alapján — az ügyvédi „stá-
bot" sem kímélte meg. Elismeri ugyan Eötvös Károly kiváló 
képességeit, de nem állja meg gúnyolódás nélkül: 

„A dadai hulláról írt memoranduma nagy szenzációt tett annak 
idején jogászkörökben, kivált orvosi része miatt. Meglehet, hogy 
orvosi körökben a jogi részét bámulták j o b b a n . " " 

Másutt : 

„Az eszlári pör sokat ártott neki népszerűségében, de szerencséje 
van, Szeyffert visszaszerezte azt neki apródonként. . . Mert a rosszat is 
tűrhetővé teszi a rosszabb. Eötvöst rehabilitálta Szeyffert."84 

(Szeyffert volt a vád képviselője, miután azonban nem hitt a 
per jogcímét képező babonában, vádbeszéd helyett védőbeszé-
det tartott s ezzel kivívta maga ellen az antiszemita tábor gyű-
löletét, fájdalom Scarronét is.) 

így nyilatkozott a tudósító a „rebellis" ügyészről: 

„Oly bátor ember, hogyha katona lett volna, bizonyosan ő vette 
volna be Boszniát. így pedig csak velünk [kiemelés tőlem. H. S.] 
veteti be mindennap a mérget. . . jókedvű volt, sőt még adomázott is 
az illavai börtönökről, amikben persze egyetlen rab se lenne, ha 
minden közvádló hozzá hasonlítana. . , " u 

Miért e gúnyba öltöztetett harag? Ha valóban következetes a 
vérvád elutasításában, hálás lehet azoknak, akik alátámasztják 
meggyőződését és segítséget nyújtanak a veszedelmes köd el-
oszlatásához. Szeyffert szerepének fenti megítélése mi mást 
bizonyít, mint hogy a „vádbeszéd" elhangzásakor Mikszáth 

23 Uo. 242. 
24 Uo. 161. 
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m é g nem állt egyértelműen a „sakterek" mellett. Székelyről, a 
védelem egyik tagjáról eképp nyilatkozott: 

„Mindenki elvesztette népszerűségét a védők közül, csak Székely 
nem. Székely is csak azért nem vesztette el, mert nem volt neki."" 

Kiknek a körében veszítették el Székelyék a népszerűségü-
ket? A vádlottak és védők ilyetén megítélése azt a benyomást 
kelti bennem, hogy Scarron egyelőre az antiszemita tábor 
állásfoglalásával, szemléletével azonosul. 

Figyeljük meg, miként vált hangot Scarron, mihelyt a vád 
táborának figuráiról van szó! Eötvös Károly a tárgyaláson le-
leplezte a törvényszéki í rnoknak, Péczelynek gyilkos múltját. 
A jeles ügyvéd taktikai sakkhúzása nyomán azonnal felébredt 
Mikszáthban a részvét — de n e m az ártatlan vádlottakkal, 
hanem Вагу vizsgálóbíró brutális társával szemben : 

„Eötvös egy nagy kombinált húzást tett megint: elütött egy 
bástyát a rettenetes sakkjátékban. . . Csakhogy szabad-e eleven, érző 
emberekkel sakkozni?"27 

Az antiszemiták sakkjátéka is megérdemelne legalább egy 
ilyen rosszalló fejbólintást. 

Vay „Gyurka" , a kegyetlen csendőr Scarron tudósításaiban 
ártatlan báránnyá szelídült: 

„Maga Vay Gyurka sem rossz ember. Kék szemeiből ki-kinéz 
lopva a szelídség és a kedély."28 

Recsky, a vallatási módszereiről hírhedt pandúr úriemberré 
változik Mikszáth tolla alatt : 

„korántsem teszi ránk afféle darabos csendbiztosok benyomását, 
hanem a modern magyar tisztviselőét".29 / 

Trajtler Soma nyíregyházi orvos, a csonkafüzesi holttest felü-
letes megvizsgálása után készített jegyzőkönyvében tagadta, 

28 Uo. 164. 
17 Uo. 174. 
28 Uo. 280. 
29 Uo. 164. 
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hogy a Tiszából kifogott holttest Solymosi Eszterrel lenne azo-
nos. Ezzel megerősítette a vérvádat, alapot teremtett az úgy-
nevezett hullaúsztatás meséjére s megnehezítette az igazság ki-
derítését. Az orvos, e felelőtlen lépésével sem tudta kiváltani 
Scarron ellenszenvét: 

„Trajtler csinos, barna 30 — 31 éves fiatalember. . . igen kedvelt 
egyéniség az itteni dzsentri körökben. . . határozottan, meggyőzően 
felel. . . Némely kérdésre meglepő találékonysággal, nagyon talpra-
esetten és meggyőzőleg válaszolt. . ."30 

Kornisst, a tárgyalás elnökét, aki hitt a vérvádban, s nem kis 
elfogultsággal vezette a tárgyalást, így festette le: 

„Mosolyában kellem nyilvánult [ez nem bamba vigyor, mint 
Lusztig úré. H. S.] bosszankodásában dac és erő. . 

A vicispán jellemrajza: 

„Zoltán János egy kedves fiatalember. . . Egyike a legmodernebb 
embereknek, mai műveltséggel, nagy talentummal. . ,"32 

Mikszáth helyében én felkiáltanék: be kár, hogy ezt az irdat-
lan nagy talentumot nem emberibb célok szolgálatába állí-
totta! 

Hatalovszky és Vámos Julcsa, tiszaeszlári lakosok első vallo-
másukkor a védelem mellett szóltak. Felismerték ugyanis a 
csonkafüzesi holttestben az eltűnt Solymosi Esztert. Ha ennek 
hitelt adnak, gyökeresen más fordulatot vesz a per. Ám akkor 
az antiszemita tábor nem éri el politikai célját. Ezért a zsidó-
falók kezelésbe vették őket, miáltal a tárgyaláson már vissza-
vonták eredeti nyilatkozatukat s „beálltak a sorba". Ez a retirá-
lás természetesen átmenetileg a vádnak kedvezett. Lépésüket 
Scarron imigyen nyugtázta: 

80 Uo. 216. 
31 Uo. 216. 
32 Uo. 217. 
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„A tiszaeszlári pör ez áldozatai valóban megérdemlik rokon-
szenvünket, mert mindketten meggondolatlanul bár, de nem rossz-
hiszeműleg cselekedtek."33 

Ne higgye tisztelt olvasó, hogy retirálásuk volt kárhozta-
tott lépésük. Nem. Első — és igaz — vallomásukkal követtek 
el súlyos baklövést. „De megbocsátjuk nekik, mert megtértek." 

Hogyan állíthatja Rej tő e szemelvények ismeretében, hogy 
a tudósító „fenntartások nélkül" és „egyértelműen" az ártat-
lanul meghurcoltak mellett állt ki? Mikszáthot — érthetően 
— igen sokat foglalkoztatta Scharf Móricnak, a betanított 
koronatanúnak szereplése. Rejtélyesnek tartotta a gyermek fel-
lépésének motívumait, azt a forrást, melyből a fiú apjával és a 
zsidó közösséggel szembeni ellenállásához erőt merített. Rene -
gát magatartása nem lehetett rokonszenves azok szemében, 
akik az igazság mielőbbi kiderítését kívánták. Mikszáth mora -
lizál, mereng a különös titok felett, ahelyett, hogy elítélné 
Móricot, s azokat, akik bűnös célokra pártfogásukba vették. 

„A védelem ma készül elsütni a legerősebb lövegét: Móricot 
venni kereszttűzbe a kérdezősködéseikkel; feleleteiből kellett ki-
derülni, hogy szajkó módjára van e betanítva? Harmadfél óráig állt 
a fiú a sorompók előtt az ingerült sakterekkel, s a fogas kérdezős-
ködésre elkészült ügyvédekkel szemben nem ingott meg, szemükbe 
mondta a vádakat, s oly leleményesen vallott, vagy oly ügyesen 
kisiklott a kérdések kereszttüzéből, hogy a nagyszámú, majdnem 
kizárólag antiszemita közönség sokszor adta tetszésének jeleit. . . 
Móric azt a benyomást tette, hogy egy rendkívül kivételes példány-
nyal állunk szemben, aki éles elméjével a hozzá intézett kérdések 
intencióját is hirtelenül felfogja; sőt az is kitűnt, hogy leckézve hada-
rása pusztán modor. . ."34 

Amikor a gyermek kivágta magát a védők szorító kereszt-
kérdéseiből, a tárgyalóterem (nem elfogulatlan) közönségével 
együtt lélegzett fel: 

" U o . 236. 
34 U o . 136. 
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„Az pedig (mármint Móric. H. S.) egészen belejött, olyan elevenen 
riposztírozott, hogy csupa gyönyörűség volt hallgatni [kiemelés tőlem. 
H . S.] — már persze nem a saktereknek."3 5 

A tudósító a tárgyalás előrehaladtával igen jól látta, hogy a 
vád összeomlóban, van, de kételyei bizonyos ideig még fenn-
maradtak : 

„ A bűnügy első részének »omlatag alapja« a Mór ic vallomása, 
ebben a vallomásban okos ember nem hisz, lehetetlen hinnie, de két 
dolog bizonyos, s ez az, hogy Eszter nincs meg s hogy Esztert a zsina-
góga tájékán látta halandó ember szeme utoljára. Az egész első részből 
nem marad fel egyéb figyelemreméltó tény. De ez a ket tő legalábbis 
f igyelemremél tó ." 3 ' 

Sok ebben a támadható megállapítás. Eszter nincs meg? Hát 
a csonkafüzesi holttest? És mit bizonyít, hogy a kislányt a zsi-
nagóga környékén látták utoljára, ha Móric vallomásában 
„okos ember nem hihet"? Mire való a kételyeknek felszínen 
tartása, ha a vád alapjai összeomlottak? Jogászi szőrszálhasoga-
tás helyett nem lett volna helyesebb a védelem pozícióit erő-
síteni, annak, akit „egész habitusa, egyéniségének alapvonása 
a faji elkülönülés elleni tiltakozásra késztették"? 

Cikkemben hangsúlyoztam, hogy Mikszáth — mihelyt 
félreérthetetlenül kiderült a vád tarthatatlansága — habozás 
nélkül állt az igazság oldalára, maga mögött hagyva óvatos-
kodó fenntartásait. 

„ H a n e m a homály tisztulni kezd. Az utolsó három nap határozot-
tan a védelemnek kedvezett. Egy dolog már bizonyosan áll, hogy a 
saktereket elítélni nem lehet. H á r o m nap előtt még úgy nézett ki 
a dolog, hogy bajos volt a nagy útvesztőből kiigazodni; kinek van 
.gaza, kinek nincs?"37 

Ámde a „homály", a „kinek van igaza, kinek nincs" kérdés 
felvetése szemléletesen bizonyítja mennyire téved Rej tő István, 
amikor arról akarja meggyőzni olvasóit, hogy Scarron inga-

85 U o . 146. 
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dozások nélkül állt — az antiszemitizmus tengerében — a vér-
vádat kezdettől fogva elítélők oldalán. Nem. Mikszáth nagy 
utat tett meg a per előtti egyértelmű magatartásától a vád tart-
hatatlanságának belátásáig. Nem lehet és nem helyes tagadni, 
hogy a nyíregyházi periódus egy sajnálatos vargabetű, a meg-
ingás, a kételyek és fenntartások időszaka volt, amikor e vesze-
delmes középkori babona, az autodafék, boszorkányüldözések 
szelleme — akarata ellenére is — megérintette nagy írónkat. 

A mikszáthi életmű elfogultságtól mentes, árnyalt értékelé-
sét megköveteli az irodalomtörténet, ha igényt tart a marxista 
jelzőre. Megítélésem szerint — a scarroni tudósítások elbírálása 
tekintetében is — ennek a követelménynek kell eleget tennünk. 

HEGEDŰS SÁNDOR 
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D É R Y T I B O R ÍRÁSAI ERDÉLYI F O L Y Ó I R A T O K B A N 

A Tanácsköztársaság Romániába került emigránsai a polgári 
radikalizmus és a szocialista szemlélet idológiájával s irodalmi 
felfogásával frissítették fel a húszas évek elején a magyar szel-
lemi életet. Bölöni György és Dicnes László előbb Bukarest-
ben indítanak napilapot; Barta Lajos, Kádár Imre, Farkas 
Antal, majd Dienes László és baráti köre Kolozsváron telep-
szik meg, s elindítói között vannak az 1920 és 1926 közötti leg-
színvonalasabb erdélyi napilapnak, a Keleti Újságnak és az első 
európai szintű erdélyi folyóiratnak, a Napkeletnek, amely 1920 
és 1922 között jelent meg Kolozsváron. Mások Temesvár, 
Arad és Nagyvárad néhány napilapjának az irodalmi mellék-
letét állították a haladó magyarországi és az emigrációba kény-
szerült magyar irodalom szolgálatába. A munkásmozgalom-
hoz szorosan kötődő publicisták, mint Jász Dezső, Marosvásár-
helyen és Bukarestben harcos kommunista lapokat szerkeszte-
nek. A romániai magyarság szellemi életét nemcsak saját írása-
ikkal gazdagították, de hétről hétre közölték Kassák Lajos, 
Gábor Andor, Mácza János, s általában úgy a kommunista, 
mint a szociáldemokrata emigráció legjobbjainak elbeszéléseit, 
verseit és tanulmányait. 

Még nem derült ki, hogyan és ki által került kapcsolatba 
Déry Tibor az erdélyi radikális sajtóval, de tény, hogy már 
1921-ben megjelennek írásai a kolozsvári Napkeletben és Keleti 
Újságban. Talán Dienes László vagy Kádár Imre, vagy talán 
Barta Lajos a kapcsolat. Erre nyilván Déry Tibor adhatná meg 
az irodalomtörténet számára a választ. 

A Napkeletben 1921-ben tanulmánya jelenik meg a dadaiz-
musról és folytatásokban közlik A toronyőr című regényét. 
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Az elsőben szembefordul ezzel az „eltorzult" irodalmi és m ű -
vészeti irányzattal, a regényben viszont az expresszionizmus 
mellett nemegyszer a dadaizmus hatását is érzi az olvasó, 
kritikus. 

Déry szerint a dada számára nincs értelem és nincs rend, aho-
gyan a természet sem ismeri az értelmet és a rendet. Az élet 
káosz s épp ezért természetes, hogy a dadaista szemlélet és lelki-
állapot „a logika, a törvények, a fejlődés s az emberi szemlélő-
dés formáinak tagadásából keletkezett". Déry úgy látja, hogy 
a dada „nem politika, nem művészet, nem filozófia és nem tár-
sadalmi mozgalom", hanem „mozdulatlanság, egy lelkiállapot, 
melyet a bomlott idők, a kor halotti maszkjának szörnyű lát-
ványa idézett elő fiatal s tragikusan koravénné lett emberek-
ben". A dada „destruktiv" s ebben áll pozitívuma, ugyanakkor 
azonban „dadogás", „eltorzult" és „koraszülött". 

Az erdélyi olvasó számára kuriózum volt a dadaizmussal, 
akárcsak a többi avantgard irányzatokkal való foglalkozás. A 
konzervatív gondolkodás és szemlélet itt túl erősen érvénye-
sült még; az itteni írók és folyóirat-olvasók a Nyugatot is ne-
hezen „vették csak be". Természetszerű volt ily módon, hogy 
a néhány radikális lap kivételével Déry írásainak sem volt széles 
visszhangja. 

A Napkelet 1921 tavaszán négy folytatásban közölte A torony-
őr című regényt. Romantikusan indul az elbeszélés. Salamon 
tornyának a leírása s a toronyőr alakja akár Walter Scott vagy 
Jókai történeti regényeibe is bediene. Amikor azonban a regény 
átlép a városba, a történeti és természeti keret egyszerre szét-
foszlik, s az új, zűrzavarosnak látszó expresszionista képben 
halvány emlékek maradnak csak róla. A városba kerülve, az 
olvasó „újraélheti" az ellenforradalom vérzivatarát. Déry év-
tizedekkel megelőzi a modern Hitchckock-filmek lélegzet-
elállító jeleneteit. Megrázó az ellenforradalmi menet vad tak-
tusa, amely valósággal elkábítja a forgatagába került toronyőrt. 
„Akarata beleringatózott a tömeg vad ritmusába, lelkéből 
lassanként kihalt a magány, s mintha mindig idetartozott volna, 
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mintha mindig masírozna, énekelne, gyújtogatna és gyilkolna, 
beleveszett a vér forró, rettenetes örömébe." 

Hitchchock-filmre hivatkoztam. De említhettem volna 
Franz Kafkát vagy a negyvenes évek egzisztencialista regényeit 
is. A magány a társadalomtól elidegenült ember életformája; 
a Salamon tornya, a társadalomtól elszakított, s a természet 
magányába szorított toronyőr élete valami ósdi, elavult, meg-
csontosodott lét kifejeződése. S a magányban konzerválódott 
ember, mihelyt ismét emberek közé jut, csakis az ellenforra-
dalmi csőcselék vonzásába kerülhetett, s a magányt így váltja 
fel a masírozás, gyújtogatás és gyilkolás öröme. 

A magánynak s a gyűlöletnek e szelleme tükröződik két másik 
Kolozsvárt közölt Déry-elbeszélésben is. A Keleti Újság jelenteti 
meg 1921 júniusában A kisfiú éhes! című írást. A jómódú kis-
fiú vasárnap délelőttje s mindaz, ami egy tragikus lefolyású, 
éles, naturalista színekkel ecsetelt ebéd körül történik, a kispol-
gári életforma gyűlöletekkel telített nyomorúságát tükrözi. 

Déry prae-egzisztencialista szemléletére talán legjellemzőbb 
az Utolsó pillanatban című elbeszélés, amelyet 1921 nyarán 
nemcsak a Napkelet, hanem a napilap Keleti Újság is közölt. 
A siralomházban utolsó óráit éli a rab. Nem tudjuk kicsoda, 
miért ítélték halálra, csak azt, hogy szegény ember, s a bíró, 
aki halálraítélte, zsíros, gazdag. Az utolsó óra gondolatai szin-
tén a magányt tükrözik. A magány azonban már itt párosul a 
közönnyel és az undorral. Közönnyel — az életet úgysem ér-
demes élni-alapon. Közönnyel a börtönőr iránt, aki pedig 
szökésre biztatja. Undorral a bíró iránt, s amikor megbilin-
cselve, újjongó csőcselékkel körülvéve viszik a vesztőhelyre, 
az elítélt undora csak fokozódik. Már el sem keseríti a csőcselék 
aljassága, pedig szidják, gyalázzák, kőzáport zúdítanak rá. 
Egy pillanatra felvillan mégis benne a gondolat, vajon miért 
gyűlölik a szegények őt, a szegényt, a nyomorultak őt, a nyo-
morultat. S amikor a vesztőhelyen hozzá engedik anyját, akit 
harminc éve nem látott, az öregasszonytól nem csókkal búcsú-
zik, hanem hirtelen megharapja és kiköp az összegyűlt tömeg 
felé: „ . . . az a büntetése, mert szegény embernek hozott a 
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világra! Átkozott legyen mindenki, aki szegény, s ez az egész 
n y o m o r u l t . . . " Az átkozódást nem fejezheti be . . . 

A forradalmak bukása utáni Déry hangvétele egyáltalán 
nem buzdító ezekben az írásokban. Az emberekből való ki-
ábrándultság, a gyülevész elemek láttán fellépő közöny és 
undor — ez az alaphangja. 

Néhány éven át nem találkozunk nevével az erdélyi sajtóban. 
1924-ben azonban Aradon jelenik meg egy regénye, egyik 
barátjának kiadásában. (Déry T. közlése. — A szerk.) Déry 
Tibor regényének címe A Kriska, s cselekménye a Marosvölgye 
egyik fűrésztelepén játszódik le, valahol Maroshévíz környékén 
ahonnan a csíki hegyeket is jól lehet látni. A regény tárgya egy, 
a szabadságát egy fűrésztelepen töltő Szikora nevű zsidó fiatal-
ember szerelemre gyulladása a vérbő, s a szexualitás minden 
csínját-bínját ismerő parasztlány iránt. Érdekes regény, tele 
valószínű és valószínűtlen helyzetekkel és cselekmény-sorozat-
tal ; a realizmus és expresszionizmus elemeivel, s nyilván tuda-
tos freudista hatásokkal is. A regény elolvasása után az az ér-
zésünk támad, mintha egészen más környezetben, más cselek-
ménykörben és más szereplőkkel a Misillo királyságát élnénk 
át újra, anélkül azonban, hogy Kassák stílusával vagy logiká-
jával találkoznánk. 

A Napkelet különben 1922-ben megszűnt, s haladó folyóirat 
alapítására Kolozsvárt csak 1926-ban került sor, amikor Dienes 
László elindítja a Korunk at. Közben a radikális, szocialisztikus 
és avantgard szellemi törekvések központja egy-két évre Arad 
lett. Itt indítja meg Franyó Zoltán 1924 elején a Genius című 
folyóiratot, amelyben megjelennek többek között Balázs Béla, 
Juhász Gyula, Komlós Aladár, Gergely Sándor, Révész Béla 
írásai is, de Déry Tibor nevével egyszer sem találkozunk. Egy 
évvel később, 1925 márciusában Szántó György indítja meg 
Periszkóp címmel konstruktivista folyóiratát. 

A Periszkóp nyári számában két verse jelenik meg Dérynék. 
Az egyik német nyelven (Mama Russland), a másik magyarul 
(Fiatal állat). Ezek a versek már Déry konstruktivista, a lo-
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gikát és régi értelmű realizmust tagadó „új" lírájának termékei, 
íme a Fiatal állat : 

Lehelletével kenyeret lehetett sütni oly meleg volt és egyszerű 
éjjel sebességről álmodott 
ha felébredt tiszta volt mint a vízcsepp 
meteorszeme a fekete levegőben 
mindig egyenes irányban szaladni előre 
és megharapta az akadályokat, hohó a megőrült legyek 

egyszer sokáig ült egy fa alatt 
lekonyult feje, ezüst karikák úsztak szemében 
aztán megértette, hogy nem lehet mindig játszani 
hogy került ide, üveghang a nagy zavarban? 
ártatlanul és céltalanul nőtt 
mint egy jó csók egy koldus száján. 

Bizony, meghökkentő hang volt ez az erdélyi költők szá-
mára. Csak azok tudták elfogadni, akik ismerték a Ma hangját, 
vagy legalább is keresztülmentek a Nyugat egykori forradal-
mán. Viták azonban nem indultak az új líra és ú j irodalom 
körül, amíg a Korunk meg nem indult. 

Dienes László folyóiratában Déry szereplése azonban hama-
rosan vitát vált ki. Az 1927-es márciusi számban a Korunk le-
közli A homokóra madarai című trialógusát, amely a Dokumen-
tum március 5-i irodalmi estjén tartott előadásának szövege. 
Déry ebben az előadásban néhány lényeges elvi kérdést vet fel 
a modern lírával kapcsolatban. íme néhány közülük : 

„Az új líra tudatosan a valóságon kívül él, egy új realitással 
folytatva emezt." 

„A költészet nem a valóság égi mása, s a valóság nem költé-
_ 1» szet. 

,,A modern költő azonban nem hazudik." 

„ N e m hazudik, mert nem a realitást formálja át, hanem ön-
magából teremt egy új realitást. Nem hazudik, mert nincs 
logikája." 

„Az új líra a logika bukását jelenti." 
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Erre kirobbant a vita. Az ekkor Szarajevóban élő Sinkó 
Ervin a legharciasabb. Egyoldalúnak tartja Déry trialógusát, 
s legfőbb kifogása az, hogy Déry lírája mindent tagad, ami 
organikus, és ehelyett „a törvény nélkül élő, esetleges szubjek-
tivitás önkényét, anarchiához való jogát deklarálja". Sinkó 
nemcsak Déryt, hanem Kassákot is megtámadja „ú j " költé-
szete miatt, s azt „az empirikus realitás elől való romantikus 
megfutamodás"-nak nevezi. Szerinte ez az új költészet nem 
szociális, mert „egy közösségekből kihullott szubjektivitás 
produktuma". 

Déry felveszi a kesztyűt. A Korunk 1927-es július—augusztusi 
számában válaszol Sinkónak, Csicsergés a homokóra körül c ím-
mel. A polemikus cikk azért érdekes, mert benne költészeti 
útjáról is vall Déry; részletesebben megmagyarázza felfogását 
a líráról. 

Déry először is saját verseire tér ki : 

„Sinkó azt állítja, hogy érti verseimet. Én, bevallom, nem értem 
őket. Mint ahogy nem értem meg a szövetet, amit a testemen hordok, 
a cseresznyefát, ami az ablakom előtt áll, azzal szemben, hogy meg-
értettem azt, hogy a kereskedő mennyiért adta el nekem a szövetet 
s hogy a cseresznyefa gyümölcsfa s a choripetalae-k kategóriájába 
tartozik. Nem értem verseimet, viszont értek hozzájuk. S némi 
hozzáértés elengedhetetlen." 

N e m érdektelen ma sem, amit a költészet lényegéről mond. 
Miután kijelenti, hogy nem hisz a művészi alkotás megváltoz-
tathatatlanságában, kijelenti Sinkóval szemben, hogy „a vers 
szellemi megnyilvánulás s akkor organikus, ha a szellem törvé-
nyeit követi s nem a matériáét". Ez persze egyáltalán nem jelenti 
az érzékelhetőség tagadását. Hiszen — állapítja meg Déry is 
— a vers a valóság anyagából fakad s enélkül elképzelhetetlen, 
de „saját szabályai szerint fejlődik az emberben". A vers maté-
riája a nyelv, a szó. Az új vers önálló életet él. Szavakból áll 
össze. A költő nem másolja a külvilágot, de a „racionális" 
logikát helyettesíti az „érzelmi" logikával. „Az új versben nincs 
szimbólum. Az új versben minden szó önmagát jelenti." 

Mit ért Déry a racionálissal ellentétes érzelmi logikán? Azt 
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a bonyolult folyamatot, amelyben „az érzelmi logika az ön-
tudat alatt szabályozza a köl tő képzeteit".A képzetek alakulását 
szerinte kizárólag „a lelki élet törvényei" szabják meg. És me-
lyek a lelki élet költői képzetét formáló tényezői? Mindenek-
előtt a képekben, hangokban és mozdulatokban való gondol-
kodás, az asszociációk általi definiálás, az asszociációk folytonos 
és pillanatig sem szűnő menetelése, valamint a folytonos mozgás 
kényszere. 

Déry határozottan visszautasítja az anarchizmus vádját is. 
Sem Kassák, sem ő, sem az ú j költészet többi képviselői nem 
futamodnak meg az empirikus realitás elől, . . . „hiszen ko -
molyabban vesszük a realitást, mint bármelyik más, előttünk 
járó nemzedék, tárgyilagosan szemléljük, lemérjük értékét, 
határait, anyagszerűen bánunk vele". Lényeges viszont az, 
hogy tiszta határt kell vonni a realitás és irrealitás közé. 

„Tudjuk, hogy a realitás folyton mozgó, változó, megrögzíthetet-
len anyag, kutat juk az összefüggéseket, mert tudjuk, hogy minden 
összefügg s hogy a realitás s az irrealitás is találkozik egy egyelőre 
még ismeretlen ponton." 

Nyilván az egész Kassák-csoport meggyőződését fejezte ki 
Déry, amikor a társtalanságban is megérezte az eljövendő győ-
zelmet : 

„Nem vagyunk egyedül. Ha kevesen vannak is, akik felismerik, 
hogy hozzájuk tartozunk, annál többen vannak, akiknek nevében 
beszélhetünk, ha nem is veszik észre, hogy róluk van szó. Ez nem 
közösséghiány. Osztálytalanul egy osztályhoz tartozunk, mely nem 
ismer, egy generációhoz, amely nem hisz, harcot vívunk, mely nem 
a mi, hanem a mások harca." 

A vita lezárult, Déry és a Korunk együttműködése azonban 
elmélyült, különösen miután Gaál Gábor vette át a folyóirat 
szerkesztését. 1928 júniusában közli első elbeszélését a Korunk-
ban. Az Elhaggyák egymást és meghalnak is ennek, a fentebb 
jellemzett írói korszaknak, a „szavak egymás mellé rakásának" 
a terméke. 

Gaál Gábor különben meleghangú kritikai cikkben üdvözli 
(1928 júniusában) az Énekelnek és meghalnak című kötet meg-
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jelenése alkalmával Déryt. Eredeti lírai egyéniségéről ír, s 
Kassák műve mellett a „legsúlyosabb" könyvnek tartja Déry 
kötetét. Néhány versét a kortárs magyar irodalom legjobb alko-
tásai közé sorolja, mert az „ú j realitás" nyilvánul meg bennük. 

A kegyetlen Kis haláleset című elbeszélést a Korunk 1930-as 
szeptemberi számában közli. Egy év múlva, az 1931-es nyári 
számban az öregedés szomorúságát tükröző Valorizáció című 
elbeszélés jelenik meg. Két évi szünet után aztán ismét a költő 
Déry jelentkezik. A Bécsből küldött vers (A csúcsról) 1933 
szeptemberében kerül közlésre. Lehiggadt, elégikus hang, 
mintha megfáradt ember szólna a versből : 

Szétnézel. S megérted életed tájait. 
Hátad mögött a múlt. Szemben a violántúli jövőből 
felmerülnek egy percre — mint víz alól — a világ megitt formái 
s játékba állnak. 

A reményt azonban nem adja fel ; kicsendül a versből a dol-
gozók ügyének diadalába vetett hit : 

A parti sziklákat nézed 
a gőzölgő tengert, mely a régi dalra nyitja száját 
— oly régi mint a fájdalom — 
s hátrább a síkon, az alkonyat vörös koszorúja alatt, 
önmagadat, egy gyorsan menetelő fellázadt tömegben, 
ismerős, egyre öregedő mozdulatokkal 
rohanva a füstölgő sír felé, mely hosszú utad végén, 
ott hol a nyomorgók láncaikat rázzák 
s a felszálló porfelhő a tájat lezárja, 
egy új szabadságharcban eldűlni hív. 

A Bécsből küldött vers után néhány évi szünet következik 
a Korunk és Déry kapcsolatában. Ismét meghitté válik azonban 
ez a kapcsolat 1936-ban, s talán az egész Korunk-időszak leg-
termékenyebb három éve kezdődik ekkor Déry számára. 
1936-ban két verset küld Gaál Gábornak, aki az egyiket (A lát-
nók) áprilisban, a másikat (Krónika Pharosi Phyliscusról) jú-
niusban közli. A Krónika . . . kemény elítélése a gazdagoknak, 
a gyengéket ostorozóknak, A látnók pedig elégikus hangú, 
jövőbenéző és bizakodó. 
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A költő, miután megállapítja, hogy évek óta felhők vonul-
nak az égen s „oly sötét van", ujjongva felkiált: „Már vége!" 
s „jön, jön már újra, a halhatatlan fény". Végül felszabadultan 
fordul az emberekhez : 

Ó, engedjétek be 
sötét szivetekbe a napot, 
a csillagot sötét házatokba, 

a rombolót! ki felvág kelet felől 
s tündöklik messze lövellt íveiben, 
ó csordultig mért édessége 
a beteljesülő hajnaloknak! 

A Korunk 1937-es évfolyamában három Déry-elbeszélést 
és négy Déry-verset közöl. Az elbeszélések mind komor hangu-
latúak, a Befejezetlen mondat c. regényének részletei. A Korunk-
ban közölt részek s a megjelent regény között alig van különb-
ség. Nagyrészt stiláris javítások, amelyek csak egy-egy helyen 
érintik a szöveget. Az Egy óra a Csdky-uccai korcsmában (Be-
fejezetlen mondat — Szépirodalmi Kiadó, 1957. I. 30—47.) 
szocialista-ellenes huligán provokátorok képét festi meg. 
A Játékosok és a Külvárosi délután (Befejezetlen mondat II. 251-
62. és III. 233—42.) komor képe a neorealizmus eszközeivel 
rázza meg az olvasót. A versek hangulata is meglehetősen 
komor. Az Anyát követik a Külvárosi ének ilyen sorai: 

Nem kedvelem én ezt a világot! 
Sötét vagyok én ebben a sötétségben. Néma a némaságban. 

Az Őszi szó mégsem a csüggedés hangulatát keltette az egy-
kori olvasóban: 

Ki lenn fekszel a sárban, emeld fel arcodat 
te is! és fegyverrel bontsd fel világodat, 
villogással, mint a nap s az őszi haláltól ne félj ! 

De nemcsak az elnyomottakat, önmagát is biztatja a költő: 

A hullástól! A lezúduló angyaltól, 
kinek tenyeréből sötét áradásban, 
ömlik a vak éjszaka, két dűlt sugárban, 

8 Irodalomtörténet 
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az elkerülhetetlen romlástól ne félj ! 
a büntetéstől, a férgek vetésétől, 
a tagadástól s a menny hét dörgésétől, 
Tibor, ne félj ! 

Egészen más a hangulata Az év napjainak, amelyet új forma, 
könnyed és dallamos líra jellemez : 

A rohanó idő 
testemtől kap testet 
mint méh a virágtól 
édes eleséget. 

Déry Tibor különben 1937 kora őszén romániai útra indul 
s néhány napot Kolozsvárt tölt el. Az Újságíró-klub kertjében 
egy hosszú estén van együtt Gaál Gáborral, aki magával vit t 
oda engem is. Gaál és Déry sorba vették a magyarországi és az 
erdélyi magyar irodalom problémáit. Déry nagyon sötéten 
látta a magyar szellemi életet. A publikálási lehetőségek be-
szűkültek, a szabad gondolat megnyilvánulására a mind vér-
szegényebb Nyugat mellett csak a Szép Szónál lát lehetőséget. 
A szellemi élet fasizálódásának felgyorsulásáról beszélt. Számba 
vette azokat az írókat, akik a baloldalról indultak s az urbánu-
sok vagy a népi tábor jobboldalára kerültek. Persze, nem kí-
mélte a baloldalt sem, különösen azokat, akik szűk és merev 
szemléletükkel inkább dezorganizálták, mint építették a szocia-
lista tábort. 

A kolozsvári kirándulásból való hazatérése utáni hónapokból 
fennmaradt Dérynék néhány Gaál Gáborhoz intézett levele. 
Ideiktatom szövegüket, mert főleg irodalmi vonatkozásaikban 
adalékok a Déry—Gaál kapcsolathoz. Az elsőnek ugyan nincs 
sok köze az irodalomhoz. 1937. november 21-én ugyanis 
azzal fordul „Kedves Gaál" megszólítással barátjához, hogy az 
állomáson Gaál Gábor vagy Balogh Edgár által átvett bakan-
csokat sürgősen juttassák el az egyik fűrésztelep mérnökéhez. 
„Egyébként még semmi újság. Öleli Dé ry" — fejezi be a lapot. 

József Attila halálakor Gaál cikket kér a költőről Dérytől. 
Erre küldi a cikket s 1937. december 9-i keltezéssel a következő 
sorokat : 
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„Kedves barátom, a Szép Szónak amúgyis írok már Attiláról, 
minthogy ez csak jan. 20-án jelenik meg, maga gondolom hozhatja 
az elsejei számban. — Nagyon megviselt a dolog. — Legyen szíves 
a decemberi számot beküldeni, még nem kaptam meg. Ölelem Déry". 

És valóban, a Korunk 1938. januári számában megjelenik a 
József Attila-cikk. „Egy szegény ember, egy nagy költő halt 
meg" — kezdi Déry, aztán megrajzolja József Attila jellemét 
és szellemi alkatát. Hadd idézzem ezeket a sorokat : 

„Szegény volt s örömre vágyott. Megkereste a szegénységnek 
rajta kívül fekvő kitapintható okait, megvizsgálta a társadalmat, 
rátalált osztályára s benne a maga helyére". . . „Mindvégig hű maradt 
osztályához. . . Ú g y látta egyidőben, hogy saját osztálya cserben-
hagyta. Nyilvánvalóan tévedett, amikor egy párt vezetőségét azono-
sította egy osztállyal. . ." 

A Korunk ban 1938 áprilisában jelenik meg utolsó írása, az 
Évi című elbeszélése. (Ez is részlet a Befejezetlen mondatból; 
III. 458—74.) Több írást nem kap Gaál Gábor, pedig állandóan 
sürgeti és újabb elbeszéléseket kér tőle. A magyarázatot Déry 
maga adja egy Gaál Gáborhoz intézett — 1938. június 18-án 
keltezett — levelezőlapon: 

„Kedves pajtásom, bármennyire sajnálom, ezúttal nem tudom 
kisegíteni. Hónapok óta nem írtam egy sort sem, s valószínűleg telje-
sen abbahagyom az írást. Elfogyott az erőm s a kedvem e világ ellen 
küzdeni. Barátaimmal épp oly kevéssé értek egyet, mint ellenségeim-
mel, egészen egyedül vagyok. Ehhez járul még az, hogy hét vagy 
nyolc éve egyetlen könyvem sem jelenhetett meg, holot t van vagy 
hét kötetre való írásom. Négy és fél évig dolgoztam az utolsó regé-
nyemen s most hogy elkészültem vele — s valószínűleg olyat végez-
tem, ami egyedüli a magyar irodalomban — nemcsak, hogy a kiadók 
fütyülnek rám, amire el voltam készülve, — de még a kutya sem 
törődik velem. N e m érdemes nekem írnom, erről már majdnem 
meg vagyok győződve. Szeretném mégis bizonyságát adni magához 
való személyes ragaszkodásomnak. — Talán azzal, hogy búcsúként 
felajánlom azt a hosszabb franciaországi sztrájknovellát, amelyet a 
múlt nyáron olvasott. Ha van kedve hozzá s nem túl hosszú a köz-
lésre (15 — 20 nyomt. oldal), fogadja el ajándékként — hálából irántam 
érzett barátságáért. Üdv. Déry." 

9* 
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A sztrájknovella, nem tudom miért, nem jelent meg a Ko-
runkban. Később szó volt még egy írásról, de erről sem tudni, 
vajon megérkezett-e Kolozsvárra? Egyáltalán, elküldte-e 
Déry? ígéretét egy dá tum nélküli, de nyilván 1938 vége felé, 
vagy 1939-ben küldött levelében közli. Ezt a levelét is teljes 
egészében iktatom ide : 

„Kedves Gaál Gábor, legyen szíves mellékelt levelet elolvasás 
után Balog Edgárnak elküldeni. 

Második kérés: ami prózaírásom az u tóbbi években a Korunkban 
megjelent, azt két-két példányban (a lapból kitépve) küldje be posta-
fordultával. A tartalomjegyzék segítségével nyilván könnyen meg-
állapítható. Én nagyjából emlékszem: r . a kocsmajelenetre, amely-
ben Vidovics egy munkás nyakkendőjét levágja, 2. egy gyerekje-
lenetre egy prolházban, 3. Évának egy Bécsben lejátszódó szerelmi 
kalandjára; de azt hiszem, hogy ennél t öbb van! Fontos, mert egy 
külföldi kiadónak kell beküldenem. 

Ujat több mint egy éve nem írtam, régi versem sincs. De most 
legépeltetek egy kb. 80 oldalnyi önmagában is megálló regényrészt, 
ez — ha használhatja — szíves örömest rendelkezésére áll. 

N e m tudok, mit kezdeni magammal! Isten áldja, pajtás! 
Déry . " 

Ezzel vége is az együttműködésnek. Megérkezett vajon a 
regényrészlet? Vagy elsodorta a háborús hangulat, a feszültsé-
gek növekedése? Egy-két dologra talán Déry Tibor maga is 
megadja még a választ, nemcsak a Korunkkal, de az egész ro-
mániai baloldali magyar sajtóval való kapcsolataira vonatkozó-
lag. Annyi bizonyos, hogy itt jelentős volt hatása a két világ-
háború közötti egész időszakban. 

• 

D É R Y TIBOR ERDÉLYBEN MEGJELENT ÍRÁSAINAK BIBLIOGRÁFIÁJA 
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JORDÁKY LAJOS 

„EGY V A L Ó V A N : A N I N C S E N " 

(ADY: A MAGYAR UGARON, A NINCSEN HIMNUSZA) 

I . 

Ady Endrének egyik legérdekesebb, legtalányosabb és nyelvi 
szempontból is nagyon figyelemre méltó verse A Nincsen him-
nusza. Megértéséhez a kulcsot egyéb versei adják meg, első-
sorban talán egy korábban írt, jóval ismertebb magyarság-
vers : A magyar Ugaron. 

Osvát Ernő havi szemléjének, a Figyelőnek 1905. áprilisi 
számában jelent meg Adynak Egy ismeretlen Korvin-kódex 
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margójára című cikke. Ady itt mint néhai „Hollós Mátyás" 
királyunk késői íródeákja elpanaszolja, hogy „ebben az ország-
ban alig teszi, cselekszi valaki azt, amit cselekednie kellenék". 
Cikke így kezdődik: 

„Magyar Nap-király, renaissance lovagja, különös írást ró most 
ide egy késői, szegény és szomjas íródeákod. Ne fedd őt meg érte, 
felséges Korvin Mátyás, mert balgának látszik, s maga előtt Attavante 
mester1 köntösében valamit lát, ami nincs, és ír valamiről, ami nincs" 
(A. E. összes prózai művei VII. Akadémiai Kiadó, 1968. 18—21. és 
3 0 6 - 1 3 . ) . 

Adyt ekkor már (az 1905. évi oroszországi polgári demok-
ratikus forradalom idején!) állandóan foglalkoztatja a magyar 
Van és a magyar Nincsen problémája. Csupa tépelődés ez a 
Figyeló'-beh cikk. 

„ N e m olyat keresünk-e, ami nincs? — kérdezi Ady önmagától. 
— Ami olyan, mint ez a kódex, melynek margóit betűkkel és kétsé-
gekkel besűrítem." S így folytatja: „ N e m kódexi nyelven mondom, 
s talán a te finom, de századokkal ezelőtt megállított s bekriptázott 
lelked föl sem fogja mindjárt : fogunk-e mi itt valamikor afélét [!] 
csinálni, amit mostanában különösen nagy erővel csinálnak a népek? 
Azért vagyunk-e itt, hogy teremtsünk lelkünkkel valamit a lelkünk-
ből, ami olyan, mint a lelkünk? Valamit, ami a mienk. Ami nemcsak 
más, mint — más, de méltó ékessége lehet fölemelt fejünknek. Vagy 
sorsunk csak azért kavart el itt bennünket Európa közepén, hogy 
durva anyagot szállítsunk a nagy világ-vegyfolyamathoz." 

Ebben az időben született Adynak A magyar Ugaron című 
verse: 1905. augusztus 13-án közölte a Budapesti Napló, majd 
az Új versek kötetében is megjelent 1906 februárjában — A 
magyar Ugaron című ciklus záró darabjaként. Az alábbi elem-
zés ezt a verset és későbbi „rokonát", A Nincsen himnuszát 
elsősorban Ady forradalmi hazaszeretete és forradalmi nyelv-
művészete szempontjából kívánja vizsgálóra venni. 

1 „Attavanti, Marco Attavante degli (kb. 1452 —kb. 1517): olasz 
könyvillusztrátor (miniátor), aki Mátyás királynak is 31 korvinát 
díszített" (Kislexikon. Akadémiai Kiadó, 1968). 
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2. 

Előbb a négy rövid strófából álló verset, A magyar Ugaront 
idézem : 

Elvadult tájon gázolok : 
Ős, buja földön dudva, muhar. 
Ezt a vad mezőt ismerem, 
Ez a magyar Ugar. 

Vad indák gyűrűznek körül, 
Míg a föld alvó lelkét lesem, 
Régmúlt virágok illata 
Bódít szerelmesen. 

Lehajlok a szent humusig: 
E szűzi földön valami rág. 
Hej, égig-nyúló giz-gazok, 
Hát nincsen itt virág?2 

Csönd van. A dudva, a muhar, 
A gaz lehúz, altat, befed 
S egy kacagó szél suhan el 
A nagy Ugar felett. 

„Elvadult táj"-nak látja a költő a század eleji Magyarorszá-
got. Verse szívfájdító kép az ország akkori elmaradottságáról, 
a halálba hajló magyar életről. Hű kifejezője és egyben könyör-
telen leleplezője az egész kiegyezés utáni, millenniumi és az 
első világháborúba torkolló magyar világnak. Sokoldalúan 
jellemzik az országot Adynak a versen végigvonuló jelzős 
szerkezetei: elvadult táj ; ős, buja föld ; vad mező ; magyar Ugar ; 
szent humus ; szűzi föld; nagy Ugar. A vers többi jelzős szer-
kezete még teljesebbé teszi a „magyar Ugar" ábrázolását: 
égig-nyúló giz-gazok, vad indák ; a föld alvó lelke, régmúlt virágok 
illata ; egy kacagó szél. 

Ady versének több motívuma Vörösmarty Szózatát jut-
tatja eszembe: a magyar élet és halál, a magyar múlt, jelen és 
jövő verseként íródott (hét évtizeddel korábban) az is. A re-
formkori költő így beszélt — ugyancsak ez mutató névmással 
— a hazáról: 

Ez a föld, melyen annyiszor 
Apáid vére folyt; 
Ez, melyhez minden szent nevet 
Egy ezredév csatolt. 

1 A verseket az Ady Endre összes versei (Magyar Helikon, 1968) c. 
kötet szövegközlése, ill. helyesírása szerint közlöm. — P. E. 
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Ady verse közvetlenebb, személyesebb: úgy szól az egész 
nemzethez, hogy látszólag csak a költő és a „magyar Ugar" 
van benne, senki és semmi más. A Szózatban egyetlen egyes 
szám első személyű igealak sincsen. A magyar Ugaron egyik leg-
feltűnőbb nyelvi sajátsága viszont éppen az ilyen igealakok 
használata : 

Elvadult tájon gázolok : 
Ős, buja földön dudva, muhar. 
Ezt a vad mezőt ismerem, 
Ez a magyar Ugar . 
Lehajlok a szent humusig. . . 

Miért szent ez a magyar „hurnus"? Olyan értelemben szent, 
ahogy Vörösmarty is alkalmazta ezt a jelzőt a Szózat két he-
lyén: „legjobbjaink" szent „neve", szent „akarata" teszi azzá. 

Kétségtelenül van némi gondolati párhuzamosság a Szózat 
és A magyar Ugaron között. Gondoljunk csak Vörösmartynak 
erre a versszakára: 

Az nem lehet, hogy ész, erő 
És oly szent akarat 
Hiába sorvadozzanak 
Egy átoksúly alatt. 

Ady hét évtizeddel később és más viszonyok között így ön-
tötte versbe hazaszeretetének, jövőféltésének nagy indulatát: 

Lehajlok a szent humusig: 
E szűzi földön valami rág. 
Hej, égig-nyúló giz-gazok, 
Hát nincsen itt virág? 

A továbbiakban mint a cselekvések, történések alanya és tár-
gya van jelen a költő a versben: „Vad indák gyűrűznek körül 
[ti. engem], Míg a föld alvó lelkét lesem, Régmúl t virágok 
illata Bódít [ti. szintén engem, Ady Endrét] szerelmesen." 
A dudva, a muhar, a gaz lehúzza, altatja, befedi őt. Nincsen itt 



Forum 6 2 9 

élet, nincsen itt semmi, csak „Csönd van", „S egy kacagó szél 
suhan el a nagy Ugar felett". 

Éppen azzal lázít Ady az akkori Magyarország halálos csönd-
je ellen, hogy látszólag nem lázad ellene, hanem tudomásul 
veszi, amit e halálos vízió hirdet: a „magyar Ugar" az végig-
nyúló giz-gazok"-é lesz, és ezek magát a költőt is eltemetik. 
A szél is csak kacagja őt, aki — míg él és eszmél — „a föld alvó 
lelkét" lesi. Vele együtt mindazokat kikacagja ez a szél, akik 
a feudális Magyarországon valami jobbra várnak. Akik foly-
tatják Vörösmarty gondolatsorát : 

Még jőni kell, még jőni fog 
Egy jobb kor . . . 

Adynak ebben a versében nincs szó „egy jobb kor"-ról , de 
a benne izzó nagy érzések így is mozgósító hatásúak. A vers 
érzelmi feszültségének nyelvi kifejezői az Adyra annyira jel-
lemző ellentét-párok, melyeknek két tagja között inkább csak 
ellentmondás, érzelmi ellentét figyelhető meg: az „előtaghoz" 
képest az „utótag" valami meglepően mást tartalmaz. Ilyen 
érzelmi ellentétek: a) Ós, buja földön <-> dudva, muhar ; b) magyar 
Ugar <-> szent humus ; с) E szűzi földön <-> valami rág ; d) Hej, 
égig-nyúló giz-gazok <-> Hát nincsen itt virág?; e) Vad indák 
gyűrűznek körül <-> a föld alvó lelkét lesem ; f) Régmúlt virá-
gok illata <-> Bódít szerelmesen ; g) Csönd van <-» egy kacagó szél 
suhan el. 

Király István így jellemzi A magyar Ugaron képalkotását: 
„A tiltakozó, lázadó szenvedély s ugyanakkor a megbéklyózó 
tehetetlenségérzés verse volt Л magyar Ugaron, s ez a belső ellent-
mondás tükröződött vissza a sajátos képalkotásban is." (Király: 
Ady Endre. Magvető Könyvkiadó, 1970. I, 191.) 

Nagy szerepük van a versben az igéknek és az igeneveknek. 
Ezek egymásutánját szinte A magyar Ugaron nyelvi és hangu-
lati v á z á n a k érezzük: elvadult — gázolok — ismerem — le-
haj lok — rág — égig-nyúló — nincsen — gyűrűznek körül — alvó 
— lesem — régmúlt — bódít — van — lehúz — altat — befed 
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— kacagó — suhan el. A tizenhat rövid verssorban az igék és az 
igenevek együttes száma meglepően nagy: tizennyolc. 

A sajátos jelentéstartalmú igék és igenevek között két „tar-
talmatlan" ige húzódik meg: a nincsen és a van. Ezek ellentéte 
is kifejezi az ábrázolt magyar valóság robbanó feszültségét. 
Mi az, ami nincsen „a magyar Ugaron"? Nincsen itt virág, csak 
„Régmúl t virágok illata Bódít szerelmesen". S mi az, ami van ? 
„Csönd van." Megdöbbentő, szinte lélegzetelállító a magyar 
Ugar csöndjének ez a nyelvi megmutatása. A hosszabb, össze-
tett mondatok között ez a rövid Csönd van tőmondat a maga 
egyszótagos alanyával és egyszótagos állítmányával, semmi 
jóra nem utaló szürke van igéjével: önmagában is tökéletes 
nyelvi kép a magyar Ugarról. A következő, utolsó mondat 
a hármas alannyal, hármas állítmánnyal és második tagmonda-
tának jelzőivel, szélsuhanásával csak drámai kiteljesítése az Ady 
korabeli Magyarország képének: 

. . . A dudva, a muhar, 
A gaz lehúz, altat, befed 
S egy kacagó szél suhan el 
A nagy Ugar felett. 

A magyar Ugar nemcsak „lehúzza", hanem „altatja", sőt 
„befedi", eltemeti a más, jobb életre vágyókat. A csönd — a 
halál. Az utolsó mondat igéiben elénk vetülő történésekben 
(lehúz, altat, befed — suhan el) nem a „nagy Uga r " mozgal-
massága tükröződik, hanem a költő lelkéé. Egy ország lassú 
elsüllyedésének halálos l á t o m á s a ez a vers ; és e megdöb-
bentő látomás mögött ott érezzük Ady meg nem alkuvását, 
szenvedélyes szembeszegülését a magyar Ugarral. 

Vörösmartyban még egészen másként rémlett fel a nemzet-
halál gondolata: 

Vagy jőni fog, ha jőni kell S a sírt, hol nemzet sűlyed el, 
A nagyszerű halál, Népek veszik körűi, 
Hol a temetkezés fölött S az ember millióinak 
Egy ország vérben áll. Szemében gyászköny űl. 
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Ady látomásában a nemzethalálnak nincs semmi nagyszerű-
sége. Úgy érzi, saját belenyugvásunk okozza vesztünket, s épp 
ezért a legnagyobb csöndben, másoktól meg nem könnyezve, 
sőt talán észre sem véve fogunk elpusztulni: legföljebb a suha-
nó szél egyetlen kacaja lesz a búcsúztatónk. De hát így kell-e 
történnie? Csak „égig-nyúló giz-gazok" vannak itt? „Hát 
nincsen itt virág? "A versnek ez az egyetlen kérdő mondata 
— bár a köl tő látomása a következő versszakokban egyre k o -
morabbá válik — némi bizakodást és valami nagy harci el-
szántságot is tükröztet. Ezért mondhatjuk, hogy A magyar 
Ugaron nemcsak annak a verse, ami van, hanem a magyar 
Nincsené is : a Holnapé, a lelkekben formálódó jobb Magyar-
országé. 

3-

Nem sokkal A magyar Ugaron megjelenése után látott nap-
világot — a Figyelő 1905. októberi számában — Adynak Mori-
turi című cikke. Azt panaszolja benne, hogy itt „a Kárpátok 
alatt" bűnnek számít a gondolkodás, a haladni akarás; az o r -
szág urai — „Pusztaszer" — „az Időre röhögnek: miért legyen 
másként, mint Szvatopluk után", miért legyen nálunk Ázsia 
helyett Európa? 

E cikkben az Új versek előhangjának és A magyar Ugaron 
című versnek több gondolatát fölismerhetjük. Amiről a verses-
kötet prológusában így ír A d y : „Hiába döngetek kaput, falat / 
S mégis megkérdem tőletek :/ Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?" 
— azt itt így fogalmazza: 

„Mi, fanyar igricek, azonban kiáltunk még egyet hozzátok. O m -
lásra készülő vérünket az egekig kiabáltatjuk föl: mit tettetek velünk? 
Mi komolyan vettük az Időt, mi 1896-ban komolyan 1896-ot írtunk, 
ti nem, ti csak 896-ot éreztetek akkor is" (A. E. összes prózai művei 
VII, 16 — 18 és 306 — 313) erős vagy te, Pusztaszer — folytatja 
néhány sorral lejjebb —, erősebb vagy Jeruzsálemnél, erősebb vagy 
Babilonnál, erősebb vagy Rómáná l , erősebb vagy Párizsnál." 
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A z u t á n a r ró l o lvasunk A d y c ikkében : „ P u s z t a s z e r " el aka r j a 
t i tkoln i , „ h o g y néhány F á r a ó é ez az o rszág , h o g y szennyes 
állati é l e t ben ta r t j ák a m i l l i ó k a t " , pedig „ m o s t utolsó d á t u m a 
já r t le az I d ő n e k " itt a K á r p á t o k alatt. 

A c ikk befe jezésében a r r ó l szól Ady , h o g y Pusztaszer „ o r -
d í tó t á l t o sa i " ú j á ldozat ra készülnek, m o s t „az ú j Ge l lé r t -
p a p o k a t " f o g j á k e lpuszt í tani : 

„És látom az új áldozatot Hadúrnak, az új Gellcrt-papokat. Élén 
az új magyar társadalomnak állnak az ordító táltosok. Szomorú 
embereket vonultatnak el. Akinek a homlokán ott vigyázatlankodik 
a Gondolat, akinek a szemeiből új érzések máglyája világít, akire 
rábizonyul, hogy szívesen áldozott az Eszme idegen és ékes isteneinek: 
az elveszett. Azt belesüllyesztik a mélységes, a piszkos, az örvénylő 
árba. Ave Caesar, morituri te salutant. . . [ = Üdvöz légy, Caesar, 
a halálba menők köszöntenek. . . ]" 

Igen , ez a m a g y a r U g a r : „ A dudva , a m u h a r , A gaz l e h ú z , 
altat, b e f e d . . . " 

A Budapesti Napló 1905. o k t ó b e r 21-i s z á m á b a n jelent m e g 
A d y n a k Az ige veszedelme c í m ű cikke. A h o g y e b b e n a k i e g y e -
zés u tán i és a mi l l enn iumi i d ő k magya r p a r l a m e n t j é t j e l l emzi , 
az t u l a j d o n k é p p az egész rég i , „ ú r i " M a g y a r o r s z á g n a k is j e l -
lemzése és bírálata. É r d e m e s idéznünk e b b ő l a c ikkbő l is: 

„Ismeritek penészes és szomorú életét a kisváros úgynevezett úri 
szocietásának? Az egymást maróknak, kicsinyeseknek, bután komi -
kusoknak és boldogtalanoknak életét? Ezt az életet élte harminchét 
évig a magyar úri parlament. 

Egymást marták és senyvedtek a benneülők. Ütn i a hatvanhetet 
és védeni a hatvanhetet: ez volt minden. És türelemmel lenni egy-
másnak úri állapotja iránt. Főképpen ez. 

Hogy harminchét évig késlekedtek a kormányok a szükséges 
jókkal? Miért nem obstruáltak a nagyszerű ellenzéki hazafiak? 

Végiglapozhatjuk naplóköteteit híres parlamentünknek: szitok az 
átkos kormány és Ausztria-Bécs ellen. A népjogok dögrováson 
lehettek. Pellagra-halál fekhetett egész vidékekre. Kiirthatták árva 
szigeteit a magyarságnak. Dühönghetett itt a legelmaradtabb Ázsia. 
Az urak veszekedtek, marakodtak, igen jó módban éltek, anekdótáz-
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tak a folyosón, és párbajoztak. No és szónokoltak. Igcbeti n e m fukar-
kodtak soha. Dolgozott a nagy pipa, és füstölt a kevés dohány. Ezt 
mívelték az urak" (A. E. összes prózai művei VII, 31). 

Ú g y l á t j a A d y , h o g y u r a l k o d n a k a z o r s z á g b a n a h a z u g , a 

n é p e l l e n e s „ i g é k " , p e d i g n e m h a z u g szavakra, h a n e m a z é l e t 

l e v e g ő j é t h o z ó tettekre v a n s z ü k s é g . M é l y m e g g y ő z ő d é s s e l 

h i r d e t i : 

„Soha még társadalom így nem éhezett. Rossz és barbár szenvedel-
mek melegágya ez a szegény, züllő, ezerszer jobb sorsra érdemes 
magyar társadalom. Kiéheztették — az igék. Elvonták tőle az élet 
levegőjét. Rózsaszínű és gonosz köddel ködözték be az agyát. Soha 
még társadalom így meg nem érett reformokra. El fog veszni ezek 
nélkül az európaisító, e kenyeret és intellektust kínáló reformok 
nélkül" (uo. 32). 

Válasz Tóth Bélának c í m ű í r á s á b a n — a Budapesti Napló 1 9 0 7 . 

m á r c i u s 2 - i s z á m á b a n — m á r n e m r e f o r m o k a t k ö v e t e l , h a n e m 

f o r r a d a l m i m e g ú j u l á s t : „ H i s z e m é s v a l l o m , h o g y a f o r r a d a l m i 

m e g ú j u l á s k i k e r ü l h e t e t l e n M a g y a r o r s z á g o n " ( A . E . : Ifjú 
szívekben élek. V á l . c i k k e k é s t a n u l m á n y o k . M ó r a F e r e n c 

K ö n y v k i a d ó , 1 9 5 8 . 2 4 3 . ) . 

A d y n a k 1 9 0 7 . d e c e m b e r v é g é n k i a d o t t Vér és arany c í m ű 

k ö t e t é b e n j e l e n t m e g a Fölszállott a páva. E z a v e r s t u l a j d o n k é p p 

a r r ó l a M a g y a r o r s z á g r ó l s z ó l , a m e l y m é g — n i n c s : 

Kényes, büszke pávák, Nap-széditő tollak, 
Hírrel hirdessétek: másképpen lesz holnap. 

Másképpen lesz holnap, másképpen lesz végre, 
Ú j arcok, új szemek kacagnak az égre. 

A d y akar h i n n i a z „ ú j m a g y a r c s o d á k " - b a n , v á r j a ő k e t . 

B o l o n d v á r a k o z á s e z , v a g y v a n v a l ó s á g a l a p j a ? A Fölszállott a 
páva a h a t a l m a s t é p e l ő d é s e k v e r s e . M i n d e n m o n d a t a a m a g y a r 

V a n é s N i n c s , a V a n é s a V o l n a ö n k í n z ó f e j t e g e t é s e : 

Vagy bolondok vagyunk s elveszünk egy szálig, 
Vagy ez a mi hitünk valóságra válik. 

Új lángok, új hitek, új kohók, új szentek, 
Vagy vagytok vagy ismét semmi ködbe mentek. 
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Vagy láng csap az ódon, vad vármegyeházra, 
Vagy itt ül a lelkünk tovább leigázva. 

Vagy lesz új értelmük a magyar igéknek, 
Vagy marad régiben a bús, magyar élet. 

1907-ben kétszázezren vándoroltak ki Magyarországról. 
Vörösmartyék reformkora óta csak szűkebbé, fojtogatóbbá 
vált a magyar élet. Egyre többen érzik úgy, hogy „a nagy vilá-
g o n " legkevésbé épp itt, a hazájukban találhatják meg boldogu-
lásukat : épp itt nincsen számukra hely. Ekkor alakul ki Adynak 
az a meggyőződése, hogy a ,,vad, úri tatárok" és „Csák Máté" 
földjén csak a magyar proletárok — a büszke fejjel i t thon mara-
dók — teremthetnek jobb életet, azok, akik „nagyok a hitben". 
1907 májusában közli a Népszava Adynak Csák Máté földjén 
című versét. Ebben így szól a köl tő „véreihez", a magyar pro-
letárokhoz : 

A m i csak szépség s ami reménység, 
Mind ti vagytok a Tisza körül. 
Nincs a világon még annyi bánat 
S annyi láncosa nincs még a világnak, 
Min t itt és nincs annyi nagy éhség. 

A magyar proletároknak mond ja Ady: „Éhe kenyérnek, éhe 
a Szónak, Éhe a Szépnek hajt t i teket." És: „Vagytok: a Ma, 
vagytok: a Holnap." Akar hinni a jövőben, ezért akar hinni 
még a „csodákban" is. Mágnások és püspökök uradalma című 
cikkében írja, a Budapesti Naplóban, 1908. március 26-án: 

„Ha csak csodaképp rövid idő alatt valami jóféle vihar n e m támad, 
vége ebben az országban magyarságnak, munkának, emberségnek, 
kultúrának, de vége ennek a szegény országnak is" (A. E. : I f j ú szívek-
ben élek. 73). 

1908 decemberében jelenik m e g Adynak Az Illés szekerén 
című verseskötete. Ennek A téli Magyarország c ímű ciklusát 
a Magyar jakobinus dala kezdi. A köl tő önkínzó tépelődései foly-
tatódnak itt is: 
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Ujjunk begyéből vér serken ki, 
Mikor téged tapogatunk, 
Te álmos, szegény Magyarország, 
Vájjon vagy-e és mink vagyunk? 

Mintha Vörösmartynak a reményeivel (,,Még jőni kell, még 
jőni fog Egy jobb kor") is vitába szállna, így töpreng: 

Vájjon lehet-e jobbra várni? 
Szemünk és lelkünk fáj bele, 
Vájjon fölébred valahára 
A szolga-népek Bábele? 

Ady szeretne hinni, akar hinni a holnapban. Az utolsó vers-
szakban ez a minden kétségen győzedelmeskedni akaró hite 
szólal meg: 

Bús koldusok Magyarországa, 
Ma se hitünk, se kenyerünk. 
Holnap már minden a mienk lesz, 
Hogyha akarunk, ha merünk. 

Az utolsó sor két feltételes tagmondata arra vall, hogy Adyt 
örök kétségek gyötörték: vannak-e elegen az ő kortársai között, 
akik „akarnak" és „mernek" harcolni azért, hogy „másképpen 
legyen holnap"? Erre mutat a ciklus utolsó verse is, melynek 
címe A Halál-tó fölött. A Halál-tó képe semmivel sem vigasz-
talóbb, mint a magyar Ugaré: 

A Halál-tó fölött kerengünk 
Szép, bátor, szürke madarak. 
S a tóban nagy, förtelmes és rest 
Kígyó-fejű, éhes halak. 
Ezt a bűz-lehü bús tavat 
így is nevezik: Magyarország. 

A másik versszak is A magyar Ugaront juttatja eszünkbe: 

Hiába minden, mind lehullunk, 
Húz a Halál-tó: elveszünk. 
Hiába lelkünk, lángolásunk, 
Szerelmünk, jóságunk, eszünk. 
Erőt mi rajta nem veszünk: 
Halál-tó marad Magyarország. 
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Adynak ugyanebben a kötetében találjuk a Hideg király 
országában című ciklust és abban A Nincsen himnuszát. Idé-
zem az egész verset: 

A Hajnal nem ragyogó, A Halál ős dáridó 
Az Éj fehéren lebben, S kis stáció az Élet, 
Az Isten nem jóságos, A B ű n szebb az Erénynél 
Az Ördög nem kegyetlen. S legszebb Erény a Vétek. 

A Nyár fagyos jégverem, A méz maró keserű 
A Tél hevítő hőség, S édes íze a sónak, 
Piros virág a Bánat, A Ma egy nagy hazugság 
S barna-bús a Dicsőség. S az igazság a Holnap. 

Bivaly-fekete a hó, Nincsen semmi, ami van, 
Fehér a szurok korma, Egy Való van: a Nincsen, 
A Van csak egy rossz álom Az Ö r d ö g a rokonunk 
S a valóság a Volna. S ellenségünk az Isten. 

Földessy Gyula szerint ez a vers „a tagadás álarcában az élet-
igenlés himnusza" (Földessy: Ady minden titkai. Magvető 
Könyvkiadó, 1962. 99.). Király István mást olvas ki belőle: 
„Mint az imperialista kor elidegenítő valóságának magányos 
intellektuelljeit általában, elérte Adyt is a huszadik századi 
világfájdalom, elérte a nihilizmus bénító betegsége: előtte is 
megjelent a Semmi." (Király: Ady Endre. II, 242.) Könyvében 
ő Az úrrá lett magány : az eltévedt ember című fejezetben foglal-
kozik A Nincsen himnuszával. Szerinte „a teljes eltévedés gro-
teszk, keserű verse" ez (id. m. II, 244), „a mindent visszájára 
fordító tagadás verse" (II, 337), s benne „A meghasonlott lé-
lek tragikus daccal zengte a Semmi himnuszát" (II, 245). 

Úgy gondolom, van igazság Földessy Gyula versjellemzésé-
ben s még több a Király Istvánéban, de szerintem jóval több 
ez a vers, mint Ady életigenlésének vagy meghasonlott taga-
dásának a kifejezése: benne van a tagadása minden rossznak, amit 
az akkori Ma jelentett, és az igenlése minden jónak, amit a 
Holnaptól várt. Ady itt annak a Magyarországnak a himnuszát 
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is zengi, amelynek „neve" a 20. század első évtizedében még: 
Nincsen. 

Igaz, hogy A Nincsen himnusza legszembetűnőbben a „ma-
gány" verse, de nem az „eltévedt", hanem az útkereső ember 
magányáé, aki egyéni magányának horizontján ott látja vagy 
legalábbis ott érzi a közösség : Magyarország jelenének és jö-
vőjének gondjait. Másodlagosan tehát A Nincsen himnuszát is 
tekinthetjük politikai versnek. 

Király főképp három Ady-verssel találja rokonnak A Nin-
csen himnuszát. Ezek a következők: Álmom : az Isten, A békés 
eltávozás, A föltámadás szomorúsága. Szerintem inkább csak 
egymással rokon ez a három vers, A Nincsen himnuszával ke-
vésbé. Mind a három jellegzetesen ,,én"-központú még a 
nyelvi forma tekintetében is: feltűnően sok bennük az egyes 
szám első személyű névszó- és igealak. Az első versnek már a 
címében (Álmom: az Isten) megjelenik az „én"-személy-
ragos forma, s a tizenkét sorban még kilenc ilyennel találko-
zunk: batyum, utam, sorsom, álmom, szeretnék, álmommal, birom, 
harcom, megtelek. Ez a vers ugyanabban az Ady-kötetben lá-
tott napvilágot, mint A Nincsen himnusza, de nem a Hideg 
király országában című ciklusban, mint ez, hanem A Sion-hegy 
alatt címűben. A föltámadás szomorúságát egy két évvel 
későbbi Ady-kötet közölte. Ebben a versben is uralkodnak az 
„én"-ragos szóalakok: rám, szólék, emlékszek, föltámadtam, 
sírom, kiléptem, elindultam stb. Maga az én szó is többször elő-
fordul benne. A békés eltávozás nyelvi formájának is talán 
a sok „én" a legszembetűnőbb jellemzője: én, arcom, sors-
intézőm, nekem, hangomat stb. Ez a vers négy esztendővel később 
jelent meg kötetben, mint A Nincsen himnusza. 

Király István valószínűleg két sajátságos szóegyezés alapján 
rokonítja egymással Adynak Álmom : az Isten és A Nincsen 
himnusza című versét: mindkettőben ott látjuk az Isten és a 
szintén nagybetűs Nincsen szót. Szerintem azonban e két szó 
egyezésénél sokkal lényegesebb az a különbség, hogy az Álmom : 
az Istennek összesen tíz „én"-szavával szemben az épp két-
szer akkora terjedelmű A Nincsen himnuszának egyetlenegy 

9 Irodalomtörténet 
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„én"-szava sincs. A különbség akkor igazán szembeszökő, h a 
egymás mellé állítjuk a két vers első négy-négy sorát : 

Almom : az Isten A Nincsen himnusza 
Batyum : a legsúlyosabb Nincsen, A Hajnal nem ragyogó, 
Utam : a nagy Nihil, a Semmi, Az Éj fehéren lebben, 
A sorsom : menni, menni, menni Az Isten nem jóságos, 
S az álmom : az Isten. Az Ördög nem kegyetlen. 

Szerintem ebben a nyelvi-formai különbségben lényeges 
tartalmi-hangulati különbség tükröződik. 

A Nincsen himnuszának majdnem az egészére jellemző sze-
mélytelenséget egyébként Király is észreveszi: „Személytele-
nül szólt mindvégig a vers, csak az utolsó szakaszban tűnt fel 
személyrag. Provokálóan nagy öntudattal, forradalmi többes-
ben kiáltotta szét a maga hitvallását a teljes elidegenedettség, 
a teljes szétesettség, a teljes magány." (II, 245.) Királynak e 
megállapításában ellentmondást érzek egyrészről a köl tő „pro-
vokálóan nagy öntudat"-a, másrészről aközött, hogy A Nin-
csen himnusza „a teljes szétesettség, a teljes magány" hitvallása 
volna. Király is fölfigyel az utolsó versszak „forradalmi többes"-
ére a rokonunk s az ellenségünk szóban. Szerintem abban, hogy 
az egyetlen egyes szám első személyű szót sem tartalmazó vers 
végén két többes szám első személyű szót használ a költő, ebben 
a versépítésben Adynak nem csupán a „magánya", hanem a 
társadalmisága, a forradalmisága is kifejeződik. 

Ha az Álmom : az Isten és A Nincsen himnusza utolsó nyolc-
nyolc sorát is egymás mellé helyezzük, itt is meggyőződhe-
tünk nyelvi-formai és tartalmi-hangulati különbségükről: 

Almom : az Isten A Nincsen himnusza 
Vele szeretnék találkozni, A méz maró keserű 
Az álmommal, nagy bolond hitben S édes íze a sónak, 
S csak ennyit szólni : Isten, Isten A Ma egy nagy hazugság 
S újból imádkozni. S az igazság a Holnap. 

N e m birom már harcom vitézül, Nincsen semmi, ami van. 
Megtelek Isten-szerelemmel: Egy Való van: a Nincsen, 
Szeret kibékülni az ember, Az Ördög a rokonunk 
Mikor halni készül. S ellenségünk az Isten. 
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Úgy hiszem, lényeges különbség van az Álmom : az Isten 
„kibékülésre" vágyó, „halni készülő" embere és a között a 
forradalmi Ady Endre között, aki így nyilatkozik: „ A Ma egy 
nagy hazugság S az igazság a Holnap." Itt, ebben a „magány"-
versben persze másodlagosan, közvetetten szólal meg az ő 
forradalmisága, de azért nem szabad észre nem vennünk. 

Tagadja a költő — bár a „magány" , de aligha a „teljes 
szétesettség" áttételességében — a feudális Magyarország egész 
eszmevilágát. Az ő „szótárában" m é g a szavaknak sem ugyan-
az az értelmük, mint az akkori hivatalos Magyarország szó-
használatában: amit az ország urai Hajnalként emlegetnek, az 
neki „nem ragyogó", amit viszont Éjnek mondanak, az „fehé-
ren lebben", mert az a Holnap hajnala. 

A magyar Ugaronnal szemben feltűnő nyelvi sajátsága ennek 
a versnek, hogy alig van benne ige, mert az állítmányok több-
nyire névszói állítmányok. Nem számítva a harmadik versszak 
főnévi értékben használt Van és Volna szavát, igét csupán az első 
és az utolsó versszakban találunk: lebben, illetőleg nincsen és 
van. E mindössze három ige között is csak az elsőnek van sajátos, 
változást kifejező jelentéstartalma, a másik kettő csak a létezés 
tagadására vagy állítására szolgál. „Az Éj fehéren lebben" vers-
sorra tehát az igéje miatt is föl kell figyelnünk. Szerintem figye-
lemre méltó egyezés, hogy a lebben igét Adynak egy ekkoriban 
írt másik versében is megtaláljuk, ugyanilyen jelentésben. 
A vers a Népszava 1908. október 4-i számában jelent meg, 
címe: Földrengés előtt. Egyike ez Ady proletárverseinek. Idé-
zem néhány sorát: 

Nyög, reng a Föld, rosszabbul nem lehet, 
Nekünk semmink sincs, hátunkon a házunk. 

Reng a Föld és vadul ölet az úr-had. 
Rengjen a Föld s a dölyfös had ölessen. 
És mégis más lesz a magyar világ, 
Az utcákon már a Jövendő lebben. 

„Az Éj fehéren lebben" sor fenti értelmezését támogatja 
A Jövendő fehérei című Ady-vers is. Utolsó szakasza így szól: 

9* 
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Egy érdemem van: mélyre láttam 
S szerettem, aki szenvedett, 
A Jövendő fehéreit. 
Óh, szűz proletár-seregek, 
Daloljatok. 

De hogyan értsük A Nincsen himnuszában azt, hogy „Az 
Isten nem jóságos, Az Ördög nem kegyetlen"? A hivatalos 
Magyarország Istene nem kell Adynak, mert ez az Isten (az 
elmaradottság és a népelnyomás rendszere s ennek ideológiája) 
„nem jóságos". Amit pedig a Holnap tagadói Magyarországon 
Ördög-nek tartanak, az valójában „nem kegyetlen", nem kell 
félni tőle. Ez az Ördög tulajdonképp a holnapi Magyarország, 
ahol minden „másképpen lesz". Adynak ezeket a sorait olvasva 
eszünkbe jut A papok istene című verse, amelyet nem sokkal 
előbb közölt a Népszava : 

Én véreim, búsak, szegények, 
T u d o m én azt, hogy kell az ének, 
Kell a zsoltár, kell a fohász, 
Kell a hit, de ne higyjetek 
Soha a papok istenének. 

Figyelemre méltó e költemény második szakasza is : 

Tőle jött minden kénes átkunk, 
Sok meg nem hallott imádságunk, 
Földi poklunk, ős kárhozás, 
Szolga-voltunk, szegény sorunk 
És hogy mi még mindég csak — várunk. 

Láttuk a Fölszállott a pávában, hogy Ady szerint: 

Vagy lesz új értelmük a magyar igéknek, 
Vagy marad régiben a bús, magyar élet. 

Az olyan „magyar igék" ( = magyar szavak) is, mint nyár 
és tél, bánat és dicsőség, mást jelentenek az akkori Mának, me-
gint mást az Ady szívében élő Holnapnak. Ő A Nincsen himnu-
szában mindent a holnapi ember szemével néz, mindent a hol-
napi ember szívével érez, mindent így értékel át saját korában: 
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A Nyár fagyos jégverem, 
A Tél hevítő hőség, 
Piros virág a Bánat, 
S barna-bús a Dicsőség. 

A költő szenvedélyes ítélete nyilvánul meg abban, hogy az 
ellentétek hatását itt jelzőkkel fokozza : fagyos jégverem <-» hevítő 
hőség. 

A vers első hat sorában az alany megelőzi az állítmányt, 
a 7—10. sorban viszont megfordul a két fő mondatrész sor-
rendje, s ez a négy sor az állítmányi résszel kezdődik: Piros 
virág a bánat stb. Sajátos, adys összetételek a versben: barna-bús, 
bivaly-fekete. A 11 —12. sor mintegy összegezése az eddig mon-
dottaknak: 

A Van csak egy rossz álom 
S a valóság a Volna. 

Érdekes ennek a forradalmi hitnek a nyelvi kifejezése. Az 
akkori jelent és a vágyott jobb jövőt egy-egy főnévi értelem-
ben használt, nagybetűvel kezdett igealak jelöli (Van, Volna). 
Ady úgy szerkesztette ezt az „összegező" mondatot, hogy a 
vers 1—6. sorának alany—állítmány és a 7—10. sornak állítmány 
—alany sorrendje u t á n a 11.sorban az alanyt, a 12. sorban vi-
szont az állítmányt tette előre. 

A következő két versszakban soronként váltakozik az alany— 
állítmány és az állítmány—alany sorrend, és folytatódik Ady 
vitája, harca a régi „magyar igékkel". Minden versszakban, 
így itt is az első sor a másodikkal, a harmadik sor a negyedikkel 
alkot sokatmondó ellentétpárt: 

A Halál ős dáridó 
S kis stáció az Élet, 
A Bűn szebb az Erénynél 
S legszebb Erény a Vétek. 

Ha a hivatalos Magyarország Вия-пек, Vétek-пек mondja a 
régi és a rossz elleni lázadást, Erény-пек pedig a szolgalelkű-
séget, a megalkuvást nevezi, akkor Ady méltán hirdetheti, 
hogy: „A Bűn szebb az Erénynél S legszebb Erény a Vétek". 



6i4 
Forum 

Ennek a szójátéknak és benne a fokozásnak Ady Endre forra-
dalmas lelkében van a valóságalapja. 

„A méz maró keserű S édes íze a s ó n a k . . . " Itt az első tag-
mondatban az állítmány bővült egy fokozó értelmű, mellék-
névi igenévi jelzővel (maró keserű), a második tagmondat-
ban pedig az alanynak van jelzői bővítménye (íze a sónak : 
fordított birtokos jelzős szerkezet). A versszak másik két tag-
mondata — a 19—20. sor — újabb összegező ítéletet fogalmaz 
meg, még szenvedélyesebben, még messzebb látóan, mint a 
II—12. sor („A Van csak egy rossz álom S a valóság a Volna"): 

A Ma egy nagy hazugság 
S az igazság a Holnap. 

Az utolsó szakasz azután az egész mondanivalót — hogy 
úgy mondjam — a legmagasabb hőfokon összegezi: 

Nincsen semmi, ami van, 
Egy Való van : a Nincsen. . . 

Az előző húsz sor mindegyike egy-egy tagmondat volt, és 
minden négysoros szakasz négy mellérendelt tagmondatból 
tevődött össze. A befejező versszakban megtörik ez a szabá-
lyosság, szétveti ezt a formát az állítás—tagadás hatalmas indu-
lata: AHadak Útjában is említett „Jövő és Igazság" és „nagy 
ítélet" szenvedélyessége. így a 21. sor (Nincsen semmi, ami 
van) a versszak egészén belül maga is összetett monda t : egy 
fő- és egy mellékmondatból áll — az egész versben ez az egyet-
len alárendelés! A következő, 22. sor (Egy Való van : a Nin-
csen ) szintén formabontó : amint az előző sort a negyedik szó-
tag utáni vessző, ezt — ugyancsak a negyedik szótag után — 
a kettőspont tagolja értelmezettre és értelmezőre. 

Nyelvi érdekessége ennek a két sornak az is, hogy — mint 
már utaltam rá — az első versszak lebben igéjén kívül az egész 
versben csak itt találunk igéket: egy nincsen-1 és két van-1. (A 
nagy kezdőbetűs második Nincsen — mint a névelője is mutatja 
— nem ige, hanem főnév, éppúgy, mint a melléknévi igenév-
ből főnévvé, sőt tulajdonnévvé tett Való. Ady költői nyelvére 
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nagyon jellemző a legkülönfélébb szófajú szavaknak alkalmi-
lag főnévként való használata és a köznevek tulajdonnevesítése: 
nagy kezdőbetűs írása.) Az, hogy igét Ady csak az első meg az 
utolsó versszavakban alkalmaz — bár valószínűleg nem tuda-
tosan járt el így —, A Nincsen himnusza mondanivalójában leli 
magyarázatát. Szerintem épp a három igés sor: a 2. és a 21 —22. 
sor fejezi ki a mondanivaló lényegét: 

Az Ej fehéren lebben. . . 

Nincsen semmi, ami van, 
Egy Való van : a Nincsen. . . 

A vers utolsó szakasza olyan, mint egy testamentum: Ady 
megmásíthatatlan ítélete arról az egész korról, amely 1867-től 
nemcsak A Nincsen himnusza megírásának idejéig, hanem az első 
vüágháború végéig terjed; sőt tulajdonképpen a magyar tör-
ténelemnek egy egész évszázadára érvényes ez az ítélet: 1849-
től 1945-ig, a szabadságharc bukásától a felszabadulásig. Ady 
megsemmisítő ítéletet mond az egész magyar feudalizmusról, 
a jövő szempontjából semmitérőnek minősíti azt, „ami van". 
Egyetlen valóság van számára: a Volna, a Holnap, a Nincsen, 
vagyis az a Magyarország, amely még csak „lesz". A magyar 
feudalizmustól nem lehet várni semmi jót, annak meg kell 
írni a végítéletét: „Testamentumot, szörnyűt, í rni" — Ady 
Sírni, sírni, sírni című versének ez a sora jut az eszünkbe, amely 
sor mintha a feudális múlttal és jelennel való nagy leszámolást 
is sürgetné. A Nincsen himnusza szenvedélyes állásfoglalás a 
jövő, a „másképpen lesz holnap" mellett. 

A Nincsen himnusza : dicsőítése a Holnap-nak, a Nincsen-
nek, melytől az ország akkori vezetői úgy féltek, mint a babo-
nás ember az ördögtől. A vers utolsó két sora azt fejezi ki, 
hogy Ady a kornak ezt a hamisan ördög-nek nevezett Ördög-ét 
(mely igazában a Holnapot, a jobb kort testesíti meg), roko-
nának érzi, viszont ellenségének és mindannyiunk ellenségének 
tartja az önmagát istenítő magyar feudalizmust. Gondoljunk 
csak vissza az első versszakra, ahol már felmutatta ennek a feu-
dális Isten-nek a képét, sőt a vele szemben álló Ördög-ét is (akit 
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csak a Holnap ellenségei tartanak ördögnek) ! Ott így fogalma-
zott A d y : „Az Isten nem jóságos, Az Ö r d ö g nem kegyetlen." 
Itt pedig — a vers végén — megfordítja az Isten—Ördög sor-
rendet, s a magyar feudalizmus Istenét és Ördögét most már 
nem egy-egy negatívummal jellemzi (ti. hogy „nem jóságos", 
ill. „ n e m kegyetlen"), hanem sokkal élesebb rajzzal, a tagadás 
helyett állító formában, a személytelenségből személyes fogal-
mazásba csapva át: 

Az Ö r d ö g a rokonunk 
S ellenségünk az Isten. 

H o g y ez a vers nemcsak általánosságban szól a Van-ról és a 
Nincsen-Tol, és hogy itt a költőnek nem csupán az egyéni életé-
ről, egyéni sorsáról van szó, hanem sokkal többről: az egész 
magyar életről, mindnyájunk sorsáról — azt az utolsó két sor állít— 
mányának többes szám első személyű ragja is kifejezi: 

Az Ö r d ö g a rokonunk 
S ellenségünk az Isten. 

N e m az isten-versek Istenéről mondja Ady, hogy „ellensé-
günk" , hanem a magyar feudalizmusról: „ami van" . Ady 
itteni feudális Isten szavának tartalma ugyanaz, mint amire A 
magyar Ugaron című versben utalt: dudva, muhar, égig-nyúló 
giz-gazok, vad indák. És hogy nálunk „csönd van", halálos 
csönd. Ez a mi ellenségünk: „a magyar Pokol". 

5-

A magyar Ugaron és A Nincsen himnusza soraiból ugyanaz a 
harcos Ady Endre szól hozzánk, aki Elhanyagolt, véres szivünk 
című versében így summázza a nagyszerű küzdelmek értelmét: 

Harcunk a magyar Pokollal van, 
Mindent erre tettünk, 
Ennek a kapui t döngetjük, 
Ezé a harcé lelkünk, testünk, 
Ez vesztünk vagy győze lmünk: sorsunk. 

PÁSZTOR EMIL 
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K R Ú D Y GYULA: ŐSZI VERSENYEK 

NOVELLAELEMZÉS 

I. 

Ben, az elcsapott zsoké (ez az állandó jelző gyakran tér vissza) 
kötőféket dug a zsebébe, hogy a Ligetben felakassza magát 
egy fára. Második éve teng-leng, állását elvesztette, betevő 
falatja is alig van. Délelőttjeit „gondolkodással" tölti a liget-
ben, majd déli harangszókor útnak indul, mintha várnák vala-
hol. Egy nap aztán „csoda" történik, megjelenik előtte a mese-
beli tündér egy negyvenéves pesti úrnő személyében, egy olyan 
tündér, aki „éjszemével, kondorfekete hajával, sápadt arcával 
keleties színt ad Budapestnek". A mese és a valóság olvad itt 
össze, a sanyarú sorsú Ben nyilván kitalál egy történetet, meg-
álmodik egy eseménysort, miután a nőt lovagjával a szomszédos 
ligeti padon meglátta. Á m különleges álomlátás volt ez : az író 
nem engedte, hogy stilizált, Oscar Wilde-s mese legyen belőle, 
vagyis egyike azoknak a légies, szimbolista elbeszéléseknek, 
amelyeket a századforduló körül nálunk is többen műveltek, 
pl. Szini Gyula, Szép Ernő és mások. Álmodott Ben, de az 
álom alkalmat ad Krúdynak arra, hogy egy szinte sablonos, 
bár nála visszatérő eseménysort képzeltessen el Beimel, ese-
ménysort, amely a 14-es háború előtti Pestnek társadalomrajza 
is, legalábbis annak a meggazdagodott kereskedő középréteg-
nek, amelyet Krúdy jól ismert. 

Jegyezzük meg mindjárt, hogy ez a fogás : az álom, amelyben 
az ember vágyai megvalósulnak — (mert mint végső cél Ben 
azért álmodik, hogy az álom teremtette ú j világ szerelmet és 
jólétet, mindenekelőtt korgó gyomrának kitűnő vacsorát 
szerezzen) — Krúdynál gyakran jelentkezik. Többnyire azon-
ban nem ennyire konkrét, szinte élesen realisztikus körvonalak-
kal, mint ebben a novellában. 

Krúdynál az elvágyódás valami régi, megélt, soha el nem 
feledett emlék, a sokszor emlegetett idő-probléma is a jelen 
és múlt keverésével függ össze és akkor válik különösen szem-
betűnővé, amikor a stilisztikai, nyelvi megoldások kiküszöbö-
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Ь к az á tmene te t . A m ú l t b a m e r ü l ő áb ránd , az a je l legzetesen 
K r ú d y s e lvágyódás , ame lynek az i r ánya az élet e g y k o r á b b i 
korszaka , s a m e l y h e z m i n t e g y k ö t ő d i k a hős je lene , k ö n n y e n 
igazo lha tó . B i z o n y í t h a t j u k pé ldáu l A silbak c í m ű r ö v i d el-
beszéléssel, a m e l y e lőször Az Újság 1913. o k t ó b e r 19-i számá-
b a n je lent m e g . 1 

Matskási Mik lós , Fü reden ü d ü l ő nyírségi gaval lér szerelmes 
Fruzsinába, v a l l o m á s helyet t a z o n b a n éjjelente szere lmes leve-
leke t ír hozzá, ahe lye t t , h o g y á t a d n á őket az u g y a n o t t t a r tóz-
k o d ó h ö l g y n e k , v a l a m e n n y i t ( m i n d a százegyet , m o n d j a 
K r ú d y ) elégeti a z o n az éjjel, a m i k o r Fruzsina e lu taz ik . M i v a n 
a levelekben? Matskás i m ú l t j á b ó l események , é l m é n y e k , szí-
n e k , emlékek , a j e l enbő l va ló e lvágyódás m o t í v u m a i . 2 

Az e lvágyódás a m ú l t század n e g y v e n e s éveinek b i e d e r m e y e r 
v i lága felé i r ányul ; ú g y érezzük, h o g y ebben v a n díszlet , d e k o -

1 Kötetben kétszer is, a Mákvirágok kertje (Franklin 1914) és az 
Első szerelem (Athenaeum 1914) c ímű kötetekben, legutoljára az 
Éji zene című novellaválogatásban; Magvető, 1961. 

г „. . . ki tudná elgondolni az érzelmeket és képeket, amelyek 
ilyenkor támadnak a levélíró szívében. Nászút az osztrák Alpesekben, 
Klagenfurt pirostetős házai feltünedeznek a völgyben, és a gráci 
Elefántból a fehér abrosz piroslik a napsugárban a metszett boros-
üvegen át, gondolás éjszaka Velencében régi paloták árnyékában, 
holdas este egy kis útszéli fogadóban Milano felé, és a magas ablakon 
bepillant a hold, hogy szűzi fehérré, titokzatossá fesse a kedves párnán 
nyugvó, barna kis fejét, hosszú csók és fogadalmas kézszorítás Veroná-
ban a Júlia erkélye alatt és délutáni vizit a bécsi kapucinusok sírboltjá-
ban, ahol halott császárnék koporsója felett örök hűséget lehet esküdni: 
Matskási katonakorában, az olasz csatamezőkön masírozván, bejárta 
e helyeket, húszéves volt, az anyjától kapott amulett megőrizte 
minden veszedelemtől. Tehát nem írhatott másról, mint a gráci 
gyorskocsiról, amelyen hazájába visszatért. Némelyek ismerhetik az 
algíri partok fölött ragyogó csillagos éjszakákat, a velszi mezők felett 
szálló aranyos ködöt napkeltekor vagy Madrid lámpásait, amint a 
felhőkre vetik fényüket. . . Matskási csupán velencei piros vitorlának 
tudta elképzelni kedvesét, amely boldogan szeli a hajnali tengert, és 
leveleiben gyakran hasonlította őt zamatos fügéhez, édes trieszti 
borhoz és csodatevő fekete szentképhez, valamely kis olasz templo-
mocskában." (86 — 87.) (Kiemelések tőlem, H. Gy.) 
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ráció és talán bizonyos póz is. Egy azonban nincs : nem mese-
szerű ez a múlt-idézés, az a világ tényleg létezett, mint ahogy a 
katonáskodás ténye is, valamint a „lombard-venetói nagyvilág" 
is (ahogy Szauder József nevezi az osztrák-olasz tartományt). 
Viszont a mi novellánkban szó sincs a múlt külsőségeiről, az el-
vágyódás összekeveredik a korabeli valósággal : Ben álma révén 
jócskán beletekintünk abba a 14-es háború előtti pesti valóságba, 
egy bizonyos réteg életébe, amely oly gyakran tér vissza Krúdy 
írásaiban. 

És valóság maga Ben személye is: hogy kiről mintázta 
Krúdy, nem tudjuk, az azonban nyilvánvaló, hogy a lóver-
seny és turf világát jól ismerte, nemcsak Kellér Andor Zöld 
gyep, zöld asztal című könyve3 tartalmaz számos utalást a ló-
versenyző Szemere Miklós és Krúdy baráti kapcsolataira, 
hanem maga a novella is nem egy helyen teszi nyilvánvalóvá 
Krúdy ebbeli jártasságát. Főként a hasonlatok mutatnak erre, 
nézzünk meg egy-kettőt: 

„Ben, az elcsapott zsoké, olyan zavarba jött, mint akár a kilencszáz 
méteres villámdíjban, amikor egész vagyonát feltette egy kancára, és 
verseny közben legnagyobb meglepetésére a kanca sárlani kezdett. 
N e m is nyerhette volna meg a versenyét, ha barátja, Cleminson ki 
nem segíti, nekilovagolván a veszélyessé váló lónak" (Krúdy Gyula: 
Válogatott novellák, Szépirodalmi, 1957, 303.). 

„Ben eddig csak annyit tudott a papokról és apácákról, hogy 
lóverseny napján kész veszedelem találkozni velük. Cleminsont egy 
öreg pap átkozta meg, amikor fejhosszal elveszítette a Legert" (uo. 
309-)-

Kellér Andor idézett művéből tudjuk, hogy az angol Cle-
minson zsoké jelentékeny szerepet töltött be Szemere Miklós 
istállójában.4 Hogy Cleminson volt-e a minta Krúdy számára 

* Szépirodalmi, 1957. 
4 Nevezetes eset volt az 1895. évi Szent István napi verseny. Sze-

mere ezer fontot ígért a zsokénak, ha nyer, az Eltoli lovat lovagolta, 
mindenekelőtt Üchtritz Zsigmond Ignác nevű lovát kellett meg-
vernie, amelyet az ugyancsak angol Bulford lovagolt. A finisben 
hol az egyik, hol a másik ló feje volt elöl, csak amikor a verseny 
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(a szerencse forgandósága Bent is elérte), nem tudjuk és szá-
munkra nem is lényeges. Csak azt kívántuk megmutatni, hogy 
Krúdy az életből választotta a f igurát : a Ben sorsa a zsokék 
közös sorsa volt, hisz pl. könnyen elhízhattak, megsérülhettek 
vagy más módon csökkent teljesítőképességük s akkor már 
nem volt rájuk többé szükség. Egyébként a lóverseny-téma 
több Krúdy-műben foglal el központi vagy jelentékeny helyet, 
gondoljunk például a Pesti Napló ban 1931-ben közölt A kék-
szalag hőse című regényre (Szépirodalmi, 1956), amelynek 
hőse Alvinczi Eduárd, tehát Szemere Miklós — Cleminson-
ról azonban ott n e m esik szó. 

II. 

A mese és a valóság összemosása, a modern valóság ábrázo-
lása a Ben ábrándozásából kilépő asszony személyében, ez az 
első meghatározó eleme a novellának és az egyúttal sajátos, 
Krúdyra jellemző motívum. A második ugyancsak általánosan 
ismert Krúdynál és ez a groteszk kedvelése. Bővebb esztétikai 
tárgyalása messzebb vezetne, a konkrét példaanyag alapján 
a következőket mondhat juk: voltaképp meglepő és sokszor 
gúnyoros ötletekről van szó. Éppen a nem várt fordulat kelt 
ironikus hatást, az, hogy az oda nem illő közlés és az azt köz-
vetlenül megelőző tartalom nem a szokvány logika szabályai 
szerint kapcsolódnak. 

Kezdjük a novella első mondataival. 
Ben elveszítette állását s attól kezdve „egy fehér fejkötős, 

töpörödött öreg asszonykára kezdett gondolni, aki egész életé-
ben rágni való dohányt csomagolt Sidney és Monkey urak 

eredményét hirdető táblát kitették, derült ki, hogy Eltol i győzött . 
Azonban a szerencse forgandó: 1897-ben Cleminson vesztett a Sebaj 
nevű lovon a német Oppenheimer bá ró Saphir nevű lovával szemben, 
Szemere rövidesen elbocsátja Cleminsont szolgálatából és a szűkebb 
hazájából való Bonta Ferire bízza lovait , miután Angliában taníttatta 
ki a zsoké mesterségre. 
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üzletében egy londoni magazin verejtékes, gázlángos mélységé-
ben". 

Dehát miért? mi köze van az állástalanságnak és a zsokénak 
a londoni raktárhoz és a rágni való dohányhoz? Talán az anyja 
jutott eszébe? Erről a feltevésről minden bizonnyal le kell mon-
danunk, semmi további utalás nincs erre, azután pedig a zso-
kék, még a kikopott zsokék is fiatalok, itt pedig „töpörödött 
öregasszonyká"-ról van szó, aki Bennek nagyanyja lehetne. 
A magyarázat másutt keresendő, Krúdy bizarr ötletet talált ki, 
hogy a póruljárt Ben helyzetét oda nem illő asszociációval 
jellemezze, ez a fura asszociáció óhatatlanul kelt gunyoros ha-
tást. A cél nyilván a tragikus alaphang tompítása, az állástalan-
ság soha sem öröm, az olvasó nem rokonszenvezne a drámai 
hangvétellel, ezt azonban az író ezzel az ötlettel jócskán enyhí-
tette. 

Nem szokatlan eljárása ez egyébként Krúdynak, az ilyen 
oda nem ülő, a történetbe nem vágó, emlékező gondolatok 
másutt is jelentkeznek. Telitalálat a Rezeda Kázmér szép élete 
című regényben Rezeda Kázmér és Császár Fruzsina kamara-
erdei kirándulása; a kirándulás folyamán Császár Fruzsina 
megesketi Rezedát, hogy senkinek sem mondja el az erdei 
jelenetet és a szerelmeskedést. És ekkor ezt mondja Krúdy 
Rezedáról: 

* 

„Mert a kalandos és menyországinak számító percben valamely 
megfejthetetlen rejtély révén, az évek óta nem látott Nekolni, a föld-
alatti Olimpia mulató életunt karmestere jutott eszébe, aki parókás 
fejével, szőkére festett bajszával fásultan fogadta a színésznők hízel-
kedését, akik szólószámokat kértek tőle." (Szépirodalmi, 1957. 114 — 
15; első kiadása folytatásokban 1933-ban a Pesti Napló ban.) 

Nekolni úgy kerül a szövegbe, mint a Sidney és Monkey 
urak üzletében tevékenykedő öreg asszonyka a jelen novellá-
ban, még a szimmetria is azonos. Nekolni topográfiailag, helyi-
leg is meghatározott, a földalatti Olimpia mulatóban tevé-
kenykedik, ugyanúgy, mint az asszony egy londoni magazin 
„mélységében". Mindkét esetben ugyanaz a cél: Krúdy egy 
patetikusnak ígérkező, sőt líraian aláfestett szituációt „tönkre 
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akar tenni" ; Rezeda esetében a kamaraerdei kirándulás a sze-
relem mélyebb és őszintébb hangjait szólaltatná meg, az erdei 
ölelkezés nemcsak kalandnak ígérkezik, hanem már-már 
komolyabb érzelemnek, szinte szerelemnek. Krúdy azonban 
saját esztétikai világának megfelelően alakítja a helyzetet, neve-
tésre ingerlő kajánsággal, groteszk fintorral, a jelenhez távol-
ról sem illő megjegyzéssel el akarja érni, hogy az olvasó ne 
vegye túlságosan komolyan az esküt, fogadalmat. 

A groteszk egyebütt is gyakran jelentkezik a novellában, 
mindjárt a bizarr kezdést követő lapokon, amikor megismer-
kedünk Ben szállásviszonyaival, öltözködésével. 

Tud juk , hogy Ben úgy jut ingyenes szálláshoz, hogy egész 
éjszakára kifizetett szobát vesz igénybe az ismert garniszálló-
ban, ahonnan a szerelmesek dolguk végeztével távoznak. 

„Egyszer-másszor meggondolták magukat a szerelmesek, vissza-
tértek a hajnali utcáról, mintha a szobában felejtettek volna valamit, 
Bennek ilyenkor jó darab ideig kellett az a j tó előtt várakoznia, amíg 
a szerelmesek megtalálták azt, amit kerestek." (uo. 299.) 

Egy másik kaján megjegyzés olvasható ugyanitt „a nagyon 
tisztességes, nagyon szolid, szigorú tekintetű férfiak"-ról, akik 

„ n e m mondtak le Ben kedvéért délelőtti szórakozásukról, és Ben 
már tíz órakor az utcán találta magát, mert egy budai professzor úr 
szabad délelőttjén Pestre tévedt, és engedett egy Nagymező utcai 
kisasszony kacsintásának". 

Jellemző a Ben ruházata is. Nem tartozott a legrongyosabb 
csavargók közé, állapítja meg róla az író. 

„Igaz, hogy a bokáig érő esőkabát alatt fogyatékos ruházat rejtő-
zött. így például: tőből hiányzott kabátjának egyik ujja, és nadrágját 
hátulról nem nagyon lehetett volna mutogatni a Derby napján. Ám 
szürke esőköpenyében bizonyos gavalléros külseje volt Bennek, 
mint azoknak az embereknek, akikről azt szokás mondani, hogy 
jobb időket láttak." (uo. 300.) 

Groteszk az a kontraszt, amivel a novella második részét 
intonálja az író, vagyis az „úrnőnek" a bemutatása; ott ült 
udvarlójával a ligeti padon, minden bizonnyal ott látta meg 
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Ben , az tán k ö r é j e f o n t a á lmodozásábó l f akadó t ö r t é n e t e t (azt, 
ame ly ike t az í r ó a realista kö rnyeze t r a j z és ko r ra j z m e g v a l ó s í -
tására felhasznált) . I t t is egy v o l t a k é p p patet ikus, é rze lmes jele-
ne t szétzúzásáról v a n szó, a l igeti p a d o n 

„üldögélő férfiú az orrát fújja és a szemét törülgeti ( . . . ) a nő 
szigorúan és konokul elfordítja a fejét", (uo. 301.) 

M a j d : 

„Néhány parancsoló szót mondott most társának az asszony, mire 
az megtörten felemelkedett helyéről, boldogtalanul, bocsánatkérőleg 
állott egy darabig, mint egy sorsüldözött költő (. . .) Szépen leemelte 
kalapját, (. . . ) szégyenkező léptekkel távozott. . ." (uo. 302.) 

És a k k o r , a szinte m e l o d r a m a t i k u s búcsú u tán , a m e l y m i n t h a 
az o lvasót aka rná m e g h a t n i szent imentál is hangvé te léve l , h i r -
te len b e k ö v e t k e z i k a groteszk fo rdu l a t , a g u n y o r o s f i n t o r : 

„Az asszony (. . .) felemelkedett, és Ben legnagyobb elképedésére, 
a ritkuló bokrok közé ment, gyorsan körülnézett, majd szűk szok-
nyáját Ben szemeláttára térden felül húzta, mintha igazítani való 
volna ruháján. . . de nem. Ben, az elcsapott zsoké olyan zavarba jött 
[és következik egy lóversenyhasonlat]. [. . . ] Bennek egyébként 
eszébe sem jutott máskor, hogy a nők éppen olyan természeti törvé-
nyeknek engedelmeskednek, mint a férfiak." (uo. 303.) 

És n e m sokkal u t á n a , h o g y a kissé illetlen jelenet g r o t e s z k 
vo l t á t fokozza , K r ú d y n e m haboz ik u ta ln i a h ö l g y n a g y p o l g á r i 
tá rsadalmi he lyze t é r e : 

„Az elcsapott zsoké mind távolabbra maradt el az úrnő mögött , 
mind inkább tudatára ébredt annak a nagy távolságnak, amely az ő 
társadalmi helyzetét az előkelő hölgyétől elválasztja. Ő bizonyosan 
gazdag, a kékhasú bankjegyeket (amelyekre mindig epedve gondolt 
Ben) megparfőmözi, mielőtt táskájába tenné, gondtalan, jóltáplált, 
életerős férfiak állnak körülötte szolgálatra készen, Ben pedig olyan 
kicsi, fonnyadt, kiéhezett volt, mint egy állatkertből megszökött 
majom." (uo. 304.) 
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Ez a bemutatás, ezzel a sétával indul Ben víziója, a novella 
ugyanis szerkezetileg igen világosan tagolt. Az első, jól elhatá-
rolható egység Ben életmódja, helyzete, ligeti tűnődése, a sze-
relmespár megpillantása a padon. A második rész az asszony 
története, amely Ben álma, ábrándozásának szülötte ; azonban, 
hogy nem tündérmese kerekedett ki belőle, ez Krúdy-féle 
intenció. Éppen ezért a második részben fantázia és valóság 
keveredik: Ben egy előkelő, csodálatos, nem e világból való 
hölgyet talál ki, egy segíteni kész tündért, aki majd a novella 
harmadik részében Ben vágyainak engedelmeskedve meg is 
jutalmazza őt mindazzal, amivel az élet jelenleg adósa Bennek: 
szerelemmel, étellel, itallal. Az asszony tehát Ben kielégítetlen 
vágyából kelt életre; Krúdy ugyanakkor saját korának, saját 
élményvilágának gyermekét formálta meg benne, aki — érdekes 
kettősség folytán — éppúgy elégedetlen sorsával, mint Ben, 
éppúgy elvágyódik kötöttségeiből, mint a zsoké, csak az el-
vágyódás okai mások: 

„Férjeim tőzsérek, kereskedők, vállalkozók, akik az üzleti szavakon 
kívül egyebet sohasem mondanak ebéd és vacsora felett. (. . .) Azok-
nak a feldíszített asszonyságoknak üres, örömtelen életét éltem, amely 
asszonyságokat páholyokban oly igen nagyon irigyelnek a kis masa-
mód lányok a karzaton." 

Férjei érdekében gazdag, öreg kereskedőkkel, férje cégé-
nek üzletbarátaival kellett nemegyszer túlságosan is kedvesnek 
lennie, hogy megnyerje támogatásukat. Krúdy nem tisztázza: 
az elvágyódásnak volt-e erkölcsi indoka, jogos mozgató rugója. 

„Mit tudhatta [ti. Ben], hogy a jól táplált, gondtalan életű, jómódú 
és egészséges asszonyok negyvenedik évük felé mily forró vágyakat 
hordanak a vállfűzőjük alatt? A paráznaságot igaz szerelemnek vélik, 
a kielégítetlen kéjvágyat boldogtalanságnak, akadályozott élvhajhá-
szatukat szerencsétlen házasságnak minősítik." (uo. 324.) 

így mondatja vele Krúdy, és már-már azt hisszük, elítéli 
az asszony vágyát, amikor azt is jelzi, hogy a nő őszintétlen 
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életén változtatni akart, kiutat keresett és valódi (vagy csak 
annak vélt) érzelmeket. 

„Ha író lett volna az úrnő, bizonyosan egy regény született volna 
az ő szerelmeiről, de csak közép műveltségű pesti úrhölgy volt, 
akit a szerelem tett költővé, a szerelem tett őszintévé", (uo. 315.) 
(Kiemelés tőlem, H . Gy.) 

Vagyis ez nem pózos játék annak ellenére, hogy azért a szo-
kásos Krúdy témák sorra felvonulnak. 

Az asszony társadalmilag meghatározott helyzetéből ki akart 
lépni és kereste a módokat, más rétegekből választott szeretőt. 
Először választotta magának Frigyest a költőt, akivel Ben a li-
getben látta. Romantikus érzelgés vagy valódi szerelem volt-e? 
az író nem mondja meg világosan, de az utóbbi a valószínű, 
mindenesetre az elvágyódás megvalósult: nászút Vácra, abba 
a kényelmetlen szállodába, ahová a zsokék is jártak versenyek 
idején, hazakocsizás dűlőutakon, tücsökdalos mezőkön át, 
poros akácok alatt, napraforgók árnyékában, búvóhely a 
Császárfürdőben, gyaloglás a Kutya-villába halászlére, ismét 
Vác, de a Kúria szállóval, várakozás péntek délután a Dohány 
utcai zsidótemplom előtt, poste restante levelezés, a Mátyás 
templom, végül a névcsere, a szeretett Császár Fruzsina név, 
mindmegannyi, korábban kevésbé gyakran, később annál 
többször visszatérő motívum. Az asszony első szerelmére vo-
natkozó epizódok is, de még inkább a további események mint 
Ben fantáziájának szüleményei jelennek meg az olvasó előtt. 
Senki előtt sem kétséges azonban, hogy az álomlátás csak ürügy: 
benne vagyunk az élet sodrában és Krúdy az élet, az általa is-
mert kor egy darabját ábrázolja. Az asszony őszinte érzelmei 
ellenére Frigyes, a költő megcsalja őt saját szobaleányával, az 
asszony bosszút áll: leleplezi Frigyest és a lányt férje előtt, így 
Frigyes kénytelen elmaradni. Á m egy őszi napon, amikor újra 
oly üresnek érzi életét, az asszony mégis visszakívánja Frigyest, 
vagy jobban mondva, új kalandot kíván. Újra szükséges a 
szenvedély, az elvágyódás: elege van neki a dologtalan, gaz-
dag nők üres életéből. így tesz szert második udvarlójára, a 
katonára. Szinte mint egy rendőrségi ügy, úgy bonyolódik 

10 Irodalomtörténet 
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tovább a történet; az asszony rájön, megmondják neki, hogy 
a katona lakására másik nő is jár. Erre meglesi vetélytársnőjét, 
jelenetet rendez, idegrohamot kap, haza kell vinni, ágynak dől 
a megrázkódtatástól. Végül a kalandok utolsó állomása: a meg-
csalt, elgyötört asszony a vallás vigaszát keresi. Ismét csak csaló-
dás: a pap visszaél vigasztalónak álcázott szerepével. A költő, 
a katona és a pap : mindmegannyi kiábrándulás és bizalmi vál-
ság; akkor választja Bent, a becsületesnek látszó kisembert. 

Mind a katona, mind a pap figurája pontosan ábrázolt, 
részletesen jellemzett, a realista Krúdy remeke a két típus, 
egyúttal társadalmi és politikai állásfoglalás is. Különösen szi-
gorú, amikor a katonát szerepelteti, operett-figurának láttatja 
a tiszteket, szerelmi kalandok állandó hőseinek, a legjobb valcer-
táncosoknak, akik „üres erszénnyel is a legnagyobb gavallé-
rok voltak". Ám „fuldokoltak a piszkos adósságokban", így 
nem meglepő, hogy a főhadnagy még egykori szerelmétől 
is kénytelen pénzt elfogadni, pedig már szakított vele az asz-
szony hűtlensége miatt. És itt olvasható egy oldalvágás is 
Herczeg és Pékár felé, akik kultuszt űztek a főhadnagyokból, 
mondja Krúdy.5 

A pap sem járt jobban. Krúdy ízléstelennek tartja a pap térí-
tési szándékait: miközben az igaz hitről prédikál („az ön lelke 
nem nélkülözheti az anyaszentegyház vigaszát. Az önök vallása 
sötét és kegyetlen, n e m ismeri a megbocsátást, csak a bosszút"), 
„éhes szemmel méregette az asszony alakját", (uo. 302.) 

A jól tagolt novella harmadik része, a csúcs következik. 
Az első részben található Ben siralmas helyzete, majd a szerel-
mes pár megpillantása; a másodikban a nő és udvarlói, a nő 
története, mint Ben álma; a harmadikban végül az álom ki-

5 Tudjuk, hogy 1920. február 21-én Krúdy Herczeg Ferenchez 
címzett nyílt levelében bejelentette, hogy kilép a Petőfi Társaságból, 
mert nem akar tagja lenni olyan szervezetnek, amelynek egyik 
vezetője az ellene acsarkodó Pékár Gyula államtitkár. Pékár volt az 
egyik szerkesztője a Magyar Múzsa című folyóiratnak, ahol 1920-ban 
Négyesy László Az {ró erkölcsi hitele című cikkben támadta Krúdyt 
egy annak 1918 novemberében megjelent cikke miatt. 
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fejlése, a csodálatos lakoma, amelyre Ben a képzelődés é s ál-
modozás kezdete óta vágyódott: „gyomrában a Sharp-féle 
tűhegyű sarkantyúk dolgoztak, amely sarkantyúk használata 
miatt Sharp zsokét három napra eltiltották a lovaglástól" (uo. 
323.) Mikor az asszony azt kérdezi tőle: „Szeretsz-e?", Ben 
ezt feleli „Még nem ebédeltem". És ekkor történik a legnagyob 
csoda; szinte a gyermekmesék világába kerülünk, egy pesti 
tündérmese bűvkörébe; Bennek csak kívánnia kell és a terülj-
terülj asztalka máris előtte van. „Az úrnő vidoran, kedvesen 
mosolyogva vezette Bent az ebédlőbe . . . A fehér kesztyűs 
inas már kimerte a l eves t . . . a szolga nesztelenül járt ki é s 
be." (uo. 325.) 

Követik egymást a Krúdyra oly jellemző étkek. A leveses-
tálból kakasfej kandikál ki, az előételeket sokféle pástétomból 
keverték, a sültek, szárnyasok sem maradnak el. Változatos 
italok után a szerelmi gyönyör zárja le a mulatozást, ámbár a 
gúnyos fintor itt is kijár a „pesti negyvenéves asszonyoknak", 
akik a gyönyör titkait külön iskolában tanulgatják, „mert 
mindnyájan jól tudják feladatukat". 

Ahogy az asszony kalandjai, elvágyódásai rendre kudarcot 
szenvedtek, és egyik barátjával sem tudott boldog lenni, 
ugyanúgy Bennek sincs szerencséje. Valódi deus ex machina, 
irracionális, igazi tündérmesébe illő a kifejlés: a három elkép-
zelt egykori lovag, mint büntető angyalok, túlvilági lények 
megjelennek az elszenderedett Ben ágyánál, alaposan elpáhol-
ják és kivetik a villából. Mindennek vége, Ben a rideg valóra 
döbben: elképzelt boldogsága, a jólét és a szerelem nem léte-
zik és „Ben még sohasem szenvedett így életében". Ben sorsát, 
a másnapi ligeti találkozás a dámával végleg megpecsételi, 
hiába veti magát térdre, az úrnő döbbenten néz rá és elparan-
csolja maga mellől. Ben „futni kezdett ( . . . ) a lóversenytér 
felé kellett sietnie, ahol már tudja a fát, amely várja őt". A har-
madik rész szigorú logikai megoldással lezárja az előzménye-
ket, a deus ex machina sem meglepő, hisz kezdettől fogva érzé-
kelhető volt az áttétel, az író sejttette, hogy a cselekménysor 
két szálon fut és valóság és álom összemosódik. 

10* 
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A közkeletű megállapításokkal szemben, hogy ti. Krúdy 
elidőzik egy motívumnál, azt mintegy körüljárja, kiágazáso-
kat épít, az eredeti motívumba újakat kapcsol be, ez a hosszú 
novella bizonyíték arra, hogy egy más típus is egyenértékűen 
jelen van; Krúdy úgy is tudott írni, hogy nem sok szálat bonyo-
lít és azokat világosan, áttekinthetően, racionálisan rendezi 
logikus és zárt szerkezeti felépítés és ugyanannyira az előadás 
tónusa. Hiányzanak a Krúdyra jellemző nyelvi bravúrok; 
a terjengősség, a jelzők, a képlátás egyes formái fegyelmezet-
tebben, nagyobb ökonomiával jelentkeznek, mint a megelőző 
évtizedben, tehát az 1913-ban kinyomtatott Vörös postakocsi 
című regénye utáni korszakban. Merészség volna stílusváltás-
ról beszélni és azt mondani, hogy száraz, ösztövér logikus 
mondatokat írt; annyi bizonyos, hogy ú j stílus van kialakuló-
ban, bizonyára egyelőre a korábbi retorikusabb stílussal pár-
huzamosan. 

A nagy mondatok száma az elemzett novella terjedelméhez 
képest nem jelentékeny, talán hét olyan összetett mondatot 
találunk, amelyeket a szimmetrikus, ritmikus felépítés, a m o n -
dattagok viszonylag jelentékeny száma és azoknak egymás 
közti párhuzamossága jellemez. Lényegében véve lazán szer-
kesztett, lazán egymáshoz illesztett mondatokról van szó, 
amelyek bár kétségkívül egységbe vonhatók — a központi 
rendező elv feltétlenül a szimmetrikus elhelyezés —, mégsem 
hatnak túlméretezetteknek. 

Ennek igazolására emeljünk ki kettőt a hét közül. Az első 
nagy mondat mindjárt a novella kezdetén található : 

„És Ben, az elcsapott zsoké, kötőféket dugot t a zsebébe, amelyre 
majd felhurkolja magát 
akár a Stefánia úti víztoronynál , a kövér Müller Karcsi vendéglőjének 
közelében egy elhagyott kerítésre [. . .] 
akár egyszerűen kisétál egy alkonyattal Ben a városligeti versenypálya 
közelébe, a másodosztályú hely végére [. . .] 
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és letaposott, ingyenes nézőközönségtől letördelt gallyú fák 
között [. . .] ólmos novemberi ég alatt majd csak talál egy helyet", 
(uo. 298.) 

Az első terjedelmesebb összetett mondat alapját egy akár . .. 
akár típusú megengedő választó mellérendelés alkotja, az író 
szempontjából mindegy — és ezt a közömbös magatartást 
fejezi ki a megkettőzött kötőszó —, melyik felvetett lehető-
ségre f o g esni a választás: Akár felhurkolja magát. . . akár egy-
szerűen kisétál... és talál helyet stb. Eml í t sük m e g , h o g y az 
első akár helye n e m szabályos azért, mert az első mondat vég-
eredményben jelzői mellékmondat, amelyre vezeti be. Ha az 
akár az állítmány előtt állt volna, a másik akár is a főmondat-
tól függne, tehát lényegében véve az amelyre vonatkozó név-
mástól. így azonban értelmetlenség jött volna létre, azért 
helyezte Krúdy odébb az akár-1. Ha azonban elhagynánk 
a vonatkozó névmást — és voltaképp a jelzői monda t itt lazán 
kapcsolódik a főmondathoz, a felhurkolást tartalmazó mondat 
lényegében véve főmondat a két akár miatt —, és formájára 
nézve is főmondatot hozunk létre, az akár ugyanúgy helyez-
hető el, mint a második mondatban, tehát így: 

„És Ben, az elcsapott zsoké, kötőféket dugott a zsebébe, akár fel-
hurkolja magát a Stefánia úti víztoronynál, a Kövér Müller Karcsi 
vendéglőjének közelében egy elhagyott kerítésre, akár egyszerűen 
kisétál ( . . . ) a városligeti versenypálya közelébe, a másodosztályú 
hely végére" ( . . . ) . 

Az akár kezdetű második megengedő választó mellérendelt 
mondathoz es-sel bevezetett kapcsolatos mondat csatlakozik; 
az és ellenére nehéz volna ezt is választó mellérendelő mondat-
nak tekinteni, ha kísérletet tennénk, kiderülne, hogy az akár 
nem helyezhető el benne. így inkább arról van szó, hogy az 
eredetileg célhatározói alárendelést Krúdy mellérendelésre 
vá l toz ta t t a : kisétál egy alkonyattal Ben a városligeti versenypálya 
közelébe, a másodosztályú hely végére, hogy ( . . . ) fák közt 
( . . . ) ólmos novemberi ég alatt majd csak találjon egy helyet stb. 

Az alárendelés viszonylagos korlátozottságára jellemző, hogy 
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az összetet t m o n d a t b a n csak jelzői és he lyha tá rozó i m e l l é k -
m o n d a t ta lá lha tó : 

„ . . .kötőféket dugott a zsebébe, amelyre majd stb utolsó percig 
hallja a pohos, madárfejű Grinzinger bácsi zenekarának játékát a 
vendéglőből, ahol reggelenként (.. .) táncolnak stb., kisétál (. . .) 
a városligeti versenypálya közelébe, a másodosztályú hely végére, 
ahol elvégződik a korlát, stb." 

V é g ü l ké t ahol k e z d e t ű m e l l é k m o n d a t s z immet r ikusan h e -
lyezked ik e l : 

„ . . . letaposott, ingyenes nézőközönségtől letördelt gallyú fák 
között, 
ahol a versenypályáról kitiltottak szoktak a fűben heverészni és a 
palánkon át fogadásaikat lebonyolítani, 
és ahol az elcsapott zsokét, Bent a hazárd házmesterek, facér pincérek, 
tönkrement játékosok ájtatosan hallgatnák" stb. 

A n e g y e d i k pé ldában a r i t m u s a n a g y j á b ó l azonos hosszúságú 
és azonos s t ruk túrá jú f ő m o n d a t o k k ö z t j ö n létre. É p p e n a 
n y o m a t é k o s a b b f ő m o n d a t r i tmusa m i a t t kevés a m e l l é k m o n d a t , 
bár a z o k n a k egymás k ö z t i pá rhuzamossága észrevehető. 

Mintha azt jelentené a láthatatlan helyről küldött őszi szél, hogy 
az ö römök múladozóban vannak a földről; 

még ragyog a nap a dáma gyalogsétáján, 
még porzik az út a fürge cipősarkak alatt, 
még emelt a fő, 
a száj édesded szomj úságokkal teli, 
az őszi darázs mohó étvágya csiklandozza az ínyt, 
és az orrcimpák megremegnek a sarjú lassan terjedő illatától, 

/melyet ingujjas városi szolgák kaszálnak a réteken, 
a kereknek megmaradóit kebel még várja azokat a csókokat, 

/amelyek felüdítik, 
az alig hervadó telt karok forróbb ölelést Ígérnek a szüzek fa-vékony 

/karjainál, 
és a deréknak alakja még hasonlatos a buja cserebogár potrohához, 

/amely tavasszal a barackfa üde virágai között lakmározik, — 
de már halk őszi szél fújdogálja körül a hölgy ruházatát, 
lengeti rókavörös szoknyáját, 
pergeti kis lába körül a falevelet, 
meglóbálja kalapjánál a tollat, 
fanyar vonalat hoz ajka mellé 
melyet nem tudnak több eltüntetni a kendőző szerek (uo. 308.) 
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Az összetett mondat a pontosvessző után kezdődik, a kilenc, 
azonos típusú, nagyjából azonos hosszúságú, ritmikusan el-
helyezkedő főmondat egy gondolatot fejez ki, a delelőre érke-
zett emberi élet helyzetét. Ezt a gondolatsort követi a „ D e . . . " 
kezdetű ellentétes mellérendelt főmondat, amely ötágú: az 
alany ugyanaz: halk őszi szél, ehhez csatlakozik öt állítmány, 
az első két állítmányt csak tárgy, a másik hármat tárgy és 
határozó egészíti ki, végül az ötödik taghoz jelzői mellék-
mondat járul. 

Szemantikailag vizsgálva a mondatszövevényt, kiderül, hogy 
a kilenc kis főmondatban az alanyok: nap, fő, száj, étvágy, 
orrcimpák, kebel, karok, derék, csupa konkrét dolog, csupa külső-
ség, az első kettő a szituációt vezeti be, a többi viszont jó-
formán mind a női testtel kapcsolatos. Itt egy filozófiai problé-
mát boncolgathatna a szerző, a téma a lassan kezdődő hanyatlás, 
a túlérettség, a delelő, majd az elválás a földi javaktól. Ha Krúdy 
filozófus alkat lett volna, fejtegetésekbe bocsátkozott volna, 
ő azonban impresszionista volt, jobban szeretett láttatni, apró, 
de jellemző külső részlettel tenni megfoghatóvá a belső gon-
dolatot, ezért van mind az első, mind a második részben 
annyi külső megfigyelés: formák, színek, mozgások. Az im-
presszionista látás egyébként a novella más helyén is jelent-
kezik, főként a portrék leírásában, annyiban, hogy az író nem 
részletez, nem aprólékos, hanem a szembeötlő, sokszor nem 
is legjelentősebb részleteket emeli ki. Amikor megismerkedünk 
a dáma első lovagjával, a költővel, akkor főként a kalapjával 
jellemzi és írja le Krúdy: 

„ A kalapja, ez a zergetollas, kerek bécsi kalap, amelyet Kaiser-
hutnak neveztek Ferenc József uralkodása idejében, jámbor csalás volt 
a szomorkás főn. Kerek, elbizakodott, ripők mosolyú arc illet volna 
ez életvidám kalap alá." (uo. 301—2.) 

A képlátás terén is jelentékeny visszafogottság tapasztalható. 
Mind a sajátos jelzők, mind a hasonlatok és metaforák vonat-
kozásában Krúdy jelentékeny mértékben megcsillapodott és 
racionálisabbá vált, mondjuk pl. a Napraforgó, az N. N. vagy A 
hét bagoly nyelvi tűzijátékához képest. 



ббо Forum 

Alig találunk érdekesebb jelzőt, m o n d j u k a préposthangú 
hordók típusából. R i t k á k az olyan jelzők, amelyek egy hasonlat 
tömörítéséből jönnek létre és metaforikus hatásúak. Szerkeze-
tileg ilyenkor két főnév szokatlan kombinációja adódik, Krúdy 
az ilyen kapcsolatot előszeretettel változtatja melléknévvé, 
-и, -ü, -i rag hozzátételével, tehát így: 

hidegvíz-arcú, fo r ró szavú keresztény nőknek a gyónását 
stb. (323.), itt hidegvíz és arc került össze s lett belőle mellék-
név (olyan az arca, mint a hidegvíz). Teljesen azonos: fekete 
orr lyukú, cukrásztészta-arcú, szemtelen zsidó nő (310.: olyan 
az arca, mint a cukrásztészta). És tovább: . . . az asszony 
ópiumfüst tekintetével találkozott (301.) Elhozta Szent Anna 
őszialma pirosságú a rcképé t (321.). A z o k a viaszgyertya szagú 
sekrestyések (322.). 

Nemigen tudnánk szaporítani a sajátos jelentésű jelzők szá-
mát . Ugyanez a helyzet a hasonlatokkal és metaforákkal, alig 
találunk egyebet, mint szokványos képet, valamennyit idéz-
zük, kitűnik, hogy számuk sem nagy : 

. . . kis szájukkal olyan mohón csókolnak, mint a vámpírok 
(301). Az antilopcipők úgy feszültek meg az egyenes lábakon, 
mint a kesztyűk (302). Majd olyan szertartásosan köszönt, mint 
egy hivatalnok f ő n ö k é n e k (uo). Az ősz öreganyóka módjára 
gunnyasztott az elhagyott partokon (304). Olyan hosszú lépé-
sekkel mérte az avart, mint azok az ügynök kisasszonyok, akik 
ú jabb időben Budapest irodáit, kereskedőit látogatják akta-
táskával a hónuk alatt, és előfizetéseket gyűjtenek Szent Antal 
röpirataira vagy a bujdosó király lapjára (308, nyüván IV. 
Károlyról van szó, tehát a novella m é g a király 1922-ben be-
következett halála előtt íródott). Ú g y simultam hozzá, mint a 
repkény áfához (316). A kert felől hervadtan ásított az ősz (uo., 
ez metafora, de szokványos). Olyan szeme van, mint a Szent-
háromságnak, olyan hangja, mint a villámnak,... s olyan mélázó 
kedve, mint a szélnek, amely (320). N e m szerencsétlenek azok 
sem, akik egy titkos szerelmet dugdosnak szívük szoknyája alatt 
(uo.: újabb metafora, de végtére ez sem különös). Bennek a 
gyomrában a Sharp-féle tűhegyű sarkantyúk dolgoztak (323, ismét 
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egy metafora, az éhségérzetet hasonlítja sarkantyúhoz). A hát-
t é rben sárgul t nagy fa teregeti szét gyönyörű szoknyáját (324, a 
negyedik metafora, de ez sem érdemleges). Zöld hajú, lehelet-
lombozatú fenyő állott a sarokban ( . . . ) elfonnyadt, elfino-
modott, mint a szép parasztlányok, akik huzamosabb ideig szo-
baleányok Pesten (324). Amint a sárgabarna bokrok eltüntet-
ték előtte mennyországát, úgy kúszott fel a fájdalom kígyója 
agyvelejében (328., az ötödik és utolsó metafora, bizony ez 
sem nagyon méltó Krúdyhoz). 

* 

Miért szép ez a hosszú Krúdy-novella? Tárgyánál és nyelvénél 
fogva. A tárgy az a realisztikus, első világháború körüli pesti 
körkép, amelyet Krúdy kissé Ben látószögéből ábrázolt (ám 
ez a látószög összeesett az íróéval is; úgy tűnik, hogy Ben 
helyenként az író szócsöve). Minden ennek a körképnek a 
függvénye, az asszony története és Ben szegénysége és elvágyó-
dása is. A monarchiabeli, egykori Pest elevenedik meg Ben 
víziója révén, mintha régi fényképeket nézegetne az olvasó; 
enyhén ironikus, néha groteszk is, de alapvetően hű és pontos 
ez a korrajz még olyankor is, amikor az álom és a belső látás 
kissé szürrealista eszközeivel fejti fel az író. Ennek a tematikus 
helyzetnek, a kor ábrázolásának és feltámasztásának igényéből 
fakad Krúdy stílusa, amely talán ezektől az évektől fogva bi-
zonyos átalakuláson megy keresztül. A novella arányos: vilá-
gos és logikus a felépítése, összhang van az egyes részek között, 
a cselekmény meghatározott cél felé halad, a csattanó természe-
tesen nő ki az előzményekből. Mérsékletet találunk a kifejezet-
ten nyelvi megformálásban: a megelőző évtized túldíszített, 
erősen szecessziós vagy ha tetszik, barokkos szerkesztésével 
szemben itt a nagy mondatok száma nem jelentős. Feltűnő 
a képlátás és a jelzői használat egyszerűsége, köznapisága, 
legalábbis a megszokott Krúdy-féle különleges asszociációk-
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hoz képest. Mondhatnánk talán azt is, hogy a tartalom és a 
forma közötti kapcsolat ebben a novellában megfelelően ér-
vényesül. 

Az, hogy társadalmi körkép kerekedik ki, nagyobb szerkezeti 
és nyelvi fegyelmet ró az íróra, aki élete utolsó évtizedében, 
talán éppen ettől a novellától kezdve ennek a mérsékletnek é s 
érezhető nagyobb tartózkodásnak a jegyében fogja alkotni 
műveit. 

HERCZEG GYULA 



D O K U M E N T U M 

EGY ISMERETLEN ZRÍNYI-LEVÉL 

Kutatásaim során egy eddig ismeretlen Zrínyi-levélre bukkantam 
az esztergomi világi prímási levéltárban; Acta Radicália X. 196. 20. cs. 
87. lap, 2 folia. 

A levél saját kezű, s bár a datálásból az évszám hiányzik — Zrínyi 
általános szokása szerint —, a megírás évét több egybehangzó érv 
alapján 1654-re tehetjük. Formai oldalról mellette szól az ez évben írt 
saját kezű Zrínyi levelek teljesen azonos betű- és aláírásformája. 
Zrínyi az évek során változtatta aláírását, s így egy-egy típus haszná-
lati ideje elég nagy biztonsággal megállapítható. Egy másik, pontos 
dátummal ellátott levél — 1654. jan. 14. Lippaynak — tartalmi érvvel 
erősíti datálásunkat. * 

„ . . . ugy resolváltam magamat, hogy ebben az holnapban 
Nagyságodat megkeressem és mindenekrül informáljam." 

A levél szövege a következő: 

Szolgálok Nagyságodnak és kivánok Istentül minden iokat. 
Nagyságos Uram mind en mind öchém Uram, meg értettük 
elegendőképpen az Nagyságod hozzánk való io akaratiát 
es attiai affectioiat, es legföképen levelebül 
az melliet nekem ir. ü kegyelme azért nem vette 
az Nagyságod intését heában, hanem külte maga 
emberitis föl. es mivelhogy enis föl akarok 
meni, es ramis biszta ü kegyelme az iránt való dol 
gat. miniaiunknak penig Nagyságodban vagyon remén 
ségünk. azért kérem Nagyságodat tartosztassa Maité 
ni uram kedvetlenségét az en el iüvetelemig 
az mely ket het mulvan meg lesz. s azomban 
talán ittis békeségben hagyhatom Muraköszt 
az mely viz kichinsége miat mast in periculo 
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vagyon. Ha Nagyságodat szolgaim miben meg 
talalnak patrociniumal legien nekik alá 
zatossan kerem. Isten tarcha Nagyságodat sok esz 
tendeig io egészségben. Legradon 2 Februariy 
Nagyságodnak holtig szolgál Gr Zrini Miklós 

A levél bár politikai mondanivalót közvetlenül nem érint, mégis 
a Zr ínyi és Magyarország további élete és sorsa szempontjából oly 
jelentős 50-es, 60-as évek szülötte. A levél megírását köve tő évben 
dől el majd a nádorság sorsa, amelyre Z r íny i is pályázott, de amelyet 
végül Wesselényi Ferenc nyert el, s ebben n e m kis része volt éppen a 
címzett Lippay érseknek; ekkor akarja ma jd , szerencsére sikertelenül 
III. Ferdinánd — nagyobbik fia halála miat t a kisebbiket —, Lipótot 
megkoronáztatni , a magyarokat a szabad királyválasztás jogáról 
lemondatni és tö rvénybe iktatni a Habsburg-ház örökösödését. 
Az ország minden fontos politikai, vallási, egyéni érdeke összecsap 
ebben az időben. Zr íny i hatalmas cél érdekében akarja megszerezni 
a nádorságot : célja a t ö r ö k kiűzése. Vetélytársai és ellenzői, sőt ellen-
ségei távlatokban, végső kívánságként ugyanezt akarják, de ekkor 
még képtelenek felismerni azt, ami a zseniálisan tervező, tisztánlátó 
politikus Zrínyi legfőbb hajtóereje, s ami ilyen formában kudarcra 
ítéltetik ugyan kortársai szűklátókörűsége miatt, de újul t erővel 
lobban fel a Mátyás-elmélkedésekben elméletileg és a Rákócz i -kap-
csolatokban gyakorlatilag. 

Mindezek a tervek Dél-Magyarország vegyes lakosú, félig magyar, 
félig horvát területéről, Muraközből indulnak ki. Itt, Csáktornyán él 
Zr ínyi Miklós először öccsével együtt, m a j d 1641-től egyedül. Ekkor 
ugyanis Péter megnősül és Ozaly várába költözik. A Délvidék mindig 
jelentős központja vol t a török elleni harcnak, de mióta 1600-ban 
Paradeiser feladta Kanizsát, a török basa közelsége élet-halál kérdésévé 
tette az „állandó vigyázást", hiszen hiába rendelte el az 1606-0S zsitva-
toroki szerződés hivatalosan is a háború végét , az ellenségeskedések, 
összecsapások, portyázások sohasem szüneteltek. Csáktornya, Légrád, 
Bajcsivár, Szécsisziget és a többi Zrínyi-vár mind egy-egy központ ja 
a támadásnak, védelemnek. A szomszédos urak is támogatják a tö rök-
ellenes harcokat. Zr ínyi ma jd minden tervébe beavatja, levélben 
értesíti és hívja Bat thyány Ádámot, a ko rán árvaságra ju to t t Zrínyi 
f iúk nevelőanyjának, Lobkowi tz Poppel Évának és Batthyány Ferenc 
dunántúl i főkapitány fiát, Eszterházy Lászlót és öccsét, Péter t : 

„ . . . Itt vagyon öcsém uram is nálom, együ t t közlöttük az dolgot, 
mind az kettőnket megkötelez Kegyelmed az maga szolgálatjára." — 
írja egy levelében, melyben segítséget kér Batthyány Ádámtó l egy 
török elleni támadáshoz. (1645. jan. 30.) Zr íny i Péterről egyébként 
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igen keveset tudunk meg Zrínyi Miklós leveleiből, hiszen kettejük 
levelezése nem ismeretes. Azt azonban tudjuk — s ezt levelünk is 
bizonyítja —, hogy birtokaik fölosztása után, bár külön-külön gazdál-
kodtak, sok gazdasági, katonai vállalkozásukat közösen intézték. 
Muraköz biztonsága és biztosítása sokszor előfordul Zrínyi más 
leveleiben is: 

„ . . . Palatínus uram ünagysága levelében azt írja, hogy 
valami száz lovast vinnék föl melléje, és Kegyelmeddel abbul 
az dologbul egyetértsek. N e m tudom ünagysága miképpen 
gondolta meg, hogy az véghelyt üresitsük, holott nem kisebb 
szükségünk az itthon való v i g y á z á s . . . " (1643. júl. 29. 
Batthyánynak) 

„ . . . bizony szüvem szerént, elmennék én is az Kegyelmed 
szándékára, de itthon is Isten tudja mint járunk ezen az Mura 
jegén." (1648. dec. 27. Batthyánynak) 

A déli végvári vonal tartása és erősítése miatt e vidék főurai sok 
zaklatást szenvedtek az udvartól is: 

„ . . . Mastani írásomra, Kegyelmes Uram, készeritett az 
töröknek sok csatázása, szüntelen kár tétele, s nem tudom, 
mihöz tartsuk magunkat, ha mi meg mernénk fogunkat mu-
tatni, nem volna semmi nyavalyánk, de félek, hogy üfölsége 
haragjába esünk, kérem alázatosan, provideáljon az aránt 
felőlünk Nagyságod." (1643, jun. 12. Eszterházy Miklósnak.) 

Bécsben mindennél fontosabbnak tartják a békesség megtartását, 
és a törökök egyre merészebb támadásokat indítanak. Zrínyi, aki 
1647-től horvát bán, s mint ilyen e terület köteles és jogos védője, 
egyre elkeseredettebben fogadja az udvar feddéseit: 

„ . . . Innen semmi újságokat Nagyságodnak nem tudok 
irnya, engem eléggé exerceál az udvar bosszúsággal, csaknem 
azt mondhatom, sem velem, sem nálom nélkül nem lehetnek 
német szomszédim. Ha békességet tartok törökkel, az is rossz, 
ha fölbontom, az sem jó. Buda felé indultunk vala e minap 
Bottyáni urammal, de ott is elrontá szép reménségünket egy-
nihány koszos német, győri király képétül voltak küldve, 
kikkel ötven török kísérő volt már visszajüvőben, észben ve-
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vén azok bennünket, füstben ment minden fáradságunk. És 
noha semmit nem cselekedtünk, ugyan nyilván tudom, azért 
udvarbul elég galibám lesz érette, az törökre penig senki nem 
haragszik egy rablásért." (1656. dec. 30. II. Rákóczy György-
nek) 

A címzett Lippay érsek Zrínyi egyik politikai ellenfele. A hozzá 
írott levelek hangja hideg, mértéktartóan udvarias. Ez tükröződik 
a megszólító és búcsúzó részek Zrínyinél egyébként meglehetősen 
ritka szűkszavúságában is. Ugyanennek az évnek ugyanebben a hónap-
jában (21-én) így ír II. Rákóczy Györgynek Lippayról: 

„ . . . Tudom, értésére vagyon Nagyságodnak, hogy érsek 
locumtenentiát valóban sollicitálta és meg is nyerte. Elhigyje 
Nagyságod, hogy derekas gondolatai vannak, miképen azt 
magán stabiliálná, fél valóban gyüléstül." 

A Zrínyi számára sikertelen nádorválasztás után már nem mérsékli 
Lippay iránt érzett haragját. így ír Rákóczynak (1656. jan. 1.): 

,, . . . én olyan dispositioval vagyok, hogy soha a pap uram 
grátiájában ne gyönörködjem, se ne is vegyem, de viszont 
rajtam való hatalmát sem engedem. Él az Isten, hogy leg-
nagyobb szerencséim közé számlálom, hogy palatinusságra 
nem mehettem, holott ez az ember nem hogy teli volna irigy-
séggel, de éppen irigység önnön maga 

Ha pap uram annyi jót kívánna hazájának, az mint illenék 
olyan személyhöz, nem mérné embereknek affectióit az maga 
privátumjához, hanem hazánk sziikségeihöz, nem mesterked-
nék az jó magyaroknak tisztekbül kiszorításában; hanem pro-
motiojokban. De mivel minden fának vagyon férge és minden 
saeculumnak gonosz geniusa, hadd legyen ü, az mint akar, . . . " 

Ez a levél a Zrínyi-levelek stilisztikai szempontú vizsgálata során 
végzett munka közben került elő. A kutatás ilyen irányban folyik 
tovább. 

BORS IRÉN 
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H O R V Á T H J Á N O S AMADE-JEGYZETÉNEK KÖZLÉSE ELÉ 

Horváth János immár ötven esztendős, de először most megjelenő 
egyetemi előadásában a legjobb feldolgozást kapja az olvasó, amit 
Amadé Lászlóról a költőről irodalomtörténész valaha is megírt. Fél-
század nagy idő egy hagyományosan központi helyet elfoglaló társa-
dalomtudomány történetében; még akkor is hosszú, ha Amadé 
László nem tartozik a magyar irodalom nagy tehetségei közé, és ha 
maga a kor is szinte felfedezésre vár, amelyben a legjelentősebbek közé 
számít. Mióta Horváth János előadása elhangzott a budapesti egye-
temen, a legújabb irodalomtörténeti bibliográfia adatai szerint egy 
könyv, hat szövegközlés és tizenöt kisebb cikk jelent meg Amadéról; a 
legutolsó 1957-ben. A könyvet és a közlemények nagyobbik felét 
Gálos Rezső írta, a 18. század irodalmának igen szorgalmas és jószemű 
búvára, kinek munkásságát az anyagbőség és a biztos adatkezelés 
jellemzi inkább, mint a mély gondolatok, a villanó ötletek és az 
irodalmi művek esztétikai értékei iránti fogékonyság. Ú g y látszik, 
Horváth János előadását már ő sem ismerte, s azóta sem említette 
senki. 

A nyomtatásban először most megjelenő szöveg nem könnyű 
olvasmány: egyes részei nem is érthetőek az 1923/24-ig megjelent 
Amade-versek és az összes életrajzi adatok igen alapos ismerete nélkül. 
Annak idején — legtöbbünknek legalábbis — sejtelmünk sem volt, 
hogy helyenként milyen töredékes jegyzetekből ad elő Horváth ; 
aki azonban valaha is ült a régi bölcsészkar VI-os tantermében, nagyon 
jól tudja, hogy e jegyzetek ma nem egyszer alig megfejthető utalásai-
ból akkor olyan előadások kerekedhettek, amelyeket a tapasztalat 
szerint más karok hallgatói is rendszeresen és szívesen látogattak. 
Helyenként töredékes állapotában is kerek egész azonban az előadás: 
mind Horváth János rendszerében az, mind Amadé a költő életművé-
nek körültekintő feldolgozása szempontjából. 

A tudós munkásságában időrendileg és a belső összefüggések sze-
rint A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig (1927) című, új 
kiadásra mindenképpen érdemes kötet előterében helyezhető el, 
de már csak néhány megállapítás került át belőle a monográfiába, 
egyebek között Balassi és Amadé jegyzetbeli összevetésének néhány 
foszlánya, ugyaninnen az „idegen dallam átvételének" 18. század 
végéig „megszokott módja" és sok apró adat Amadé népszerűségéhez. 
Az említett könyv és a most kiadott előadás Horváth Petőfi-kutatá-
saira nyúlik vissza és azokból nő ki; ezért fedezhette fel a tudós 
Amadé néhány versében „mintegy próbálgatását annak az áhítatos, 
elfogódott ünnepi hangnak, mely Petőfi sajátja a boldogság teljes 
pillanataiban", innen származik az életmű feldolgozásának vezető 
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gondolata, melyet a kiváló előadó annak idején így fogalmazott meg: 
,A XVIII. századra. . . megérlelődöttnek mondhatunk egy lírai 
irányzatot, mely a »dal« műfaja felé utal. S ekkor jelenik meg az első 
igazi dalköltő: Amadé. . . a »dal«-forma problémája az új korszak 
lírájának is egyik fő problémája lesz, míg végül Petőfi végérvényesen 
meg nem oldja." 

Egy költői oeuvre egyetlen — műfajtörténeti — szempontú átte-
kintése ritkán lehet alkalmas az alkotások egészének beható elemzé-
sére. Amadé azonban mindenekelőtt dalköltő volt, és ezért Horváth 
János gyakorlatilag az egész életművet dolgozhatta fel az előadásban. 
Aki munkásságát ismeri, terminológiáját ismerősnek találja majd 
(dal-ösztön, ön-genre stb.), s a dalról vallott nézeteket ugyancsak 
fellelheti az egyéb művekben. Ami az előadásban az eddig ismertek-
hez képest mégis új lehet, azt hiszem, annak világos megindoklása, 
hogy miért nem Amadéval és miért Faludival kezdte el a magyar 
irodalmi népiesség történetét; nevezetesen az a világosan kimondott 
gondolat, hogy „Amadé forma-kergetésével. . . a régi magyar költé-
szet dekadenciájába jutottunk el", s bár „új jelenség. . . életszerű 
magatartása és modora (éppúgy, mint ugyanekkor a prózában 
Mikesé)", voltaképpen „utolsó a régi magyar szerelmi költők sorá-
ban" . Műfajtörténeti szempontból értékelhetők még nagyra a költői 
egyéniség ama Horváthnál kimutatott vonásai, melyek dal-típusának 
pontos megfelelői („sürgős kifejezés-szükséglete ösztönzi"; „követ-
kezetlen, nem egyhuzamú lelki élet"; „dalra szottyant kedve" stb.), 
valamint néhány találó megfigyelés az érzés, az ihlet, a konkretizálás 
és az idealizálás témaköréhez. 

Horváth János egy-két először itt olvasható verselemzése talán 
már holnap tanítható lenne az iskolákban; máskor azon tűnődhet el 
az olvasó, hogy néhány — immár félszázados — gondolatát talán 
10 — 15 éve, hogy tőle függetlenül újból felfedezték és megírták. 
Vannak aztán ötletei, amiket máig nem dolgozott ki kellőképpen 
az irodalomtörténetírás: pl. a költők „romant ikus" típusa, amelyhez 
Amadé „korántsem tartozott"; az elvilágiasodás processzusa, melynek 
sodrában a költő és egész családja „vallásos érzését az élet egyéb 
dolgaitól elszigetelni" tudta. Az sem tagadható, hogy néhány né-
zetét magáévá tette és tovább gondolta ugyan az irodalomtörténet-
írás, de némelykor a lényeget illetőleg máig nincsenek rendszerezet-
tebb és mélyebb ismereteink, mint neki voltak (pl. a régi magyar 
i rodalom többnyelvűsége). 

Az utóbbi félszázadban haladtunk persze, nagyon sokat. Horváth 
János nyomán jártunk, de más eszközökkel dolgoztunk, mikor eltün-
tettük irodalomtörténetünkből a „nemzetietlen kor t " ; ma elképzel-
hetetlennek tartjuk, hogy irodalomról szólva ne beszéljünk az eszmék 
történetéről, a 18. században pl. a felvilágosodásról (amely még mint 
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szó sem fordul elő az előadásban), s ott, ahol Horváth János „a meg-
újhodás ösztönét" említette még, mi sokkalta szakszerűbben gazda-
sági és társadalmi viszonyokról, valamint ezeknek s az irodalomnak 
meg az íróknak és műveknek kapcsolatáról fejtünk ki nézeteket. 

Az új irodalomszemlélet jobb, racionálisabb és mélyebb összefüg-
géseket tár fel, mint a régi; ez bizonyos. Egyáltalán nem biztos azon-
ban, hogy a hasonlíthatatlanul jobb eszközökkel feltétlenül jobban is 
dolgozunk, mint annak idején Horváth János ; különösen akkor nem, 
ha nem használjuk fel a magunk szempontjainak megfelelően évtize-
dek óta elheverő ötleteit. 1931-ben, A magyar irodalmi műveltség 
kezdetei-ben írta, csak úgy mellesleg odavetve, hogy a középkori 
rendi krónikákban „egyúttal az irodalmi emlékezés és hagyomány-
regisztrálás kezdeteit, az irodalomtörténet tudományának primitív 
előfutárait láthatjuk". Nem hiszem, hogy Horváth János akkoriban 
utánanézett, mit ír erről a nemzetközi szakirodalom, igen kívánatos 
lett volna azonban, ha valaki az ő útmutatása nyomán összegezi az 
összeszedhetőket. 

Hasonlóképpen értékesíthető gondolatok szép számmal akadnak 
az Amade-előadásban is. Olvasása közben újból felmerülhet egy 
monográfia terve a magyar dal történetéről, amelyhez talán Horváth 
János műveiből gyűjthető össze a legtöbb használható megfigyelés, 
s amelyhez hatalmas új anyagot tett hozzáférhetővé az utóbbi évtize-
dek kutatása. Szerényebb vállalkozás, de nem kevésbé hasznos és 
jelentős lenne Amadé dallam-mintáinak felkutatása. Horváth ötven 
esztendeje néhány mondatban intézte el a témát, s azzal a megjegyzés-
sel zárta sorait, hogy „az egész valóság. . . csak újabban kezd ki-
derülni". Nos, azóta is ennél a kezdetnél tartunk. 

De ha az Amade-előadás közrebocsátása nem is teszi egyszerre 
folyamatosabbá és összefüggőbbé az irodalomtörténeti kutatást, 
annyi egészen biztos, hogy benne csakugyan a legjobbat kapja az 
olvasó, amit Amadéról valaha is írtak, és a szöveg alapos áttanulmá-
nyozása megéri a fáradságot. 

TARNAI A N D O R 

11 Irodalomtörténet 
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H O R V Á T H J Á N O S : AMADE LÁSZLÓ1 

A z ú j a b b magya r l í rai költészet t ö r t é n e t é n e k egy nevezetes; 
szakával készülünk fog l a lkozn i . E l ő a d á s o m c ímében m e g j e l ö l -
v e a z á r ó ha tá r : V ö r ö s m a r t y . A k e z d ő ? N y i l v á n u g y a n o t t , 
aho l az ú j a b b m a g y a r i r o d a l o m é . 

I r o d a l m u n k ui. te rmészetszerűleg ö n k é n y t két n a g y í zü le t re 
oszlik, me lyeke t l egegysze rűbben r é g i n e k és ú jnak n e v e z h e -
t ü n k . A l eg fe l tűnőbb és fon tosabb vá l t ozás i r o d a l m u n k egész 

1 HORVÁTH JÁNOS itt közölt — eddig kiadatlan — egyetemi e lő-
adása ötven évvel ezelőtt, az 1923—24. tanév első félévében, Az újabb 
magyar lírai költészet történetének első fejezeteként hangzott el először 
(másodízben az 1931—32. tanév II. félévében). Amadé tárgyalását 
Faludié, majd a következő szemeszterben Orczy Lőrincé követte, 
emellett pedig, fő kollégiumában, A magyar irodalom fejlődéstörténetét 
adta elő az Eötvös-kollégiumi tanársága után első egyetemi évét 
kezdő 45 éves HORVÁTH JÁNOS. Petőfi-monográfiája egy évvel azelőtt 
jelent meg. — Az életmű e szakaszának összefüggéseit szemlélve 
válik tehát érthetővé a fejlődéstörténeti szempont következetes érvé-
nyesítése, a Balassitól Petőfiig terjedő kitekintések széles skálája az 
Amade-előadásban. 

A tanulmány publikálása némely átalakításokat tett szükségessé. 
Elhagytuk a szövegbe szervesen be nem illesztett kivonatos jegyze-
teket a szakirodalom egyes darabjairól, és azokat a vázlatokat is, 
amelyeket az előadás másutt részletesen kifejt. A bibliográfiai 
utalásokat lábjegyzetben közöljük; az idézetek (Balassi, Mikes, Arany) 
forrásául az újabban megjelent kritikai kiadásokat jelöltük meg. 
Néhány helyen viszont kiegészítettük a tanulmány szövegét: első-
sorban a versidézetekkel (amelyek az előadás során felolvasásra kerül-
tek) — alapot és útmutatást erre a kéziratban és NÉGYESY LÁSZLÓ 
Amade-kiadásának (Vdrkonyi Báró Amadé László versei. Összegyűj-
tötte, bevezette és jegyzetekkel kísérte NÉGYESY LÁSZLÓ. Budapest , 
Franklin, 1892.) HORVÁTH JÁNOS által is használt példányában talál-
ható utalások adtak. Az idézeteket szintén lábjegyzetben közöljük, 
a kézirat lapszám szerinti hivatkozásait pedig a kötet számozási rendjé-
hez (1 —144.) igazodva hagytuk el. — Két esetben, fontosságukra 
való tekintettel, a verseskötet lapszéli jegyzeteit is bevettük a láb-
jegyzetek közé, megjelölve ezek lelőhelyét. A szöveget a mai helyes-
írás szerint adjuk közre. 

K. H . J . 
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folyamán az, hogy latin és magyar vegyesnyelvűségéből k i -
zárólag nemzeti nyelvűvé válik. Ez természetesen nem egyszerre 
történt meg, nem egy bizonyos évben; a magyar nyelvű terület 
kezdettől fogva növekvőben van, ügyének már a XVII. szá-
zadban erős szószólói vannak, a magyar nyelvűség követel-
ménye az első irodalomtörténetírónál, Czwittingernél már ki 
van mondva: 1711. Viszont valóban tudatos célkitűzésként, 
mely az egész irodalmi életet befolyásolja, Bessenyeiékkel 
látjuk: 1772. Innen számít az újabb kor. 

De újdonsága nem ily egyszerű. A nyelvkérdéssel párhuza-
mosan egy másik változás: a világi irodalom rangemelése: 
a szépirodalmiság főhelyre jutása az irodalom fogalmában. 
Előbb, a latinnal kapcsolatban : tudományos és teológiai színe-
zet; ugyanezt, főképp az utóbbiban a magyar nyelvű szakasz 
is átvette, kiképezte. A világi, profán elem azonban alsóbb-
rendűségben volt, hamupipőke. Bessenyeiéktől kezdve e téren 
is nyilvánvaló a változás. Világnézeti természetű: az eddigi 
latinos európai műveltség helyére újat terveznek: a nyugati 
európai nemzetek modern irodalmiságát veszik mintaképül; 
fordítják e német, francia, angol „világi" dolgokat, a nyelv 
elégtelensége kiderül, megindul a nyelvújítás, új, idegen m ű -
formák nosztrifikálása, s mire Vörösmartyhoz jutunk, meg 
Jósikához : egy nyelvben és formáiban megújhodott , s az összes 
irodalmiságban vezérszerephez jutott magyar szépirodalom-
mal állunk szemben. — Ez a mozzanat tehát szintén ugyanolyan 
korbeosztásra utal: 1772-vel ú j korszak kezdődik: kizárólagos 
nemzeti nyelvűségével és profán jellegével azóta állandóan azo-
nos maradván, az egész régiséggel szemben pedig ebben külön-
bözvén. 

Az átmenet a XVIII. században történik meg (öröksége: 
magyar nyelvűség; sajátja végleg nyugatra fordulás; e kettő 
egyesítése 1772 után); e nemzetietlennek, vagy hanyatlónak 
mondott században. 

N e m vitatom e megbélyegző elnevezés jogos vagy n e m 
jogos voltát, de megjegyzendőnek tartom, hogy az irodalmi 
életben nemcsak a felszínre kerülő, látható jelenségek számíta-

i i * 
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nak: hanem a felszín alatt csendben végbemenők. Ezekre is 
figyelni kell. S nem tudom, nevezhető-e nemzetietlennek egy 
olyan korszak, melyben a valóban nemzeti irodalom eszméje 
megérlelődik (történetírás!), s hanyatlónak olyan, melyben 
Mikes, Amadé, Faludi, Orczy Lőrinc, Ráday Gedeon kezé-
ben — igaz, hogy csendben, — de egy új korszak formái készü-
lődnek. A XVIII. század csendjében a régi irodalom hagyatéka 
leszáll, humuszt képez, s e talajban a XIX. század csírái mozgo-
lódnak. 

Éppen kiszemelt tárgyunkon, a lírai költészet területén, észlel-
hető ez legvilágosabban. Épp azért, bár az újabbról (1772) hir-
dettem —, szükséges lesz ez átmeneti kor lírikusaival is bőveb-
ben foglalkoznunk. 

A magyar nyelvű világi irodalom uralomra jutását mond-
tam az új korszak jellemző jegyének. Láttuk, e részben mit 
hagyományozott a régi irodalom az átmenet korára. Röviden : 
Balassa és Gyöngyösi örökségét : egy régibbet s egy frissebbet, 
közelebbit. Amaz ekkor hangzik el lassanként, de végső ered-
ményét s a megújhodás ösztönét, saját őselvét, örökül hagyja 
itt; emez a XVIII. század folyamán gyökeresedik meg, terjed 
szét s akkorára virul ki teljesen, mikor — a század végső tizedei-
ben — a már megindult újhodással szemben bizonyos ellenzéki 
nyomaték szerepét viheti. A XVI. század második felében élt 
Balassa a XVII. század folyamán népszerűsödik el, a száz évvel 
későbbi Gyöngyösi pedig a XVIII. század folyamán. Minket, 
minthogy egyelőre az átmeneti kor lírájával foglalkozunk, ez-
úttal Balassa öröksége érdekel elsősorban. A Gyöngyösié majd 
csak a mondot t időben, a XVIII. század végi újító iskolákkal 
szembeállítva. 

Lássuk tehát vázlatosan Balassa jelentőségét ; de csak a világi 
költészet szempontjából, s annyiban, amennyiben azzal a kor -
ral, melyről szólani fogunk, vonatkozásba hozandó. 

• 

Balassa Bálint az egész magyar irodalomnak egyik legneve-
zetesebb kezdeményező egyénisége. О az első magyar miiköltő 
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a világi nemben. Szerelmi költeményei nem a legkitűnőbbek 
ugyan az ő egész költészetében, hiszen mind vallásos, mind 
pedig „vitézi" énekeiben több, gazdagabb és őszintébb lírai-
ság van — de azok az ő tulajdonképpeni nagy újdonsága. E 
téren elődjét nem ismerjük, s kétségtelennek látszik, hogy 
nem is volt elődje (vö. Rimay!), utána azonban az ő hangját 
veri vissza csaknem százötven esztendő lírai költészete : a „f ő-
rangúak." 

Szokás őt — tévesen — úgy tekinteni, mint holmi idegen-
szerű előzmények után az első népies költőt, ki már csak m ű -
faját is — szerelmi líra — az ún. virágénekek hatása alatt válasz-
totta meg. A közfelfogásban valami „népies Balassa" él még 
ma is, holott mindaz, amit felőle eddig tudományosan meg-
állapítottak, ennek épp az ellenkezőjét mutatja (Szilády, Eck-
hardt, Alszeghy, Ferenczi) : Balassa tudós költő; és ha — a nem 
ismert — virágénekekben lappanganának előzményei, azt kel-
lene mondanunk: első, aki a népiből tudatosan felemelkedik. 

Kiemelkedik pedig idegen hatások alatt és idegen huma-
nista minták követésével. A XV—XVI. században mindenhol 
létrejött egy új, latin nyelvű irodalom az antik mintára, de 
mindenhol hajtott e humanista irány előbb-utóbb egy nemzeti 
nyelvű sarjat is — a franciáknál Ronsard és iskolájában, nálunk 
Balassában. 

Szerelmi lírája a humanista sablonhoz igazodik, sablonos 
anyaga és kifejezési módja. Passzív rab, kínlódó szerelmes az 
egyik oldalon; kegyetlen szép leány a másikon. Az „imádot t 
ellenség" paradoxona; egyoldalú, ostromló, udvarló szerelem. 
Célja nem a spontán önkifejezés, hanem elmés udvarló játék 
a szerelem körül. Balassa lehetett szenvedélyes szerelmes az 
életben: verseiben tudós mesterkedő poéta, s önmagát mint-
egy csak akarata ellenére fejezi ki néha önfeledt naivsággal, s 
olyankor a legszebb, olyankor áll legközelebb az istenes és 
vitézi énekek spontán Balassájához. Szerelme inkább csak egy 
másnemű ihlet foglalatában természetes és naiv (a bujdosó 
énekekben pl. — de az istenes és vitézi énekekben is humanis-
ta!). 
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Ez valóban semmiképp sem népies jelleg (s ha ma jd stílusá-
ban népies ízt érzünk, annak más oka van; miről majd később 
szólunk). Sőt bizonyára magasabbrendűsége, előkelőbb, mű-
velt („tudós") jellege szerezte meg neki a köztetszést, szemben 
a virágénekekkel, melyek, amennyire megítélhetjük, úgy lát-
szik, durva trágárságaikkal vonták magukra a „hivatalos" iro-
dalom megvetését.2 

N e m virágének tehát, hanem müköltemény. Ugyanazt tette 
meg a szerelmi költészettel, amit később Zrínyi az elbeszélő-
vel : nemzetközi műfaj i mintákhoz igazította. 

Műfajilag pedig — s ez a másik szükséges megállapításunk 
— az ő versei nem dalok. A dal a lírai költészet világában egy 
teljesen különálló műfaj ; úgyhogy a líra egész területét így 
merném osztályozni: i . dal — 2. költemény (itt aztán óda, 
elégia, epigramma, stb.). A költemény katexochén irodalmi 
jelenség; a dal — még az irodalomban is, és még a műdal is, 
ha jó — nem irodalmi, hanem életbeli jelenség. Onkénytelen, 
közönségnélküli megnyilatkozás, melyben egy kifejezésre 
törekvő elemi érzés kiönti magát. Lényeges jegye, hogy dalolni 
való, s nem felmondani; s mikor a fejlődés későbbi folyamán 
már irodalmi szándékkal iratik, akkor is feltételének vallja 

2 L. TOLNAI VILMOS : Erdősi Sylvester János a virágénekekről (Magyar 
Nyelv 1911. 179 — 80.): 

Az Újtestamentum (1541) szövege után különféle felvilágosító 
magyarázatok közt az ismert megjegyzés, melyet azonban csak eddig 
szoktak idézni: „II inekekben (ti. képes beszéddel a magyar nép) 
kivaltkippen az virág inekekben mell 'ekben czudálhatt 'a minden 
nip az Mag'ar nipnek elmijnek éles voltát az lelisben mell ' nem egéb 
hanem Mag'ar poësis." De a folytatása így hangzik: „Mikoron ill'en 
felsighes dologban ill'en alá való pildával ilek az ganeyban arant 
keresek nem azon vag 'ok hog' az hitságot dicziriem. N e m diczírem 
az mirűl ez ill'en inekek vadnak diczirem az beszidnek nemessen való 
szerzisit." 

Teljesen idézi már IMRB SÁNDOR: A magyar irodalom és nyelv rövid 
története (1865. 101.); ERDÉLYI PÁL is f i g y e l m e z t e t r á : A virágének 
(Etnographia, X. 1899. 258.); egyetemi előadásaiban RIEDL is (A 
magyar irodalom története a XVI. században. Előadásai után jegyezte 
és k i a d t a CSOMA K Á L M Á N . B u d a p e s t , 1907.). 
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a dalolhatóságot; és pedig nem azért, hogy eldalolásával mást 
— közönséget — gyönyörködtessen; hanem hogy önfeledtebb 
ömlést biztosítson az önkifejezésnek. Szerkezetét nézve: egy 
elemi egység, mely semmi aránytalanságot, terjedezést meg 
nem tűr, mindennemű okoskodást kizár; a prózaiságnak leg-
elemibb, de legtisztább ellenlábasa. 

Balassa versei költemények, s fentebbi jellemzésük eléggé 
mutat ja , hogy egyenest tagadásai a dal-пак. Halljuk erre nézve 
Arany Jánost :3 „Maga Balassa, Rimai, Beniczki sem mondha-
tók a dal művelőinek mai értelemben. Rövidebb világi versAk 
a leíró vagy tankörben forognak, s ha olykor a lelkesebb Ba-
lassa lyráig hevül is, az a mit lantja zeng, csak széles értelemben 
vehető dalnak, de nem látszik, hogy különösebben a dal bei-
formája után törekednék. Énekelni ugyan lehetett, valószínű 
is, hogy bizonyos „ad notam" lebegett szerzőjük előt t ; de 
akkor énekeltek sok mindent: az egyházban hosszú dogmai fej-
tegetést, vagy bibliai történetet, a lakomáknál Tinódi-féle 
históriákat, a nélkül, hogy amazok bensőkép az ének, ez u tób-
biak a ballada vagy kisebb eposz formáira igényt tartottak 
volna. Ily módon Balassa versei is fölvehették a zenei külsőt, 
bár hiányzott bennök a dalszerűség, melyre nem csupán az 
kívántatik, hogy a szöveg sora megfeleljen a zeneinek. T ö b b 
azokban a leíró elem, részletezés, hosszabb a lélekzet, cseké-
lyebb az öszpontosítás, hogy sem a dal megtűrhetné; s az egyé-
n i sorsára, specialis körülményekre vonatkozó helyek nem 
engedik érzelmeit amaz általánosságra emelkedni, mely a dalt 
a sokaság ajkán meghonosítja. E szerint bátran elmondhatjuk, 
hogy a dal, mint költői forma nem létezett irodalmunkban 

— vagy legalább e létezés nyomai elég számú példányban ki 
nem mutathatók — egészen a XVII. század hanyatlásáig; 
akkor is nem a sajtóban, hanem egyes érző szívek kicsiny körre 
szánt és kézirati homályra kárhoztatott érintkezéseiben talál-
j u k a dalt, mely saját formája után törekszik." 

•ARANY J . : A magyar népdal az irodalomban. Összes Művei XI. 
Budapest, 1968. 388. 
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Ezt4 szükséges volt élesen kimondanunk, különben egyál-
talán nem látnánk világosan a magyar lírai költészet egyik 
leglényegbevágóbb kérdésében. Egyetlen dalszerű költeménye 
а XXXIX. (46.) sz.6 (minden jel szerint törökből való fordítás; 
vö : Divinyi Mehmet : gázel) : „Ez világ sem kell már nekem 
nálad nélkül szép szerelmem . . . " A XLIV. (52.: Darvaknak 
szól) is közel! A Coelia-dalok közt több közelít a dal-típushoz, 
de egészen nem éri el. Balassa tehát 1. szakítva a feltehető naiv 
előzményekkel, 2. új, dalellenes műfajt kezdeményezett. (E 
kettő különben szorosan összefügg.) 

Szükséges lesz végül — tárgyunkra való vonatkozásai miatt 
— verstörténeti jelentőségére is röviden rámutatnunk. Ha ver-
ses emlékeinket időrendben végigolvassuk, Balassához jutva 
fel fog tűnni, hogy a mi mai ritmusérzékünket minden előző-
jénél teljesebben, csaknem hiány nélkül kielégíti. Kevés ki-
vétellel az ő verseiben már tökéletesen kiképződve találjuk 
nemzeti versidomunk ritmusrendszerét; eltűnt a szótagszám 
változékonysága az ütemben; határozott sormetszetek, s több-
nyire világos ütemhatárok lépnek fel; belső és sorvégi rímek 
elhelyezésével és állandósult sorfajokkal oly strófaképletek 
állapodnak meg nála, melyeket — kivált a róla nevezettet — 
sokáig, csaknem változtatás nélkül használ a lírai költészet. 
Élénk, eléggé változatos, de nem cifra formák. 

Ha előtte nem egészen így volt, ha a korábbi versekkel mai 
ritmusérzékünk nem mindenkor békül meg egykönnyen, 
annak több oka van. Itt csak a legfontosabbat emelem ki: a 
korábbi emlékek (csaknem kivétel nélkül egyháziak) egy része 
nem önálló vers, hanem éneklésre volt szánva, melódiához 
volt kötve és igazítva: a ritmuselv hordozója azokban az ének, 
a dallam volt, s ahhoz a szöveg ugyanúgy igazodni próbált, 
attól elválasztva azonban nem tud ritmikailag önállóan fel-

' Ti. azt, hogy „Balassa versei egyenest tagadásai a dal-nak" 
(K.H.J . ) . 

6 A római szám a Radvánszky-kódex, az arab a kritikai kiadás 
(Balassi Bálint Összes Művei. Összeállította ECKHARDT SÁNDOR. 

Budapest, 1951.) számozására utal (K. H. J.). 
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lépni. Az a szöveg nem minden esetben saját elvű ritmikai or-
ganizmus. Nevezzük ezt énekversnek. Találunk ilyet még Balas-
sánál is (V. — 18. sz. — : „ N ő az én örömem . . . "). 

De nála már csak kivétel az efféle. Versei, tisztán mint szöve-
gek is ritmikailag önállók : szövegversek ; nem kell melódiára 
gondolnunk, mégis határozott ritmusok van. Maga a beszéd 
hanganyaga és hangsúlyrendszere itt a ritmuselv hordozója 
(XIII. — 30. — Siralmas nékem; XI. — 28. — Áldott szép 
Pünkösdnek; LVIII. — 66. - Ó nagy kerek kék ég; L X X V . 
— 75. — Ó én édes hazám). 

Mi történt tehát? Balassa mindenki másnál teljesebben hozzá-
járult azon folyamat célhoz juttatásához (mert hisz ez előbb 
megindult), mely a szövegverset kiképezte, a dallamhoz job-
ban igazítva: irodalmilag önállósította. 

S ez természetszerűleg vág azzal, hogy ő műköltő. О költe-
ményeket ír, olvasni való verses műveket. El lehet dalolni 
(s hogyne lehetne éppen az ilyet? — dalolták is!), de dal nélkül 
is megáll s voltaképpeni rendeltetése ez. 

Mi most már figyelmet érdemlő jelenség, hogy a humanista 
Balassa versforma tekintetében nemigen alkalmazkodik hu-
manista mintáihoz, hanem közszájon forgó magyar és idegen 
nótákból vonja el a maga formáit (vö. a Petőfi-korabeli nép-
dalformák szövegverssé önállósításával!): innen van, hogy 
némelyik (a fentebbi V. sz.) nem is sikerült teljesen. De e min-
ták csak a strófaképletet adják meg: a verssor kiképzése telje-
sen magyar ritmuselvű; s itt lehet szó a feltehető magyar nép-
dalok (virágénekek), meg a magyar táncritmus hatásáról. 
De főképp saját ritmusérzékéről. A nemzeti versidomot is 
egyének fejlesztik (vö. Arany), s ezek közt Balassa kezdeti 
jelentőségű. A formaképzésnek egy olyan természetes és mé-
gis zseniálisan nemzeti módja ez, amellyel — látni fogjuk — 
később is élt költészetünk, mikor megújhodásra szorult. E 
magyar ritmusnak köszönhető, hogy egy alapjában tudós kez-
demény úgy elnépszerűsödhetett ; e ritmusnak, hogy a tőle 
elválaszthatatlan költői nyelv és stílus mintegy megmagyarosí-
totta az idegen hozományt, s abba üde, naiv elemet is vihetett 
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bele. (Más természetű, a régiségben: Szilveszter; Szenczi 
Molnár.) 

Csak e há rom mozzanatot emelem most ki : műköl tő (nem 
népies); műfaja : terjedelmes lírai költemény sok elmés lele-
ménnyel (nem dal); verse: szövegvers (nem énekvers). E há-
r o m szorosan összefügg; voltaképp ugyanazon egy elvnek 
három megnyilatkozása: a kezdődő, beálló irodalmiságnak, 
irodalmivá emelkedésnek a lírai költészetben. 

• 

Mi történik e nevezetes kezdeménnyel mintegy másfél száza-
don át? 

Balassa iskolát teremtett ; az ún. főrangú lírikusok az ő példá-
ját követik. Azonban mind Balassa, mind követőinek versei 
(a világiak) kéziratban maradnak s másolás ú t ján terjednek 
tovább. 

Az említett főrangú lírikusokról itt külön n e m szólhatunk. 
Osszefoglalólag annyit jegyezhetünk meg felölök, hogy — 
amint már megállapították — kezük közt Balassa „tudós" 
kezdeménye veszít tudós (humanista) jellegéből (ez különben 
már Balassával megindult mintáihoz képest), mert ők már kevés 
kivétellel (Zrínyi!) nem Balassa közvetlen forrásaiból meríte-
nek, hanem Balassa hatása alatt költenek. 

A kéziratos terjesztés kérdése azonban külön figyelmet ér-
demel. Mind Balassa, mind az egész XVII. századnak csaknem 
egész világi lírája kéziratban maradt és terjedt. Maga a több-
szörös másolás szövegromlásra, szövegváltozásra vezethetne. 
Az a másolási m ó d azonban, mely ekkor erősen divatba jött, 
n e m ily merőben passzív (akaratlan) változásokra vezetett. 
Szólanunk kell itt a kéziratos énekeskönyvekről. A régi magyal 
lírai költészet csak ezekből ismerhető meg s a Balassa-kezde-
mény átalakulása is ezeken keresztül megy végbe szinte észre-
vétlenül. 

Részletes ismertetésük Erdélyi Páltól6. Pintér külön kis 
6 VÖ. ERDÉLYI P.: Énekes könyveink a XVI. és XVII. században. 

(Magyar Könyvszemle 1899. 40 — 63; i n — 3 3 ; 244 — 69.). 



Dokumentum 6 6 7 9 

fejezetet szán nekik. Nevezetesebb XVII—XVIII . századiak 
(melyek ui. világi verseket is bővebben tartalmaznak) : 

Komáromi énekeskönyv (Szekeres Mihály- , vagy Mészáros 
Péter-féle) : 1617—1701.7 

Szencsey-kódex: XVII . sz. — Mátray-kódex: XVII . sz.8 

— Bocsfeor-kódex: 1716 —1739.9 — ez a há rom a kuruckor i 
költészet fő forrása. 

Vásárhelyi daloskönyv: 1670-es évek10 

Hogy gyűlt az énekeskönyvek anyaga? Egy-egy ember 
tulajdona ; belejegyzi a neki tetszőt : lemásolja, vagy hallomás-
ból tanulja meg s úgy írja le. A szerzői jog elvész. Az írot t 
szöveg helyét tehát részben szóbeli közlés foglalja el s ez már 
rokon jelenség a népköltészet terjeszkedésével: emlékező te-
hetség és ízlés kérdése m e g dallam avatkozik bele az átvételbe. 
Elmaradoznak a tudós, vagy túlságosan személyes elemek 
(diákos nyomok , szerzőre vonatkozó adatok) ; némely kedvelt 
strófák, sorok, képek, fordulatok szabad prédává vá lnak; 
néha ugyanazon versnek ugyanazon énekeskönyvben több 
változata bukkan elénk. 

' Vö. ERDÉLYI P.: A „Komáromi Énekeskönyv" (EPhK 1899. 208 — 
13; 3 2 9 — 4 8 ; 4 2 1 - 3 6 . ) . 

8 Vö. THALY KÁLMÁN: Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok 
(1864); Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez (1872). 

9 Vö. FERENCZI ZOLTÁN : A Bocskor-daloskönyv versei (Erdélyi 
Múzeum 1898. 372 — 83; 441 — 55; 510—22; 570 — 77.). 

10 Vö. FERENCZI Z. : Vásárhelyi daloskönyv (Régi Magyar Könyv-
tár 15.) Budapest, 1899. 

Legtöbbet DÉZSI LAJOS foglalkozott az énekeskönyvek kiadásával: 
Régi magyar verseskönyvek ismertetése. I. A Csereyné-codex 

(ItK 1911. 58-64. ) ; II. A Vasady-codex (ItK 1913. 14-27. ) ; III. A 
Lugossy-kódex kiadatlan versei (ItK 1914. 80—97.); IV. Mihály deák 
codexe (ItK 1915. 431—44.); V. A Kuun-codex (ItK 1916. 51—74.); 
VI. A Lipcsei codex (uo. 305—43.). 

Korábbi: BAROS GYULA: Radványi verseskönyvek (ItK 1903. 296 — 
322; 445—66; 1904. 83 — 112; 208 — 23; 331—50; 449 — 89.); VER-
SÉNYI GYÖRGY: Szíveket újító bokréta. XVIII. századbeli dalgyűjtemény 
(Régi Magyar Könyvtár 35.). Budapest, 1914. 
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Ez énekeskönyvek kiszemelték a műköltészetből, ami tulaj-
donosaiknak megtetszett: közízlés szemelvényei az irodalom-
ból; levezető csatornák a műköltészetből a népszerű-, s tovább 
a népköltészet felé. Ezt az utat járta meg Balassa hagyatéka is; 
nem annyira tulajdon egyes versei, mint inkább az a lírai típus 
és műfaj, melyet ő kezdeményezett. 

Ez énekeskönyvek során a világi lírában észrevehető átalaku-
lás indul tehát meg, mely a Balassa-féle típustól el nem szakad-
va ugyan, lassanként annak tagadása felé távolodik, i . Kezd 
kivetkőzni a műköltői (tudós) jellegből s közeledni egy bizo-
nyos népies átlag felé; 2. műfajilag a dalszerűség jegyei kezde-
nek fellépni;11 3. ezzel együtt — vagy inkább ennek feltéte-
léül — ismét az énekszóra bízza fennmaradását.12 E fejlődés 
csak megindultnak tekinthető, de teljesen korántsem ment 
végbe: I. sokszor a legnaivabb szépségű darabokban benne 
marad még egy-egy tudákos csökevény; 2. ez már maga ellen-
sége a dalszerűségnek; a dal műfaji jellege a lírai anyag szem-
pontjából sokszor egészen megvan már, de hiányzik a meg-
felelő elemi kompozíció (pl. a Vásárhelyi daloskönyvben a 
23.); terjengősek: egyenként dalszerű strófák, melyekből 
kettőt-hármat kivonva tökéletes dalt lehetne kapni: s ez meg 
is történik (pl. a Vásárhelyi daloskönyvben, mely a korai dal-
félékben általában a leggazdagabb — a 85. számúból kiszemel-
getve a 67. — NB. Balassa két legdalszerűbb darabja is benne 
van 6., ill. 59. szám alatt, s ez utóbbi végéről elhagyva a dal-
ellenes záradék). 

Mit jelent tehát végeredményben ez átalakulás? A Balassa-
féle kezdemény lassú feloszlását, rajta a dal-ösztön lassú ér-
vényesülését. Mennél teljesebbé válik ez utóbbi (a XVIII. 
század folyamán): annál kevésbé lesz aktuális Balassa Bálint 
eredeti lírai típusa. 

11 Pl. a Vásárhelyi daloskönyv ben: 3, 6, 23 (második fele törik; 
vegyes műfaj), 30, 34, 67, 71. (bordal) — többnyire hosszúk. 

12 L. ERDÉLYI P.: Várkonyi Báró Amadé László költészetéhez (EPhK 
1907. 81—93; 201 — 13.). 



Dokumentum 6 6 8 1 

A XVIII. századra (a mi „átmeneti" korunkra) megérlelő-
döttnek mondhatunk egy lírai irányzatot, mely a „dal" mű-
faja felé utal. S ekkor jelenik meg az első igazi dalköltő: Amadé, 
kivel először fogunk a következőkben foglalkozni; s a „dal"-
forma problémája az új korszak lírájának is egyik fő problé-
mája lesz, míg végül Petőfi végérvényesen meg nem oldja. 

A régiségben Amadé tetőzi be a vázolt átalakulási folyama-
tot, de él egyszersmind a megújhodás ugyanazon eszközeivel, 
amelyekre Balassa adott volt példát; azzal a különbséggel, 
hogy ő ez eszközöket — a „nóta" formaadó prekoncepcióját 
— most már igazán a maga helyén, dal-műfaj szükségleteire 
használja fel. 

Ugyancsak a dalnemben jut jelentőségre Faludi, kinek kísér-
lete sok tekintetben párhuzamos az Amade-félével, de el is üt 
tőle. Amadé betetőzi az irodalomból kifelé (népiesség felé) 
vezető folyamatot a dal-képzés terén; Faludi kísérlete ugyané 
téren ismét műköltői kezdeményt jelent. Kettejükön keresztül 
történik meg réginek és újnak átváltása, hogy aztán ez újabb 
műköltői fordulat az irodalmiság még fokozottabb jegyeit 
szerezze meg Ráday Gedeon kezdeményében. 

Orczy Lőrincnek, kit az átmeneti korban negyedikül jelöl-
tem meg, jelentősége csak részben érinti (de érinti) az átváltás 
folyamatát, amennyiben ugyancsak oly formai kezdeményt 
képvisel, mely a szorosabb irodalmiság, a fegyelmezettebb 
műgond felé vezet. 

• 

Amadé László életrajzi adatai 

I. Született: 1703. márc. 12. (Pozsony m. Böős?). Apja: Antal, 
aranysarkantyús vitéz ; anyja : Simonchich Horváth Mária 
Rozália. 

Tanult: valószínűleg már 1714-től, de biztosan 1717—1721 
a győri jezsuita gimnáziumban; az utolsó évet, 1721—22, 
Nagyszombatban fejezte be. (Vitabeszéde az évzáró vizs-
gán: Victor in proelio S. Ivo). Grácban 1725-ben lett a 
filozófia doktora. Vele egyidőben tanult ott Faludi. 



682 Dokumentum 6 682 

2. P o z s o n y b a n , E s z t e r h á z y I m r e h e r c e g u d v a r á b a n . ( T a l á n 

e l ő b b is , d e b i z t o s a n ) 1 7 2 7 - t ő l 1 7 2 9 - i g . 

3 . E l s ő h á z a s s á g a . A p j a p a r a n c s á r a v e t t e e l B . O r c z y Z s u z s á n n á t 

v a l ó s z í n ű l e g 1 7 2 9 - b e n . E t t ő l 1 7 3 0 o k t ó b e r é b e n s z ü l e t e t t 

e g y k i s l e á n y a ( Z s u z s i k a ) , a k i ú g y l á t s z i k , k o r á n e l h a l t . 

F e l e s é g é v e l r o s s z , b é k é t l e n v i s z o n y b a n é l t . F e l e s é g e s z i n -

t é n h a m a r e l h a l t ( 1 7 3 0 ! ) . 

4 . K a t o n a O l a s z o r s z á g b a n : 1 7 3 5 - v a l ó s z í n ű l e g 1 7 4 0 - i g ( 1 7 3 6 -

b a n i t t h o n v o l t ) ; 1 3 a z o n t ú l i t t h o n , P o z s o n y b a n v a g y v a l a -

m e l y i k b i r t o k á n . 1 7 4 2 : e z r e d e s - k a p i t á n y , 1 7 4 4 : g e n e r á l -

a d j u t á n s a n e m e s i f e l k e l ő s e r e g b e n . ( 1 7 3 3 f e b r u á r j á b a n 

II. Á g o s t l e n g y e l k i r á l y h a l á l á v a l , L e s z c z i n s z k y S z a n i s z l ó 

ú j b ó l t r ó n r a j u t á s a k ö r ü l k i t ö r t h á b o r ú k ; X V . L a j o s , a p ó s a 

é r d e k é b e n , t á m a d b e I t á l i á b a . A m a d é a H á v o r - f é l e h u s z á r -

e z r e d b e l é p b e , m e l y e t 1 7 3 4 - b e n t o b o r o z t a k . V ö . M i k e s 

T ö r ö k o r s z á g i l e v e l e i , 1 7 3 3 . m á r c . 4 . , s z e p t . 1 5 . , é s 1 7 3 4 . 

f e b r . 15 . ) 

M á s o d i k h á z a s s á g a . 1 7 3 6 j ú l i u s á b a n , ú g y l á t s z i k , e v é g b ő l k é r t 

s z a b a d s á g a a la t t , a p j a a j á n l a t á r a e g y m o r v a n e m e s i c s a l á d -

b ó l s z á r m a z ó l e á n y t v e s z e l : W e l t z l P a u l i n a M á r i á t . E z 

a z t á n ú g y l á t s z i k , O l a s z o r s z á g b a i s v e l e m e n t . E h á z a s s á -

g o t 1 7 4 6 . d e c . 2 4 - é n f e l b o n t j á k k ö z ö s m e g e g y e z é s s e l . 

D e a z é r t k é s ő b b i s , k i e n g e s z t e l ő d v e , é r i n t k e z t e k e g y m á s -

sal . A z a s s z o n y 1 7 5 4 - b e n m e g h a l t . 

5 . Ö r e g s é g e . 1 7 5 0 - b e n a k a t o n a s á g t ó l m e g v á l t , a P o z s o n y b a n 

s z é k e l ő m . k i r . u d v . k a m a r á h o z t a n á c s n o k n a k , 1 7 5 1 - b e n 

cs . é s k i r . k a m a r á s n a k n e v e z i k k i ( a r a n y k u l c s o s ) . 

H a l á l a : 1 7 6 4 . d e c . 2 2 . F ö l b á r ( P o z s o n y m . ) , C s a l l ó k ö z . 

X. S z ü l e i — 2 . i f j ú s á g a — 3 . e l s ő h á z a s s á g a — 4 . k a t o n á s k o -

d á s a é s m á s o d i k h á z a s s á g a — 5. ö r e g s é g e : e s z a k a s z o k r a e g y e n -

k é n t t é r ü n k v i s s z a a k ö v e t k e z ő k b e n . 

18 L. VÁCZY JÁNOS és RÉDEYNÉ H O F F M A N N MÁRIA: A Magyar 
Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke IX. Irodalmi levelestár I. 
1923. 71-
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Életrajz 

I. Szülei. 

Amadé Antal: csendes, otthonülő ember, közéletben, úgy 
látszik, nem szerepelt. Nemrég derült ki, hogy verset is írt .1 4 

14 L. PASZLAVSZKY SÄNDOR: В. Vdrkonyi Amadé Antal, XVIII. 
századbeli ismeretlen költő. Figyelő XVIII. (1885) 161—73; 274 — 81; 
350 — 59. Az alsókubini Csaplovics-könyvtárban találta meg Amadé 
Antal verseit, egy füzetben, melyből az ívjelzések tanúsága szerint 
elől több ív hiányzik. Furcsa, hogy mégis ajánlással kezdődik. Ez 
1736-ban kelt és SAJGÓ BENEDEK pannonhalmi főapáthoz szól. Az első 
versnek csak végső szakai vannak meg, s azután még hét darab követ -
kezik. 

Amadé Antal : 1676 —1737. (Halálát fia, László jelenti GR. ESZTER-
HÁZY JÓZSEF bánhoz írt levelében: 1737. április 9.; közli BARTÓK 
GÍZA, F i g y e l ő III. 1877. 3 0 8 . ) 

A versek ezek: 
1. Töredék (imádságszerű) 
2. A világh tsak hivsag ippen tsak mulandóságh 
3. Az Halálnok keserves le Ábrázolása 
4. Az Utolsó Itiletnek rettenetes napjárul. . . „Az négy utolsó 
5. Az Eörök Tűzrűl, Pokolyrul. . . Dolgoknak m e g -
6. A Mennyei Eörökös Boldogsághrul. . . emlékezésserül" 
7. . . .Szűz Máriához Fohászkodás 
8. Szent Istvány. . . és Szent Imre. . . életek. . . 
Csak ez utóbbi van 12-esekben (aaaa) írva. A sormetszet igen 

sokszor kettősponttal jelölve. (De máshol is van kettőspont! Ezt a 
fia is szerette!) A többi mind a Balassa-strófára emlékeztető szak-
szerkezetben, azzal a különbséggel, hogy a hatosok helyén ötös sorok 
állnak, s csak elvétve találkozik hatos. Pl. az i -bő l : 

Már ellankadtam, 
S halaványodtam, 
Majd: m a j d : szakad fejemre. 
Röszketve várom, 
Jobbam: vagy károm, 
Gond: bú: száll ereimre. 
Irgalmas Isten, 
Légy ottan: s itten, 
Térj hozzám: kegyelemre. 

Néha igen dallamosan: „ O h ! Ki ne féljen, Bár ne is éljen" — az 
l.-ből (vö. „Gyenge Clorinda" Faludinál). 
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A Paszlavszky-fé léken k í v ü l Kerestély O l g a is közl i egy v e r -
sét,1 5 m e l y feleségéhez szó l : S imonch ich H o r v á t h R o z á l i á -
hoz (ez G y ö n g y ö s i - m o d o r ú vers) . 

Fiával sok huza-vona , k ivá l t v a g y o n i d o l g o k b a n . T e s t a -
m e n t u m a t u l a j d o n k é p p e n v á d i r a t fia e l l en ; f e rencrend iekre , 
vallásos cé lok ra hagy tek in té lyes összeget; e g y m a l m o t n e m 
Lászlónak, h a n e m esetleg szü le tendő g y e r m e k é n e k . M i n d e n 
r ága lma t elhisz róla ; f u k a r o n bán ik vele. 

A n y j a v a k b u z g ó s á g a ( „ A szenteskedés r é g i mánia n á l a " 
— ír ja egyszer a fia) s csodála tos r idegsége családjával szemben . 

Ejtése dunántúli: „prédánok", „halálánok", „ruhája" , „vágássol", 
„látjo" stb. 

Legjobb az ilyen mérték: „A világ / i l lyen / /Kik i há t / f é l j en" 
— a 2.-ből; „Az üdők múlnak, Esztendők folynak, Az halálro céloz-
nak" (3.). 

Felsoroló, példaszaporító modor : a 2.-ban : a kereskedő, szentelt 
vitéz, szegény paraszt: mind csak hivság. — A 3.-ban: Ádám, Salamon 
Sámson, Lucretia, Gismunda, gyenge fű, drága nárcisz, hiacint, Nagy 
Sándor — „csak hamu és p o r " (daktilus-lejtés!) ; a halál eszközei, 
módjai halmozva. S végül a tétel kimondva (igen jól és szépen a 
három utolsó versszakban), meg a maga nevében egy fohász, vagy ki-
jelentés. — A 4.-ben: bizonyos irónia: mint nem törődnek akkor majd 
hiú földi dolgokkal (strikrok, putter, bársony, drága kenet, függő, rösz-
kető tűk, stb. részletező felsorolással), hanem hogy reszketünk, s föld, 
ég mint romlanak (e néhány versszak igen hatásos kifejező erővel), 
mint jelenik meg az úr s a mennyei seregek (szép deriilet a modorban 
is ! ), fohász (tégy a jók seregibe!). Daktilus-lejtés („Csalfa hazug-
nak"; „Mond ja azoknak"). Igen jó rímelés ; sokszor kínrímszerű, mint 
már Rimaynál is. Vagy — mint a 6.-ban — felszólítás a vége. 
— Eleje gyakran az ámulat, tehetetlenség kérdezősködése, az el-
ragadtatás állapota (5, 6, 7.). 

Daktilusok az 5.-ből: „Bár e világra"; „Sem szabadulást"; „Sarda-
napalus"; „Vespisianus"; „Öszve szorulva"; „Mel ly keserűség"; — 
a б.-ból: „Itt koronázzo S meg magyarázzo"; „India kinccsel, Sámson 
erővel"; „Egy bujaságért"; „ M e g zaboláznod"; „ így menyország-
bon" ; — a 7.-ből: „Förgetegekben" ; „Háborúságban". 

A 8. egyszerű, költőieden közlés, elmondás. De a ritmus igen jó 
itt is. Végén: a főapátnak ajánlja. 

15 KERESTÉLY O. : Várkonyi Amadé László báró élete és költészete. 
Kolozsvár, 1905. 
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Otthagyta családját (erre céloz Amadé Antal egy verse is); 
László egy ízben „édes mostoha anyának" említi egy levélben; 
az asszony Bécsben belépett az Orsolya-kolostorba („Soror 
Paula Maria"); hozzá szól Amadé László egy verse.16 Mikor 
hagyta ott? 1728. március 4-én már különváltan él: férje Baár-
ban, ő Nagyszombatban17 . Amadé Antal halála (1736) után 
pörre megy a dolog anya és fia közt; László vádolja, hogy ki-
fosztotta kastélyukat, eltékozolta vagyonukat, máskor m e g 
kérleli, hogy engedjen, fiúi tisztelet hangján. A pör 1738—43-
ig húzódik. László enged, kiegyeznek, még ő fizet anyjának 
— aki mindvégig ridegen kitart. 

Úgy látszik, 1744: az Orsolyita kolostorban. 
Még egy adat az anyáról: levele Lászlóhoz (1752. júl. 14.18) 

Végrendeletében vagyona egy részét kolostorokra hagyja. 
Még 1752-ben meghal. — 

Tehát : 
Amadé Antal 167Ó—1736. 
Amadé Antalné legkésőbb 1728. márc. 4. — Nagyszombatba 
költözik. 

Örökségi pör 1738—43. 
1744 (?) : az Orsolyákhoz. 
1752. júl.: végrendelkezése. 
1752.: halála. 

Volt még egy fia : Péter (korán elhunyt), ennek a fia Tádé. 

2. Ifjúsága. 
Győri tanulóskodása korából (1720. márc.) az első ismert 

verse, latinul, disztichonokban.19 

Vergiliust és Ovidiust itt kedvelte m e g : leveleiben sűrűn 
idéz belőlük. 

Gráci éveiben Faludival együtt kellett lennie. 
Pozsonyi évei. Apja oda is tanulni, művelődni küldte, de 

16 L. VÉRTESY JENŐ: Adatok Amadé László életéhez. ItK 1902. 95 — 96. 
17 Uo. 220. — Mi mindent suttogtak Antalnérói: uo. 80. 
18 Uo . 519—20. 
19 Uo. 9 8 - 1 0 0 . 

1 2 Irodalomtörténet 
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— úgy látszik — inkább a szórakozásnak élt. A herceg fényes 
udvart vitt; Lászlónak sok pénzre volt szüksége; apja emiatt 
elégedetlen, ír is a hercegnek, de az a fiúval válaszoltat s meg-
nyugtatja. (Jellemző adatok leveleiben.)20 

Anyagi ügyeit 1729-ben rendezi apja, úgy látszik, házassága 
előfeltételeként. 

3. Első házassága. 
B. Orczy Zsuzsánnát, a költő Lőrinc nővérét21 1729 okt. 

11-én jegyezte el; a nő már 1730 nov. 7-én meghalt; Gyön-
gyösön temették (Sz. Bertalan templom.)22 

4. Katonáskodása és második házassága. 
1734-bcn atyjával huzavona; kiparancsolja Baárból; de 

semmit sem ad neki, marháit is elszedi tőle. Bizonyára ez bírja 
rá, hogy beáll katonának, a Hávor János huszárezredébe. Azzal 
jut el Olaszországba.23 

Elégedetlen az ottani, neki egészségtelen klíma miatt, s a 
katonai nyomorúsággal.24 Elkeseredésében akárkit is nőül 
venne.25 

Vitézül viselte magát.26 

Fogsága,27 szabadulása:28 1736. 
Kócsagtoll.29 

20 Uo. 221, különösen 224. 
21 Adatok erre: uo. 226 — 7. 
22 L. PETROVAY GYÖRGY: A báró és nemes Orczy család eredete^ 

leszármazása és története. Turu l , 1887. 21—28; 60 — 65. 
23 E z a B. HÁVOR JÁNOS MIKLÓS a l t á b o r n a g y , a 4. h u s z á r e z r e d 

alapítója s tulajdonosa; ennek fia, B. HÁVOR MÁTYÁS 1735-ben ve t te 
feleségül B. ORCZY ANNÁÍ, AMADÉ első feleségének húgát. 

24 L. VÉRTESYJ . : i. m . 354 — 6. 
25 Uo . 357. 
26 Uo . 357 — 8. 
27 U o . 359. 
2 8 U o . 361—2. 
29 Uo . 361. („csak én hordozok kótssagtollat az egész ármádánál,. 

más senki".) 
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Gazola grófné levelei Casale- és Veronából, németül; férje 
elhanyagolja; több gyermek anyja. Érdekes, hogy minden 
levelében van „P. S."30 

Gazola grófné levelei31. Évszám nélkül. 
„Mutvilliger Cavalier" — „mutwilliger aber angenehmer 

Amadé" — „ungläubiger Tomas, hoffertiger Luzifer" — „Voll-
machtiger gebieter meines Lebens und tots" — „mein himb-
liche vergnicgung". — Köszöni levelét (scharmanten brief), 
dohányt küld neki ; könnyes szemmel kéri, hogy el ne hagyja, 
esküszik, hogy Amadéjét mindennél a világon jobban szereti, 
és csak az övé. 

„Szép élet, Víg élet!" 

1736: újra nősül. Az asszonyt, úgy látszik, most is apja kereste 
ki, „recommendálta" neki: Berem-ből (Morvaország) Weltzl 
Paulina Máriát. László egy szabadság idején rövid nyolc nap 
alatt nyélbeütötte a dolgot, főképp a vagyoni kilátásokkal 
lévén megelégedve. „Veni, vidi, vici";32 a nő csak a katonasá-
got akarta vele mindenképp otthagyatni. Nem sikerült. 1742: 
ezredes-kapitány, 1744-ben generál-adjuntáns. De 1740 óta 
itthon (birtokain vagy Pozsonyban). 

Anyagi helyzete némiképp javult felesége révén; bár az 
említett pörök keserítették. Víg élet, vendégeskedés, de per-
patvar is bőven. Elmérgesedik a viszony Amadé Péternével, 
ki fiát, Tádét eltiltja Lászlótól („kitekeri a nyakát"), sőt pár-
bajra hívatta ki vele Lászlót. 

Feleségét szerette: az magyarul sosem tanult meg, sőt azt 
sem akarta, hogy magyar kocsist tartsanak. De csetepaté előbb 
is lehetett közöttük, különben nem kerülhetett volna sor arra, 
ami 1746-ban megtörtént, minek dec. 24-én törvény szerint 
elválás lett a vége. 

A pofon története ;33 három pofon (orrvére folyt) és három 

30 Uo. 364. 
31 Uo. 3 6 4 - 6 . 
32 Uo. 367. 
38 Uo. 511. 

1 2 * 
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ütés a karjára. Az asszonyt is hibáztatja, de kérleli, becézi.34 Jel-
lemzi magát is: mily engedékeny.35 De érintkeznek utóbb is; 
névnapra hívja ebédre stb. Az asszony meghal 1754-ben. — 
Persze itt megint pörösködés felesége rokonaival, a Nyáryak-
kal (Tádéval is, kinek Nyáry-leány a felesége): vádak, hogy 
feleségével rosszul bánt, ütötte-verte. 

5. Öregsége. 
1750: pozsonyi udv. kamarai tanácsos. 
1751 : cs. és kir. kamarás. 
Pörösködés, gazdaság, öregkori bosszúságok; gazdatisztjé-

vel nincs megelégedve, káromkodik;36 magára hagyatva, 
mint valami agglegény37. 

Beteges; gyomra, veséje; temérdek orvosság, flastrom, ér-
vágás, köpölyözés. 

Istenes énekek: 1755. Köztük három darab Nepomuki Sz. 
Jánoshoz; Tádé emiatt, úgy látszik, csúfolta.38 

Családfői tekintélyét féltette;39 de semmibe veszik:40 tekin-
télyének bizonyára ártott az afféle dolog, mint a „Picziny"-
nyel való titkos szerelme : a titkot a veréb is csiripelhette már : 
a leány mutogatja leveleit,41 mert nem tudott olvasni;42 sok 
„vexa" emiatt.43 

Érzékeny gondolatok, humoros megadás: Tádé lovai és a 
mulatságok.44 

34 U o . 512—3. 
35 Uo . 514. (levél vége) 
36 U o . 526. 
37 U o . 531—2. — Balassát, ú g y látszik, ekkor penderítette versbe, 

bosszúból" (uo. 94.) — ; uo. 534. (P. S.). 
3 8 U o . 525. (levél vége) 
39 Uo . 523. 
40 Uo . 525—6. L. még uo. 518—9.: igen haragos levél; „fullánk 

villám pennával" . 
4 1 U o . 529 — 30. 
42 Uo . 531. 
43 U o . 531. 
" U o . 533. 
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A hétéves háború. A „talyiga".45 

Az országgyűlés, az 1764-i gúnyvers.46 

• 

Azt hiszem, ezek után elég elevenen áll előttünk, s több lett 
nekünk egy puszta névnél. Egyéniség : határozott körvonalak 
(ezért foglalkozunk vele részletesebben, mint némely későbbi-
ekkel). Főbenyomásunk felőle: egy temperamentumos, a pil-
lanatnak s a pillanatban élő fürge ember: azt, ami közvetlen 
aktuális érdeke, nagyon komolyan veszi, elannyira, hogy olyan-
kor semmi mással nem törődik és nincs tekintettel senkire, de 
ha túl van rajta, ezzel sem törődik tovább, s megint a következő 
pillanat foglalja le egész figyelmét. Bizonyos önfeledtség ez az 
élet dolgaiban, az önuralom, önfegyelem, önszemlélet, ön -
kritika hiánya ; nem tudja magát mások szemével nézni, s n e m 
is igyekszik idomítani magát, a világ számára kidolgozni „jel-
lemét", következetesnek látszani; „sőt szabad nyelvével (írja 
felőle apja) ollanokat beszél, inconsiderate kimond, nem hogy 
enyhítené dolgait, de olajt tőt az tűzre."47 A pillanat embere 
szóban éli ki magát, hirtelen, azonnal ; s mint az ilyenek rend-
szerint : a szóval egyre tovább lovalja magát : kívánja a rögtöni 
kifejezést, sürgős kifejezés-szükséglete pedig ösztönzi, fokozza 
indulatát. Hol itt, hol ott gyúlnak ki szalmalángjai, erősen és 
gyorsan harapózva ellobognak, s utánok csak pernye marad. 
Bizonyos incoherentia, csak a pillanat aktualitásaival összefüggő, 
következetlen, nem egyhuzamú lelki élet. Ennek következ-
ménye bizonyos kedves felszínesség : az elmélyedés, a kitartás 
hiánya. Átfut a világon, az életen, mint aki csak önmagáért 
van; hányódik-vetődik az élet változatos forgatagában, anél-
kül, hogy mélyebb értelemben tapasztalatokat szerezne, s az 
embert és az életet valóban megismerné; az ő szerzeménye 

" Uo. 534 — 5. („drága talyigát köllött magamnak csináltatnom 
öregségemre és szégyenemre, hogy azzal kéméllyem meg bádgyott 
lábaimat és lankadott inaimat"). 

1 6 L. NÉCYESY L.: i. m . 27 . 
47 VÉRTESY J.: i . m . 220. 
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nem életbölcsesség, mely előre is lát, hanem legfeljebb a késő 
szánom-bánom, vagy élte alkonyán olykor a mélabú humora. 

Mindezeknél fogva életpályája szeszélyes ellentétek sorozatá-
nak látszik, melyek mindegyikében szubjektive őszintén visel-
kedik, úgyhogy álnokságnak, képmutatásnak, hitetésnek 
nyoma sincs benne. 

Sem magának, sem „szerencséjének" nem ő az ura. Jó ideig 
külső kényszer szorítja következetesen egy irányba. (Apja 
küldi Pozsonyba; az ottani élet veri adósságokba, melyekből 
apja váltja ki, azzal a feltétellel, hogy elveszi B. Orczy Zsuzsán-
nát; e házasság szerencsétlenné teszi; mikor ismét szabad lesz, 
az apai ridegség miatt nem tudván nyugodtan elhelyezkedni, 
áll be katonának s lesz ott kitéve ismét különféle nyomorú-
ságoknak s a helyzetben adva levő csábításoknak; körülményei-
ből folyik egyre élénkebb nősülési szándéka; ismét apja ko-
mendál neki feleséget, ezúttal szerencsésebben, úgyhogy vagy 
tíz évre révbejutottnak mondhatni. — Ekkor válik aztán életé-
ben először sorsa kovácsává, de egy igen megfontolatlan kala-
pács-ütéssel, egy pillanatnyi önfeledtség tettével, mi elválásra 
vezet. További sorsa ezzel megint megpecséltetett ; félig öz-
vegyi, félig agglegényi állapot, melyben gondviselés nélkül 
marad, s öregségére elhagyatottan.) 

Alapjában véve jó ember, mert őszinte; ártó szándéka nincs; 
nem ő a kezdeményező a megbántásban, ő csak „inconsidera-
t e" visszaüt. De tűrhetetlen neki a hosszú harag; a pörlekedés-
ben való kitartás nem kenyere : végül is ő enged, s aki ellen az 
imént haraggal pattogott, akit fenyegetett, az elé most telje-
sen megbékülten s tisztelettel járul. Alaphajlama csakugyan: 
a könnyű (akár könnyelmű) életmód, vidámság, mulatozás, 
szórakozások: ifjúkora első szabad éveiben is ezt tanulta meg 
(Pozsonyban) ; de az élet nem igen kedvez neki; örökös anyagi 
gondok, rideg, pörlekedő, bosszantó atyafiak — lehetetlenné 
teszik, hogy kedve szerint éljen ; de ő csak erre törekszik, s mi-
helyt kiélte bosszúságát, tovább űzi a kellemes élet pillangóit. 

Egyik-másik levelében önjellemzést is ad magáról. Felesé-
gének írja, a végzetes jelenet után, hogy „szavaiban goromba 
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és extravagans" volt ugyan, de ismerje el a felesége is, hogy a 
szíve azért „fein und sensible" volt. Ugyanott írja,48 hogy 6 
olyan, mint a viaszk, mint a nád, mint a toll — vagyis hajlé-
kony és könnyen kezelhető — csakhogy a jókedvét, becsületét 
es kedélyét megőrizhesse. Ami pedig becsületét, jó hírnevét 
illeti, ezzel valóban törődött ugyan, de nem oly értelemben, 
mintha a megérdemeltnél többet követelt volna; rágalmak 
ellen joggal tiltakozott, mert nem voltak igazak, vagy mert a 
körülmények meg nem értéséből és reá vonatkozólag hamis 
feltevéseken alapuló félremagyarázásokból származtak. Ő nem 
tagadja, amit igazán megtett, de olyankor jó szívére hivatko-
zik, melyet ismerniök kellene. Könnyen érthető, hogy rossz 
híre végig kísérte őt, hiszen azok, akik maguk számára az ő 
jellemképét rajzolgatták, nem történetírók voltak, hanem anya-
gilag érdekelt atyafiak. Meg kell adni azonban, hogy a jó hí r -
névre nem pozitív módon törekedett; ez egész egyéniségével 
ellenkeznék : inkább félt a rossz hírtől, mint ismét csak zavaró, 
bosszantó körülménytől. Idősebb korában, mint „legöregebb 
atyafi" kedves, öreges naivsággal sütkérezett a „családi tekin-
tély" gondolatában, de ebben is inkább azért, mert nem kapta 
meg, s mert a tagadás bosszantotta, kellemetlenül zavarta; és 
mert valóban vérségi vonzalom fűzte őt fiatal unokaöccséhez, 
Tádéhoz, akin egyszersmind egyedül lett volna módjában 
gyakorolni ez „atyafi tekintélyt" — ha ui. Tádé kötélnek állt 
volna. Tádé magatartása vele szemben a fiatal kornak a gyar-
lóságokra nyílt szemű, csúfolódó attitude-je. S bizonyos, hogy 
Amadénak az a jellemzőleg lírikusi vonása, melyet önfeledt-
ségnek minősítettünk, öregkorára egyre több Achilles-sarkot 
hagyott fedetlenül magán. 

A pillanatban sürgölődve elfogult embernek ez az önfeledt 
jelentkezése kétségkívül a humornak, de olykor a komikum-
nak is némi mellékízével hat; s ez okozza, hogy Amadé érde-
kes alakjára a mosoly rokonszenvével gondolunk. 

N e m súlyos egyéniség; inkább kedves, röpke és felszínen 

48 Uo . 514. 
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játszadozó; ellentétek embere, de nem a nagy végleteké; nyug-
talan kedély, de nem szenvedélyes, a kitartó nagy indulatok-
nak nem embere. Szereti az életet, de csak röpke ajándékait éli 
ki; költő, de nyakig benne él (kénytelen vele!) az anyagiak-
ban s a testiekben. 

Az érzelmességnek és rajongásnak — úgy látszik — minden 
válfaja hiányzott belőle. Vallásos érzése sem megy túl a köz-
napi mértéken, pedig e tekintetben anyjától örökölhetett 
volna eleget. De csak annyit örökölt tőle (meg apjától is), hogy 
ő is tudta vallásos érzését az élet egyéb dolgaitól elszigetelni, 
azokkal szemben éppoly incoherens önállóságban és alkalmi-
ságban pásztázni, mint anyja és apja. (Máriacellbe jár búcsúra; 
templomokat épít.) 

így volt ő költészetével is. Nem mondhatni ugyan, hogy 
egészen félvállról vette volna, de azt sem, hogy különösebb 
áhítattal foglalkozott volna vele. Ha meglepte az ihlet — vagy 
tán hívebben szólva: dalra szottyant kedve, elővette a „blei-
beiszt" és gyorsan feljegyezte gondolatait. De a Múzsának vala-
mi kegyeletes rajongója, vagy érzelmes udvarlója nem volt. 
Szemérmesen elvonuló bizalmasa sem. Elete egyéb dolgaival 
vegyest, pillanatnyi belső ösztönből intézte ezt is ; de nem járt-
kelt a világban „a köl tő" folytonos öntudatával. Egyszóval 
korántsem tartozott a költők „romantikus" típusához; sőt a 
költészetnek valami természetesebb, az élet folyásába normáli-
sabban elvegyülő változatát még képzelni sem lehet. 

Levelezésében (mely pedig elég jelentékeny tömeg) nagyon 
ritkán esik szó, mely költészetével vonatkozásba jőne. Soroljuk 
fel e néhány esetet. 

1. 1748. szept. 3-án ír valakinek („Édes szívem! Hívem kin-
tsem!") s néhány verset mellékel distractio és mulatság végett.49 

2. 1756. márc. 28-án tiszttartójának: Bité-nek í r ; elégedetlen 
vele; egy valamely deák versére figyelmezteti, hogy azt tartsa 
szem előtt.50 

" U o . 5Г7-8. 
M Uo. 526. 
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3. dátum nélküli levél a ,,Picziny"-nek; éneket is küld neki, 
melyet olykor eldúdolhat; a vers szövege is megvan.61 

Az első eset nem világos, mert a személy, akinek küldi, 
ismeretlen. A második esetben afféle életszabályokról lehet szó, 
ha ugyan nem egyenest a tiszttartó számára versbe foglalt 
axiómákról: mindkét lehetőség szerint gyakorlati, egyenest 
prózai kapcsolat az élettel. A végső esetben a „billet doux" 
egy tréfás típusával állunk szemben, tehát szintén praktikus 
(szerelmi) érdekkel. (A Véghely-gyűjteményből is közöl effélé-
ket Vértessy: a 94. lapon Balassa nevű emberét kanyarítja 
versbe minden rossz tulajdonságaival együtt; vö. ezzel, amit 
egy levelében mond róla.52 A 95. lapon pedig egy korholó 
szerelmes vers, mely egyenest postára van szánva: röviden ír, 
mert a posta siet: az ui., aki viszi a levelet.) 

A költő önérzete csak egyszer mutatkozik meg levelezésé-
ben: valószínűleg arra magyarázandó ui., amit 1755. aug. 10-
én írt Tádénak: „Az mennyire elköltöttem is, sok mértékkel 
több hírt nevet, diitsősséget szerzettem az famíliának, melyett 
az hatt vagy tizenhatt Amadé sem cselekedett talánd".53 Hogy 
költői hírneve csakugyan volt, annak ékes bizonyítéka egy 
kezdő verselőnek, Révai Józsefnek 1756-ban hozzá intézett 
latin levele; ez ui. verset küld neki, hogy ítélje meg; a levél 
így kezdődik: „Tibi, poëtarum in Hungara lingua Principi", 
stb.54 De a Tádéval szemben mutatott önérzet is egyéb hiján, a 
mintegy kifogások és bosszantások ellensúlyául, haragjában 
pattan ki belőle (csúfolás).55 

Tagadhatatlan azonban, hogy törődött verseivel; összeírta, 
vagy secretariusával Íratta össze ; szóval rendben tartotta, mint 
egyébként minden irományait, levelezését stb. Sőt Bittó 
Manci leveléből tudjuk, hogy „voltak igen szép versei, a me-
lyeken dolgozott s nem futva munkálta, de ezek világosságra 

" U o . 528. 
" Uo. 532. („istentelen Balássa"). 
" U o . 525. 
" Uo. 218. 
" U o . 525. 



694 Dokumentum 6 694 

nem jöttek, elégették véletlenségbül holmi írásokkal együtt."58 

Bizonyos az is, hogy énekes könyvét szívesen átengedte le-
másolásra. Csak vallásos verseit adta ugyan ki (1755), de ebben 
már a több százados szokásnak hódolt. 

Tévedés volna tehát azt hinni, hogy verseit közönyösen 
vette; viszont az is bizonyos, hogy nem élethivatásként űzte 
a versírást, és hogy az életben ennek is csak annyi természetes 
részt juttatott, mint egyéb kedvteléseinek. 

Költészetében ritka hűségű pillanatfelvételekként van le-
nyomódva egyénisége. A pillanatok emberének a pillanat köl-
tészete, a dal a műfaja; kritikátlan alanyisága, többször emlí-
tett önfeledtsége pedig a dalszerűség leglényegesebb feltételé-
vel találkozik: életszerűségével, életjelenség-jellegével. 

Ez utóbbi tekintetben annyira közel marad néha az élethez, 
hogy el sem ér a költészetig ; bizonyos prózailag nyers anyagot 
ád. De a dal-attitude-öt, az életbélit, akkor is magával hozza. 
Érdemes e tekintetben összehasonlítani Balassával, meg Pető-
fivel. 

Balassa nem dalköltő: ezt már tudjuk; szerelmi költészete 
távol is van a valóságos, a prózai élettől; egy költészetbeli 
sablonba önti át lelke valóságát ; átidomítja ; valamely állandó-
an azonos, előkelőbb, magasabbrendű, tisztára irodalmi forma-
ságnak rendeli alá. Ez nem idealizálása az élménynek, hanem 
stilizálása ; élet és költészet elkülönítése. N e m így a vitézi 
énekekben : élmény. 

Petőfiről azt szokás mondani, hogy élete és költészete egy 
(„életrajz", „Magyarország földrajza" stb.). Holott biz az 
kettő. Igaz, hogy nem jár külön, mint Balassánál, de nem is 
esik egybe oly módon, mint sokszor Amadénál. Bizonyos föl-
emelése az élménynek nála is végbemegy, de nem úgy, mint 
Balassa szerelmes verseiben, egy külön törvényű országba, 
hanem oly eszményítésbe, melynek egész rendszerét az él-
mény maga szabja meg. Innen van egyszersmind, hogy konk-

58 L. NÉGYESY L . : i . m . 422. 
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rétumot, életbeliséget is megőriz ugyan, de nem úgy, mint 
Amadé, aki sokszor abban marad megfogva. Ez se nem stili-
zálás, se nem konkretizálás, hanem élményi költészet : az élet-
ből felsarjadó, abból táplálkozó költészet. 

Amadé azonban már dalköltő; benne van az ösztön, mely 
életbeli szükségletként kívánja meg a költészetet, s benne van 
a szóbeli kiélésnek, a kifejezésnek rögtöni szükségérzete. Épp 
azért nem mindig tudja megvárni, míg a megélt érzés valódi 
értelemben élménnyé érlelődik, vagyis míg kiveti magából az 
érzelem szempontjából fölösleges elemeket, s teljes egységbe 
forrasztja a szükségeseket. Ilyenkor a költői magvat még eléggé 
át nem melegedett talajba veti el. Nem hogy nem idealizálja, 
hanem nem realizálja az élményt; a stilizálásnak pedig éppen 
ellenkezőjét teszi: túlságosan konkretizál. A költészetet az élet-
ben ragasztja meg. Tud azonban emelkedni is. De mély él-
ményei nincsenek.57 

Jóllehet tehát Amadé Petőfihez viszonyítva még csak a 
küszöbön áll, viszont Balassához képest igen nagy horderejű 
változást mutat. 

Álljunk meg hát legelőbb ennél a pontnál, s nézzük: 1. mi 
életbeli anyagot — 2. mi életbeli attitude-öt mutat fel költé-
szete. 

I. Kerestély Olga több verset kijelöl ilyenként (a 47, 72, 
122, 127, 129—132, 134—5. számúakat, s a Nőtelen és házas-
életet), de ezek közül csak az utolsó fogadható el, meg talán 
a 130. számú; az első és utolsó kivételével a tőle említettek 
mind második feleségére vonatkoznának. Nem valószínű; az 
nem is tudott magyarul, és semmi jel bennök, mely feleségre 
mutatna; legfeljebb a 130. sz. lehetne ilyen, s felesége külön-
válása alkalmából írhatta volna — ha igaz. 

" Vö. uo. 55—6. — Mi az „élmény"? „Az egész egyéniséget egy 
időre lekötő és meghatározó lelki folyamat." Külső vagy belső indíték 
folytán az egész lelkiség organikus elrendezkedése (szelekció) az 
átélés uralma alatt + kifejezés (a szemlélhetőség, önállósulás ösztöne: 
ihlet). 
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De lássuk, mikor találni valóban életbeli anyagot nála, s 
mint bánik el vele. Ilyet először is nem-dalszeríí verseiben ta-
lálunk („tárgyas költészet)". Mindezek négyrímű tizenkettő-
sök, Gyöngyösi modorában; vagy ha nem az, — mint a 137. 
sz. — szintén nem igazi dal. 

a) „Lírai regénye" — tudjuk — elveszett. De jól sejti 
Négyesy László,58 hogy a Véghely-gyűjteményből előkerült 
140—143. sz. darabok, s főképp az utolsó, annak a töredékei 
lehetnek: illik rájuk Toldy ismertetése.59 Tartalmuk szerint 
pedig egyenest a „Picziny"-re vonatkozhatnak („nincs neve": 
140, 141; „picziny": 140. 10, 142. 9.); még pedig, úgy látszik, 
e kései szerelem több szakaszán végig mennek. Az első ehhez 
képest csupa (olykor eléggé érzékies) festése a nő testi szép-
ségének, Gyöngyösies általánosságban; a második az öreg 
embert dicséri és ajánlja a délceg, korhely pajkosokkal szem-
ben; a harmadik szerelmi nyugtalanságot fest, s az egyesülés 
vágyát s elmélkedik a szerelemről; az utolsó pedig utilaput 
köt a nő talpa alá, miután amaz, színre, többször is búcsúzko-
dott. Ha nem tekintjük a Gyöngyösi-féle részleteket, melyek 
e nemben elég jók, a reális anyag, ahol ilyen van (142: álmat-
lan forgolódásának leírása) túlságosan is reális és részletező, 
a beszéd pedig nagyon is híven, prózailag életszerű (143). 
Mind valamennyi pedig terjengős (mint ez már ebben a vers-
formában szokás) és pongyola. — De néhány szép sor.60 

b) A közvetlen érdekeltség prózaisága az objektív nemben 
is. Ilyen az a Balassát lefestő vers (töredék), mely az ItK 1902. 
94. lapján olvasható. Naiv kitöltése a bosszúnak, de nem költői 

" U o . 506. 
49 Uo . 436. 
60 Mint a leesett hó, olyan fehér teste, 

Kit a véres bíbor itt is, ott is feste; (140. sz.) 

Voltak ugyan, voltak sokféle szólások, 
Háborgó egekben gyilkos villámlások; (uo.) 

S mi haszna ha volna tétovázó álom, 
Ha csendességemet sehol sem találom; (142.) 
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alakítás. Versforma csak gyakorlottsága folytán, a költészet 
félszeg alkalmazásával. 

c) Jobbak, mert a közvetlen matérián felülkerekednek s 
költőileg alakítják — a következők: 

A nőtelen és házasélet-hen kétségkívül sok személyi vonat-
kozás. (Ez Négyesy László kiadásában az utolsó darab, 144. 
számú. — Jegyzet hozzá: 506. 1. s felfogása róla a 17. lapon; 
ezt elfogadom.) Amadéra mutat a „kócsagtoll", a cigány meg-
nevezése (Lévai Miska); valóságát maga is hangoztatja utolsó 
versszakában; katona-élete is talál; s éppen katonáskodása 
éveivel összevetve, második feleségére vonatkozhat (bár általá-
nos adatok első házasságából is lehetnek benne), s a forgalom-
ba hozott évszám — 1741 — is így találna. Az önjellemzés — 
mulatozás stb. — általános vonásokban rá illik. Kétségtelen 
azonban, hogy ki van emelve a nyers valóságból: önmagát 
kiszolgáltató humoros önszemlélet. A műfaj nem új ; kéziratos 
énekeskönyvekben efféle többször is. A humoros szándék teszi 
költeménnyé; a humor pedig a nagyarányú ellentétben van: 
legényélete gyönyörűségei kifogyhatatlan örömmel halmozva 
elébb — majd éppoly részletezéssel visszavonva utóbb. Az egész-
ből pedig egy emberi alak kerekedik ki, életviszonyai jelleg-
zetességével. Sok reális rekvizitum. Vö. Gvadányi! (Arany). 

Ebben a genre-alakítás egy nemét láttuk, bizonyos népszerű-
leg hagyományos modorban ugyan, de az alakító, jellemző 
humor (bár kissé vaskosabb fajta) az övé. Ön-genre, amiben 
sosem különíthetni el határozottan a való anyagot a hozzá-
költöttől. 

Másfajta genre a következő: 137. sz. Itt már szerepet vállal, 
egy nő nevében beszél, annak a helyzetébe éli bele magát; 
e helyzet különben tökéletesen párja az előbbinek (fényes 
leánykor — asszony kor). De kevésbé bő forrás, mint az 
előbbiben. Itt is gazdagabb a pozitív rész: a fiatalság pávás-
kodása, ékei, testi szépsége; a negatív rész költőietlen túlzás, 
részben pajkosság. Egyszersmind fegyelmezetlenségét is lát-
hatni: könnyen aláesik. De kitűnő ritmus. — És jellemző e 
darabokban az első személyben szólás (vö. dalszerűség). Genre 
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és dal nem idegen műfajok s könnyen átcsapnak egymásba. 
Mutatja Petőfi példája. De Amadéé is: leghíresebb verse: 

41. sz. (A szép fényes katonának).61 Életkép dalban; csak 
túlnőtt a dalterjedelmen. Eletbeli anyag költői feldolgozásá-
ban itt megy legmesszebbre, vagy legmagasabbra Amadé. 
Formája szerint verbunkos dal. A strófa első fele csábító színek-
kel festi a katonaéletet; második fele verbuváló felszólítás. 

Az életkép-rész nem halad valami gondolatmenet szerint, 
hanem szabad, spontán szökdeléssel kapkod ki olyan csillogó 
részleteket, melyek a naiv emberre, meg a legényemberre kü-
lönösen hatnak (nyer, dicsérik, dámák-leányok szeretik, olcsón 
jut mindenhez, rangban emelkedik, kártyázik-pipál, orderre 
frissen nyergel, győz ellenségen-szíveken, hazajön — gazda-
gon megtelepszik, senki se parancsol neki, oldalán a prókátor 
(vö. Mikes: Törökországi levelek, 1733. márc. 4.),62 házaso-
dik. Eddig 14 versszak — gondolatmenet csak annyiban, hogy 
a beállástól a hazajövetelig elkíséri: mindebben némi humor, 
mert tudja, hogy hitetés, és elhallgatja az árnyékoldalakat). 
A 15. versszaktól kezdve fordulat: most a strófa első fele is fel-
szólítás már; a következő versszak pedig (16) az itthoni rossz 

8 1 Mikor írhatta? Vö. 15. versszak! 

Menjünk azért seregessen, 
Tartsuk meg hazánkot, 

Vérrel bérrel oltalmazzuk 
Szent, szent koronánkot. 

" már ezek [ti. a meghalt lengyel király fia és Stanislaus — 
К. H. J.] had pereilyenek egymással, tudom, hogy ezeknek, réz próká-
torok leszen., valamint mikor, a franczia király, a feleségit illető tarto-
mányért hadakozást kezde a császár ellen, azt kérdé leopoldus a 
franczia követtől, hogy micsoda igassága vagyon az urának, hogy 
hadakozást akar indittani, azt feleié akövet. hogy azt nem tudgya. 
hanem azt tudgya, hogy az urának, már készen vagyon két száz ezer 
prokátora. azok meg fognak felelni.meg is nyeré perit , édes néném, 
micsoda szép állapot.annyi prokátorral perelni, de az is szép dolog, 
ha kéd egésséges, fö képpen a böj tben ." (Mikes Kelemen Összes 
Művei I. Törökországi levelek és misszilis levelek. Sajtó alá rendezte 
HOPP LAJOS. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966. 182.) 



Dokumentum 6 699 

életet vázolja röviden (nincs becsület, fizetni kell) : ehhez képest 
változik a refrén (Rossz élet); a 17. még egy biztatás: ne törőd-
jünk a sírással, üljünk lóra (már a megvalósulás felé megyünk) 
— az utolsó versszakban pedig a teljes megvalósulás: itt már 
a felcsapott legény búcsúzik, sőt már ő maga is verbuvál: át-
veszi a verbuváló refrént. 

Van hát ebben igazi lírai cél, s ez rántja magához a neki 
való anyagot; s van kitűnő lírai kompozíció, mely jelenet-
elképzelésen alapszik, s a megvalósításig menő beleélésben tel-
jesedik ki. Tehát nem annyira az életbeli anyag, mint inkább 
az életbeli forma adja meg jellegét s értékét. Vö. Talpra magyar. 

Ha Petőfi nevét előbb már önkénytelen említenünk kellett, 
itt már lehetetlen volna ki nem mondanunk, hogy e „dal-
köl tő" tárgyas költészete, java részében Petőfies alakító képes-
ségről tanúskodik, melyet ő is a dalformában fejt ki legtökéle-
tesebben.63 Egybevethető vele az ily alakításokban ott lappangó 
humor szempontjából is.64 De műgond hiánya: könnyűség; 
pongyolaság (— fesztelenség). 

(Egészen más természetű Balassa katonadala. Abban az élet-
hivatás élvezése, a vérmérséklet líraisága; a testi energiák ki-
fejthetésének területe neki a vitézi élet; s ezzel kapcsolatban 
a tavaszi természet pezsdítő szuggesztiója is érvényesül. Amadé 
verse: katonafogás szép hegedűszóval; Balassáé: hálás lelki 
visszhang a vitézi élet által nyújtott férfias gyönyörökért.) 

* 
Az áttekintett csoportban alkalmunk volt látni a legalsóbb-

tól a legfelső fokig, mire képes és mire nem képes Amadé az 
életbeli anyag művészi értékesítésében. Az alsó fokon (lírai 

" M i n t tüz meggyúl t pipájában: 
Ú g y ég a szerelme 

(41. sz. 10. versszak) — vö. Petőfi. (HORVÁTH JÁNOS lapszéli jegyzete 
a Négvesv-kiadás 165. lapián. K. H. T.) 

"* Ugyanígy „heiyzetdai -tcic beieeiesroi voina szo, m i k o r inasnak 
- C. 11 ' ' Г . ' . ' , , f t— • f г ' t 1 1 / » Л ILIK^l^J^lV \ .) .V.HIILII .1 11 4 / . y,, J 1 _> í. fi <1 1 ÍLllUidJ » 
baári pap") és 80. sz. (Szenczi Jánosnak). D e itt csak nagy általánosság-
ban érvényesül az illetők helyzete; egyébként Amadé szerelmi dalai-
nak közhelyeiből vannak kisütve. 
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regénye; a Balassa-torzkép) életszerűsége költőieden maradt: 
vagy nyers anyagot adott, vagy nyers beszédformát ; ez prózai-
ságot jelent: prózai érdekeltséget a valóság dolgaiban; prak-
tikus cselekvőséget, s nem költői értelemben „élményt". — Fi-
gyeljük meg, hogy az idevágó két darabban nem Amadé nyújt 
költői tárgyat, hanem inkább ő válhatna költői (humoros) 
feldolgozás tárgyává, azon prózai adatok alapján, melyeket 
ott magáról szolgáltat. Ebből látni, hogy az életanyag költői-
esítésére szükséges valamely elválás, elkülönülés ettől az anyag-
tól ; egy rajta kívül eső fix pont, mi előbbi feltevésünk szerint 
egy más személyiség, egy idegen költői egyéniség volna, ki a 
maga alkalmi hangoltsága szerint fogná fel élményként azt az 
anyagot. De lehetséges volna a különválásnak egy másik esete 
is. Az ti., ha az élmény oly intenzív mértékű, oly teljes hata-
lommal játszódik le a lélekben, hogy mintegy önerejéből kép-
ződik ki szerves egésszé és ömlik át készen kifejezésbe. 

Tehát vagy arra való képesség, hogy az élménytől mintegy 
egyidejű szemlélőjeként külön válni tudjon a köl tő : az ön-
szemlélet képessége, vagy a mély élményekre való képesség — 
a feltételei annak, hogy az életbeli anyagból költészet legyen. 
(Egyébként az önszemlélet momentuma ez utóbbiba is bele-
játszik; de az első esetben aktív önszemlélet az ihlet hordozója, 
a másodikban passzív, kénytelen önszemlélet, bizonyos fajta 
önfeledtség. ) 

Az egyik képesség : az önszemléleté, azonban megvan benne, 
mint példáink mutatják, utólag. Az egyidejű önszemléleté (mi 
Petőfi remekségének egyik magyarázója) nincs m e g benne. 
Az utólagos önszemléletre példa volt a Nőtelen és házasélet; 
egy alkalmi hangoltság fix pontjából, a humor szemüvegén 
át nézi életbeli körülményeinek egy sorozatát, s alakítja magát 
a humoros szemlélet céljaira. Ez volt tárgyas költészetében az 
első fokozat, mely a prózai életből a költőibe lép fel. Önalakí-
tás. 

A második fokozatot a 137. sz. darab mutatja: szerepvállalás. 
Ahelyett, hogy lefestené a szóban fo rgó asszonytípust, ő áll be 
helyére, beleképzeli magát annak a helyzetébe, s nevében beszél; 
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humoros alakító szándéka aztán a beszédben érvényesül. 
Szerepalakítás. 

Mindkét változatban ott van a közönség tudata, lappangva; 
mintegy mások mulattatására alakítja előbb magát, azután 
vállalt szerepét. (Irodalmi viszony.) 

Ezek azonban kis értékű darabok ; bizonyos eléggé népszerű 
minták modorában. Csak jelzik számunkra a költő képességei-
nek nemét és irányát, mit így jeleznék: alakító, vagy genre-
képzelet. S ez a tehetsége érvényesül egyszer, egyetlen egyszer, 
a katonadalban, valóban magasabb, költői értékkel. S mi a 
magyarázata itt e sikernek? Az, hogy nemcsak a szerepet játssza 
meg (a verbuváló katonáét) életszerűsítő képzelettel, hanem 
életbeli formák odaképzelésével játssza meg. A fentiekben k ö -
zönségnek játszik (irodalmi formaság, irodalmi keret-fogás); 
emitt életben forgolódik, s nemcsak szerepe, hanem annak egész 
viszonyítása (a felfogás szempontjából) életbeli; ezért lett 
műfaj szerint életképpé e dal-modorú alkotás. 

E legutóbbi példában, azt mondhatni, legkevesebb hűség-
gel érvényesült az életbeli anyag; helyesebben: a legnagyobb 
mérvű és egyoldalú szelekción ment keresztül; ellenben leg-
teljesebbé vált benne az életbeliség formája. Ez pedig nem 
jelent egyebet, mint azt, hogy anyaga: a sok „megélt dolog", 
utólag, egy alkalmi hangoltság pillanatában, s ennek rendszerező 
varázsütésére élménnyé valósult, költészetbe emelkedett fel; 
és ha anyaga most már nem is prózailag azonos mása a megélt 
dolgoknak, formája szerint mégis egyetlen, életbeli jelenetté 
konkretizálódott. 

Amit itt Amadé életében egyszer megcselekedett, az Petőfi-
nek leggyökeresebb és állandó jellemzője. De Amadéban több 
a hajlam és tehetség, mint a komoly becsvágy, műgond és 
önfegyelem. 

• 

Amadénak, a pillanatok emberének, mély, intenzív, tartó-
san forrongó érzelmei nincsenek; épp ezért nála az élmény 
önerejű kiforrásáról, költőivé tisztulásáról (— szelekció és 

13 Irodalomtörténet 
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szerves egység) nem igen lehet szó; legfeljebb arról, hogy egy-
egy röpke élménye véletlenül szerencsés egyneműségben, ele-
mi tisztaságú egyszerűségben játszódik le; s ha akkor életbeli 
önfeledt modorában ezt versben megrögzíti : előttünk áll a 
talpraesett, könnyed dalköltő, a szerelmi dalnok. 

Minthogy éppen dalműfajban láttuk a tárgyas költészet 
terén az életbeli anyag és forma érvényesülésének legszeren-
csésebb arányait: most, hogy tiszta alanyi területre lépünk át 
és csaknem kizárólag dalműfaj körébe, az anyag kérdésénél 
nem kell sokáig vesztegelnünk, annál nyomatékosabban fog-
lalkozhatunk ellenben a fo rma kérdésével. 

I. Ami tehát a szerelmi dalok anyagát illeti, erre nézve jel-
lemző Négyesy László megállapítása; Amadé levelezése még 
akkor nem volt hozzáférhető; Négyesy tehát költeményeiből 
is próbált adatokat kihámozni: meg kellett vallania, hogy „a 
költőnek, mint saját költészete tárgyának élettörténete . . . 
nem állapítható meg költeményeiből."6 5 (Kérdés: nem így 
volnánk-e Petőfivel is, külső adatok nélkül?) Nehézséget okoz-
nak — szerinte — Amadé helyzetdalai, s más nevében (meg-
bízásból) írt versei; forma és tartalom sűrű összhangtalansága 
is zavarba ejt; kérdés: komolyan veszi-e, vagy nem (kizökke-
nés, hangváltás stb.) ; Amadé sokszor rejtélyeskedik, titkolód-
zik (vö. 69, 71, 91. sz.).66 

A versfőkből : Juliánná, Krisztina, Éva, Borcsa, Anna, Te -
reska, Zsófia, Mária (legfeljebb ez vonatkozhat feleségére),87 

Jozéfa nevek —, a szövegből Ilona, Pannus nőnevek hámoz-
hatók ki ; a versfőkből: Balogh, Károli, Szilessi, Spléni, Tali 
vezetéknevek (kérdés, hogy nőké-e, vagy egy megbízóé?); a 
Balogh név kettőbe, az Anna három versbe van beleépítve.68 

"N É G Y E S Y L. i. m . 11. 
M Ezeket mesében 

Panaszlom, röjtőben (69. sz.) 

Azért ha ámbár későbben 
A d o m tudtodra mesében (71.) 

" 119. sz. (de nem illik arra.) 
• 8 V ö . NÉGYESY L . : i . m . 3 9 . 
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A „Piczinyre" vonatkozhat: 71,113. sz. Mit jelent az „Amadé" 
versfő (ez is lehet levél: ismertető): 44. sz. Baár: 94, 121. sz. 

Motívumai69: ritkább a szerelemért esdeklés (ez a régi, Ba-
lassa-típus) ; a szerelemről magáról szólás (hogy milyen ke-
gyetlen) ; régi szerelem emléke; elválás, búcsú fájdalma; 

gyakoribb : a szerelmi bizonytalanság, s a gyanú, hogy a 
kegyes csak hitegeti; a fenyegetés (elválással), meg a szakítás; 
az irigyek, konkolyhintők miatti bosszankodás (titkos viszo-
nyok!). 

Tehát nem annyira életrajzi anyag (adalék: „bári pap": 
71. sz., stb.: „Baár": 59, i n . sz.) vonható ki verseiből, mint 
inkább egyénisége hű képe, ami életbeli valóságként többet is 
ér amannál a költészetben. 51. sz.: duett. Ez is lehet az ő életé-
ből: második nősülésekor. 

Ez egyéniségre jellemző már motívumai imént feltüntetett 
megoszlása; az érzelmesebb alárendelés a szerelmi viszonyban, 
vagy a meghatódás, elkomolyodás : nem kenyere (ez a „rit-
kább csoport" — s nagyrészt Balassa-hagyomány).70 Annál 
inkább azonban a szerelmi türelmetlenség, követelődzés, sür-
getés ; a még bizonytalan helyzetnek, vagy a már gyanúsnak el 
nem viselhetése, s a kíméletlen szakítás. Itt ún. „viszonyok-
ról", liaisonokról van szó, többnyire titkosakról, melyeknek 
zavartalan lebonyolítása nagy gondot okoz neki; az óvatosság 
józansága is erősen belevegyül tehát. Fénypontjai e szerelmek-
nek nem a boldogság bizonyos elmélyült élvezése (— Petőfi: 
Minek nevezzelek?), hanem játékos, becéző, mókázó enyelgé-
sek. Nem a „Kesergő" és „Boldog" szerelem ez, hanem szerel-
meskedés, vagy pláne szeretkezés. 

Mottóul írhatná versei elé: „Nincs szebb dolog, mint az 
valóság, Rabság után arany szabadság" (24. sz. végén). Nem 
tűrheti, hogy „Czukorral ugyan édesget, Üveg által nyalat 
mézet" (94. sz. 4. vsz.). Gyakorlatibb szerelem. 

"G NÉGYES Y L.-nál összeállítva: i. m. 41—53. 
70 Vö. 98. sz.: „Kegyetlen tyranna!" 

1 2 * 
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Ő nem „árnyékot" szeret (63. sz.); 12, 48, 93. sz. (!);71 

„csak mesében szeretni" (62, 76. sz.). Általában a szerelmi 
viszonyban ő diktál: ezt nevezi ő szabadságnak; maga áll-
hatatlan (30. sz.)72, de a nő hűtlenségét nem tűri (108. sz.)! 

A szerelemnek ez a fajtája távol van tehát attól, hogy ideá-
lis értékként emelje a költészetet; inkább nagyon is anyagi, 
testi színvonalon ragasztja meg. Hozzájárul egész modorának 
rendkívüli, csaknem fonografikus életszerűsége, a közönséges 
egyenes beszéd nyersesége, gyakran egészen prózai akcentusa 
(vö. 9, 25, 33, 60. sz. Egészen próza: 120. sz.), gondolatszövése, 
sőt jelenetezése: 33. sz. Durvaság (53. sz.)7S 

7 1 Jaj! mit kínlódom 
Érted olvadom, 

Árnyékért fo lyamodom! (63.) 

Csak árnyékban s gondolatban 
Kinos szivet szeretni, 

Élő szivnek és léleknek 
Árnyékért fohászkodni (12.) 

Duplán lehet azért előtted érdemem, 
Hogy árnyékban is úgy, mint jelen, szerettem (48.) 

Bolond az ollyan 
Az ki haszontalan' 

Tűr, mind eb az árnyékért (93.) 
78 Ah nehéz egyet szeretni. . . 
" Ne szeress, én azt javaslom. 

Mert előttem csak árnyék s álom, 
Melly tovább nálam nem lehet, 
Csak még az napfény rá mehet. (25.) 

Minap, tudod, nem tagadod (33.) 

Ah, távozzál kegyetlen, 
Istentelen! 
Ravasz, csalárd, hamis, 

Pogány és hitetlen, 
Orczátlan és szemtelen! (60.) 

Gaz Cziczerkém! 
Koszos birkém! 

Tőled már távoztam;; 
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D e éppen ez a tulajdonsága (mely átlagos esetekben csak 
egy egyéniség eleven lenyomata) válik neki, mint dalköltőnek, 
kedvező esetekben javára, mert legott egy másik élő alakhoz 
viszonyítottan állítja őt elénk. 

E benyomásunk oka nem egyszer az, hogy valóságos levél-
lel — billet doux — van dolgunk. Némelyiknél ez határozot-
tan megállapítható a szövegből (ItK 1902. 95. 1. — Négyesy 
26. sz.; 44?; 55?; 134;74 139), de ez nem dal!75 S ha nem is ki-
mondottan levelek, de mint Négyesy László mondja76, „ér-
tesítő" darabok: 119, 124, 128, 134. sz. 

Egyébként akár „levél", akár nem, az a viszony, mely a 
levélírót jellemzi, csaknem állandósul verseiben. Vö. Négye-
sy77 („adresse"-e van; szemtül-szemben állás valakivel: egy 
dialógnak reá eső része; e tulajdonság Petőfies jellege). D e e 
viszony voltaképp „életbeli viszonyítottság" (s nem irodalmi); 
oly lírai attitude, mely a dalnak is sajátja. Életbeli forma, meg-
őrizve a költészetben is (ugyanaz, mint fentebb a 41. számú-
ban). 

Az erősen egyénileg életszerű beszédmodoron kívül eszerint 
a z Amade-féle szerelmi dal meghatározásához hozzátartozik 
a „levélke"-koncepció nyílt, vagy lappangó jellege. S e z a 
magyarázata annak, miért marad dalaiban aránylag oly sok, 
mai (Petőfies) fogalmaink szerint dalszerűtlen elem; e z a z , 
amit Négyesy László így mond: „Az élményi elem, a z idea-

Bár szerelmet, 
Vidám kedvet, 

Valaha koldultam; 
Czo ki, czo ki szívem! 
Marsch, marsch hamis lelkem! 

Puff, puff üssed! 
Ne kéméljed! 

Régen azt akartam. (53.) 
74 Hogy eztet kívántam kezedhez juttatni (134.) 
75 Még tisztelteti is az anyját: 1. 7 — 8, 23, 28—30. versszak. 
76 NÉGYESY L.: i . m . 51 . 
77 I. M. 55. 
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lizálatlan rész s a kizárólag amadei: aránytalan mértékben be-
nyomul e darabokba."7 8 

De dal-válfaja meghatározásához egy másik jegy is hozzá-
tartozik: a zenei koncepció belejátszása; az ui., hogy dallamra 
költi dalait. S ez a tulajdonsága az, mely a levél-koncepciótól 
jobb esetekben az igazi dalszerűség, a belsőleg értendő „dal-
idom" felé vezeti. N B : e dallamok nem mindig, sőt, úgy tet-
szik, csak ritkábban magyarok; gyakoribb a népszerű, divatos 
külföldi tánc-dallamok felvétele: steier, ländler, walzer, villa-
nella, menüett.79 — Másfelől pedig nem is mindenkor eleven 
dallam lebeg előtte, hanem oly vers-szerkezetek, melyek ha-
sonló zenei koncepciónak (idegennek) köszönhetik létrejöttü-
ket: főleg a német gáláns költészetnek olaszból átplántált 
cifraságai („nótán táncol"). 

Aszerint, hogy e forma-koncepciók közül melyiké a túl-
súly, két véglet közt mozognak dalai: a levéltípus és a táncdal-
típus végletei között. Amabban a szöveg érdeke (az „értesítő 
elem") akadályozza az igazi dalszerűség kifejlését; emebben 
a zenei elem csaknem önállóvá, öncéllá válik, a szöveg csupa 
(sokszor értelem nélküli) töltelékké. Ez utóbbik véglet rokon-
ságába szorul ki a dal akkor is, ha versalakját nem eleven zenei 
ösztönzésre veszi fel, hanem (csak távoli zenei eredetű, de a 
dallam ismerete nélkül holt formát jelentő) cifra irodalmi min-
ták utánzására; ez esetben is részint töltelék lesz a szöveg, ré-
szint széttördelődik : törmelékké lesz, csak fiktív zeneiség kény-
szerének lesz áldozatává. 

Viszont van egy középső típus, a legszerencsésebb: szöveg 
és dallam benső harmóniája, fogantatásbeli egysége: ez a tiszta 
dal. 

Tehát így áll a dolog: 
Főjegy : a dal-attitude (életbeli forma) állandósága. 
Dalvdlfajok : I . levelező dal (túlnyomó érdekű a szöveg; 

értesítés, megvitatás, „értekezés" régi értelem-

" U o . 56. 
" U o . 3 6 - 7 . 
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ben): ez olvasmánynak való. (33. sz.) 2. tiszta 
dal (szöveg és dallam harmóniája): olvasmány-
nak is jó, dalolni is lehet (8, 35. sz.). 3. zenei dal 
és vers-dal (zenei és verselési elemek vezető 
szerepe). Csak táncra való, vagy dalolni — míg a 
versdal, túl ágainál fogva mind a szövegszerűség, 
mind a zeneiség határaiból ki nem lép a puszta, 
lelketlenmesterkedésbe (dekadencia). (91,103.sz.) 

A dal-attitude. Általában = közönségnélküliség = életbeli 
magatartás. Ez pedig lehet: céltalan önkifejezés („lélektani 
magány") ; cselekvő — ; vagy pedig: beszélő viszonyítottság. 
A két első Petőfi sajátja. A harmadik Amadéé. A szóbeliség ter-
mészetes járulék mindhárom esetben; de nem mint közönség 
számára való transzponálás, hanem mint maga, vagy mások 
számára való „megnyilatkozás". 

Amadé dal-attitude-je tehát az aposztrofáló beszéd (máshoz 
fordulás, szólás: mint a levélben, vagy a beszélgetésben); 
mond juk : tegező attitude. Még pedig nem csak túlnyomó ez 
dalai összes számában; hanem egyazon dalban is végig érvé-
nyesülő. (Petőfinél ez többnyire csak eszményi forma, mely 
alatt lényegileg a „lélektani magány" határozmánya érvénye-
sül. Pl. „Te vagy, te vagy barna kis lyány' '). A dalszerűség válto-
zatai közt ez kétségkívül inkább a negatív, mint a pozitív 
sarokhoz közeledik, nem oly mélyen és tisztán lírai, mint a 
Petőfi-féle ; több nyers anyagot hord magával. 

Ez általános attitude kétségkívül dal-érték azért. Értéke 
megítéléséhez hozzátartozik ez attitude felvételének mozzanata : 
az a pillanat, melyben a dalolás lelki szükséglete beáll. Erre a 
dalkezdetek adnak felvilágosítást. Hogy Amadé dalkezdései 
többnyire rögtön megütik a tegező hangot, a fentiekből ön-
kényt érthető. De itt arról van szó, hogy egyrészt az érzelmi 
állapot kifejezést-indító energiájáról kapunk felvilágosítást, 
másrészt életszerű komplexségéről is. 

A népdalok híres „küszöbe" — képpel kezdődése — Amadé-
nál egyáltalán nem található. Természetes, hisz az magányos 
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szemlélettel jár együtt. Ritka a tételszerű kezdés (2. sz.), akkor 
is hamarosan élénkebb tegezésbe megy át. Elég gyakori azon-
ban a körülményeskedő ámbár —, bárha —, bármiképp —, 
ha — kezdés (3, 6, 14, 18, 23, 26, 29, 36, 54, 61, 64, 69, 70, 71, 
74, 114, 126, 130.). Ez azonban hagyományos körülményes-
kedés (kéziratos énekeskönyvekben előbb is találni) : a „maga-
sabb" stílus, cifrálkodó irodalmiaskodás hagyatéka. Valamint 
általában a mellékmondattal kezdés (75, 76, 79.). Ezek kezdő 
sablonok; formális segítség a dal nyélbeütéséhez; de lehetnek 
hatásos fordulatok előkészítői (ezért szeretik az ilyesmit a reto-
rikusok: V. Hugo!). Dalhoz kevésbé illik, de az Amade-féle 
dal, melynek jellege „valakivel való értekezés" — szívesen 
láthatja. 

Jobb már, s szintén gyakori az érzelmileg színezett meg-
szólítás: lírai aposztrof (kedveskedő, vagy szidó) (25, 38, 49, 
53. 58, 65, 84, 94, 102.). Sokszor becéző nevek, metaforás 
szólongatások. És pedig ez utóbbiak egész halmaza (90. sz.) 
naiv, vagy tudós módon (17. sz.). Az enyelgés hangneme. 

Türelmetlen felsóhajtás: ah! (8, 30, 39, 44, 56, 89, 133. sz.). 
Ez nem a vágyó óh!, nem az epekedés szava; hanem a meg-
elégelés, megsokallás türelmetlensége. Idevehető: a nyers ér-
tesítés (9. sz.J, melynek éppen nyerseségében van energiája: 
szakítás. így a „jaj" is (63. sz.). Általában felkiáltás: „mennyi!" 
(110. sz.). 

Áldó, átkozó megszólítás, vagy felkiáltás (21, 109. sz.; 7, 10, 
16, 107. sz.). Búcsúszó (22, 82.). 

Felszólítás (35, 37, 81, 85, 91.). 
Táncszó („réja") (103, 112. sz. 3. vsz.!). 
Kérdés (13, 27, 127. sz.). 
A körülményeskedő sablont leszámítva: mind e dalkezdés 

mozzanatos (momentán) lelki változás kifejezője: az indulat 
(enyelgő, türelmetlen, hálás, elhárító, felhívó, táncraperdülő 
stb. indulat) felszökkenése. Jóformán valamennyi: kedvjelen-
ség (nem pedig a szó mélyebb, lelkibb értelmében „érzelem"), 
és akaratjelenség egyúttal. A pillanat ihlete perdül elő bennük: 
spontaneitás. 
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S többnyire magával hozza is legott a lényeget (a „bibéjét"), 
a lírai magvat, a „lélektani alanyt". Jellemző pl. a nyomatékos 
szó-ismétlés (33. sz.); a sok igés, állítmányos kezdet (1, 12, 
19, 80, 86. sz.; 24, 34, 46, 52, 57, 73, 83. sz.; 92; 97; 96 ; 132. 
sz.). Az állítmány így erős hangsúlyt kap. 

A kezdet sokszor összefoglaló jelentőségű (valódi címmon-
dat — pl. 113. sz.); a gondolat fő elemeit magába foglalja 
(118. sz.). — Szép szó; hasonlat (56, 140.). 

Mozzanatos volta pedig nemcsak hangnemében, energiájá-
ban jelentkezik, hanem abban is, hogy utal bizonyos kapcsola-
tokra, melyekből éppen most válik ki: fordulat-szerű kérdés, 
mely gyakran felelni látszik valami előzményre, vagy attól 
elszakadni (8, 11, 15, 31, 34, 46, 54, 59, 68, 85, 88, 93, 98, 101, 
104, 119, 121, 127, 135. sz.). Többnyire oly fordulat, mely 
véget akar vetni valamely előzménynek. 

(Természetesen csak merő játék az afféle, mikor egy-egy 
betű adja a kezdetet: 106. sz.) 

Az intonálásnak ez a pillanatnyi és fordulatos jellege igen 
szuggesztív : aktuális lírai energiát jelent, s a kifejezést (a dalt) 
életbeli szükségletként jellemzi. 

Dalkezdés \ 

(A megütött hang nagyjában fentmarad: 89.) 
I. a) Tétel: „Boldogtalan, az igaz! ollyan szerencse" (2). Ritka; 

ez is tegez. 
b) Mellékmondat : „Ámbár nincsen, Drága kincsem, Előtted érde-

m e m " (29) — „Hogy gyulladom, N e m tagadom" (76) — „Ki 
béborúlt az fölyhőben, Megtért napom fénnyé" (70) — „Ha gondo-
lom bus sorsom" (114). 

II. c) Aposztrof : „Én angyalkám, Szép madárkám" (38) — „Szép 
Cziczerkém, Szelid birkém" (49) — „Gaz Cziczerkém! Koszos 
birkém!" (53) — „Én babácskám, Nyilt rózsácskám" (58) — „Kuku-
ku, kukucskám" (65) — „Angyalom, alakom, Szép gyöngy galam-
b o m " (94) — „Édes Dudi Duduskám" (102). 

d) Türelmetlen felsóhajtds : „Ah már egyszer engeszteld meg 
Kőkemény szivedet" (8) — „Ah mit kinzasz engem, óh kegyetlen" 
(56) — ..Jaj ! mit kínlódom" (63). Szakítás (9) : „Áztat tudd meg, én 
már többet Soha nem szeretlek" — felkiáltás: „Mennyi kinzást ád 
egy szem" (110). 
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e) Áldó, átkozó, búcsúzó felkiáltás, megszólítás : „Áldott az óra, 
melyben születtem" (109) — „Átkozott szerelem" (16) — „Isten 
hozzád! szivem. . ." (22) — „Hadd késértsen" (60). 

f) Felszólítás : „Távozzál istentelen" (81) — „Adjad szivedet hiv 
szivemért" (91). (Rejtélyeskedő bíztatás.) 

g) Tánc-szó : „Tallalla, fallalla, Jó kedvem vagyon" (103) — 
„Dira dura la la la" (112. — 3. vsz.-ban: „Ihar ágom, rekettye). 

h) Kérdés : „Kinek lehet hinni" (13) — „Van-e valaki, éltében. . . " 
(27). 

III. Jelentés szerint nézve (a fontos, a „lélektani alany" előre): 
Szóismétlés : „Érted, érted, már éret ted" (33). 
Igés, állítmányos kezdet : „Búsult szívem éretted" (132) — „Állandó 

az én hivségem" (52) — „Tied vagyok" (96). 
Összefoglaló értelmű mondat : „Testem, lelkem már megun t" (113). 
A gondolat fő elemei : „Szerelem, gyötrelem hol együtt jár" (118). 
Szép szó, hasonlat : „Gyöngyéletre s az mezőre" (51) — „Mint páva 

jártam, nótán tánczoltam" (137) — „Min t a leesett hó, olyan fehér 
teste" (140). 

IV. A dalkezdet, mint korábbi kapcsolatokra utaló fordulat : 
„Ah már egyszer engeszteld meg" (8) — „Én is voltam szerelmes" 
(11) — „Én már nem szeretlek" (31) — „Méltó bizony azért" (34) — 
„Mondják mások: nem szeretlek" (46) — „Vadnak ugyan vadnak" 
(59) — „Ugyan egyszer szállj szivedben" (88) — „Csak azt szigyen-
lem" (93) — „Mit volt már mit tennem" (98) — „ N e m hiszek már, 
nem, n e m " (101) — „Mindeddig biztatott gaz reménység" (104) — 
„Hát eltávozol már tőlem én életem" (135). 

(Merő játék: betű-kezdés: 106. sz.) 
* 

Amadé : életbeli; kifejezésre törő energia; önfeledt; mozzanatos; 
viszonyító fordulat. A lelkiállapotnak kifejezést sürgető változása. 

Balossáhál, szerelmi költészetében, másnemű kezdés. Istenes és 
vitézi verseiben életszerűbb (aposztrof, felkiáltás, kérelem); de az 
a fordulatos, Amade-féle kezdés ott sem (maga az érzelemkör ki-
zárja). 

Szerelmi költészetében túlnyomólag kijelentő, közlő kezdés, olykor 
elbeszélő ; tétel : 
Jelentem versben mesémet (12. sz.80) 
Cupido szivemben sok tüzes szikrákkal szerelmét most újítja (35. sz.) 
Bizonnyal esmérem rajtam most erejét (20. sz.) 
N ő az én örömem most az én szép szerelmem erre való néztében 

(18. sz.) 
80 A zárójelben levő számok a már említett kritikai kiadás számo-

zására utalnak (K. H. J.). 
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Beteges lelkem ismeg énnekem most új szerelemtől (1. sz.) 
Mondják jüvendülők bizonnyal énnekem (2. sz.) 
Reménségem nincs már nekem (15. sz.) 
Valaki azt hiszi, hogy nyerjen menyeken . . . (az csalódik) — (27. sz.) 
Siralmas nékem idegen földen már megnyomorodnom (30. sz.) 
Csak búbánat immár hagyatott énnekem (3. sz.) 
Haliám egy ifjúnak minap éneklését (31. sz.) 
Kikeletkor jó pünkesd havában (17. sz.) — elbeszélő! 
Csókolván ez minap az én szép szeretőmet (32. sz.) — elbeszélő! 
Szabadsága vagyon már én szegény fejemnek (34. sz.) 
N ő az én gyötrelmem (23. sz.) 
íme az Pellikán az ő fiaiért (10. sz.) 
Keserítette sok bú és bánat az én szivemet (9. sz.) 
Most adá virágom nekem bokrétáját (14. sz.) 
Lelkemet szállotta meg nagy keserűség (22. sz.) 
Szentírás szerint is kereszt csak bút jegyez (24. sz.) 
Az én szerelmesem haragszik most reám (21. sz.) 
Minap mulatni mentemben (25. sz.) — elbeszélő! 
Mint sík mezőn csak egy szál fa egyedül úgy élek (26. sz.) 
Az Zsuzsánna egy szép német leány (67. sz.) 
Vitézek karjokkal, kígyók fulákjokkal, bikák szarvokkal sértnek 

(71. sz.) 
Nyolc ifiú legény Minap úton menvén (72. sz.) — elbeszélő! 
Régi szerelmem nagy tüze hamuvá vált vala szinte (42. sz.) 
Széllel hogy vadásza én lelkem Julia (49. sz.) 
Fáradsága után nyugodni akarván, Cupido. . . (50. sz.) 
Kérde egy barátom (53. sz.) — dialógus! 
Bezeg nagy bolondság volt az balgatakban (aki gyermeknek írta 

Cupidót) — (54. sz.) 
Idővel paloták, házak, erős várak, városok elromolnak (55. sz.) 
Szerelem s Julia egymás mellett állva (56. sz.) — elbeszélő! 
Julia két szemem, olthatatlan szenem (58. sz.) 
Áldott Julia kiballagtába Cupidót talála (59. sz.) — elbeszélő! 
Hét fő csillag vagyon az égi forgáson (61. sz.) 
Csudálván egy ferdőt (Coeliával) — (81. sz.) — elbeszélő! 
Kiáltok, csak bolygok (82. sz.) 
Az mely keresztyén hü. . . (83. sz.) 
Vétettem ellened (85. sz.) 
Julia szózatját kerek ábrázatját Cupido úgy mutatja (78. sz.) 
Szit tüzet Zsuzsánna szivemben magára (86. sz.) 

Maga ez mutatja, mi más típus a Balassáé, mint az Amadéé. Nem 
életbeli, hanem irodalmi, tudós; inkább elmélkedő képlet, mint 
érzelmes; a prózai állapotból költőibe fordulást nem mutatja. Afféle 
viszonyított fordulat, mint Amadénál, itt alig, legfeljebb egy-egy 
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időhatározóval: innét, már , immár, most. Általában higgadt kezdet, 
sőt néha hideg konstatálás, elbeszélés. Jobb esetekben lírai önszemlélet, 
mintegy lelkiállapotának, minthogy abban valamelyes változás 
— többnyire fokozódás: „ n ő " — történt, felismerése, jellemzése. 

Tehát : 
vagy elmélkedő, kijelentő formula (konstatálás); 
vagy, a leglíraibb esetekben, tudatos önszemlélet; épp ellentétben 

az Amade-féle önfeledt dalrafakadással. 
Balassa irodalmibb, Amadé életszerűbb. — Balassa közönséghez, 

olvasóhoz beszél. 

* 

Sokkal ritkább a viszonyító intonálás, aposztrof, tegező attitude; 
.az is másnemű, mint Amadéé; vagy csak formailag (mint mondat) 

hasonlít hozzá, de megfelelő érzelmi erő, tartalom nélkül : 
Eredj édes gyűröm. . . (11. sz.): allegorizálás. 
Ó te csalárd világ, nyughatatlan elme (16. sz.) : nem személyt aposzt-

rofál, inkább az elmélkedőnek a felkiáltása. 
Széllel tündökleni nem ládd-é ez földet gyönyörű virágokkal? (29. 

sz.): a kérdő formula csak „figura", n e m személyt kérdez (afelől 
természetesen az érzelmi teltséget jól kifejezi). 

Vajha én tüzemnek. . . (bár olyan volna, mint egyéb tűz; össze-
hasonlítás — 33. sz.). 

Már csak éjjel hadna énnekem nyugodnom (13. sz.). Valódi mozza-
natos kezdés; de aztán álma elbeszélésébe megy át. 

Mire most barátom azon kérdezkedel (19. sz.); formula-fikció; 
értekezés következik a szerelemről. 

De mit gyötresz engem most keserves lelkem? (73. sz.); jó mozza-
natos; de társalgás következik a lelkével; az önszemlélet elridegí-
tése. 

Méznél édesb szép szók, örvendetes csókok! (39. sz.). Igazi lelki 
fordulat ; egyike is a legszebb szerelmi verseinek! 

Ez világgal biró felséges Cupido! (44. sz.). 
Egy kegyes képében az gyászöltözetben vájjon angyal tünék-é? 

(45. sz.). Figura. 
Ez világ sem kell már nekem (46. sz.). Egyetlen! de török! 
Engemet régólta sokféle kénokban tartó én édes szivem (48. sz.) 

Ez valóban a nőhöz szól; de a „kegyetlen" típushoz; az argumen-
tum szerint pedig „Cupidónak való könyörgés"; végén közlés: 
így könyörgék Júliámnak. 

Te szép fülemile zöld ágak közibe m o n d o d el énekedet (51.SZ.). 
Jó ; de csak kezdete egy részletes összehasonlításnak: „De viszont 
az ellen én. . " . 
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Mindennap jó reggel ezen repültök el (52. sz.). A darvakhoz. Ön-
feledt, jó intonáció. Végén közlés: így üzentem Júliának. 

Édest keserűvel elegyítő gyermek (60. sz.): Cupidót szólítja. 
Ó magas kősziklák (62. sz.). Csak játszása az önfeledtségnek, az 

Echót várja! 
Mi dolog Úristen, hogy ez egy kegyesen kivűl senki nem tetszik? 

(63. sz.). Figura; elég megnézni tartalmát. Kiüt belőle tudatossága. 
Kegyes vidám szemű (64. sz.); aposztrof végig, de értekező modor; 

s törökből fordítva. 
Én édes szerelmem (65. sz.); de nem érzelmes, hanem elmélkedő 

társalgás. 
Ó nagy kerek kék ég (66. sz.). Legszebb; aposztrof-halmozás; de 

aztán hosszabb gondolatmenet; s közlés, hogy Júliát többé nem 
említi „versül". 
A Coelia-dalokban egy-kettő: 

Megszólítások: Kegyelmes szerelem (80. sz.), Mely csuda gyötrelem 
(82. sz.), Ó én bolond eszem (85. sz.). 

Felkiáltás: Mely keserven kiált fülemile fiát hogyha elszedi pásztor 
(84. sz.). 

Tehát : 
A naiv látszatú formula többnyire csak retorikai figura, nem élet-

beli viszony, hanem absztrakciók vannak mögötte, s sokszor csak 
poétái mesterkedés (dialóg, összehasonlítás, allegória, Echós játék, 
szerelmi értekezés) kezdete. Versíró tudatossága. 

(Éppen fordítva, mint a laikus képzelné! Nem a „természetes", 
az „önfeledt" érzelem a fejlődés elején! Hanem a tudatos, a tudós, 
a művészkedő.) 

Nem-szerelmi verseiben több önfeledt líraiság s annak megfelelő 
intonálás : 
Bocsásd meg Úristen (36. sz.) 
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem! (89. sz.) 
Pusztában zsidókot vezérlő jó Isten! (74. sz.) 
Ó én kegyelmes Istenem, Mely igen megverél engem! (91. sz.) 
Kegyelmes Isten, kinek kezében (90. sz.) 
Mennyei seregek, boldog tiszta lelkek (94. sz.). Végig aposztrof! 
Segélj meg engemet én édes Istenem! (40. sz.) 
Végtelen irgalmú, ó te nagy hatalmú (95. sz.) 
Áldott szép Pünkösdnek (28. sz.) 
Vitézek mi lehet (68. sz.). Vö. Amadé katona-dalával! 
Ó h én édes hazám, te jó Magyarország (75. sz.) 
stb. 
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Dalválfajok 

a) Levelező típus. Erről keveset. (Valóságos levél: ItK. 1902. 
95. 1.) N e m okvetlen formális levelek ezek; sőt lehet levél és 
mégis elég jó dal (pl. 134. sz.). De a levél fejtegető modora és 
folyamatos gondolatmenete, megvitató közlései jellemzik 
(26., 33., 120., 124. sz.). A ritmusnak mintha semmi köze nem 
volna a szöveghez ; vagy csak ritkán hatja át emezt. Különösen 
a 120. sz. egészen prózai. Igen nyers anyag (9. sz.). — Ide: 56. 
sz. is. Erősen személyes. 

b) Tiszta dal. Ilyenek: 1., 5., 8., 10., 11., 13., 21., 30., 38., 46., 
57., 61., 65., 67., 70., 78., 102., 114., 115., 132. sz. De többnyire 
csak egy-két versszak erejéig sikerül tisztán. Jellemzőjük: ál-
talánosabb, közkeletűbb tartalom (népszerűsödésre alkalmas); 
dallam és szöveg benső kölcsönhatása (bár néha erősebb zenei-
ség); a hang valamelyes komolyabb jellege (a többségben). 

A szóbanforgó dalok mindegyikében találunk szépet, ked-
veset. De ritka eset, hogy az egész érvényesüljön zavartalanul. 
Kizökkenés a megütött hangból: elég gyakori; egyszerű, de 
ép gondolatmenet, kerek kis egész elég ritka (8., 13., 65., 115., 
132.; — a dallamosabbak közül 38. sz.). Mindamellett a múl t -
hoz képest a dalszerűség sikere már az elemibb terjedelem 
(szemben a korábbi terjengősséggel). 

Ez összesen húsz dal. Aránylag egyszerűbb strófaképletek, 
s azon belül egymáshoz természetesen viszonyuló, nem hete-
rogén sorfajok, periódusok. Ritmus, melyet megbír a szöveg. 
S mégis mennyi sokféleség már itt is! E húsz darab 16 külön 
strófaképletben; tehát csak négy esetben ismétlés. — Egyszerű 
4 soros strófa (minőket a mai népdal kedvel) mindössze három 
esetben (1., 61., 102. sz.), de ezek sem azonos sorfajból (8—8 
—7—7, 6—6—7-7, 7—7—6—6). Azonos sorfajból alkotott 
strófa csak három esetben (13., 114., 132. sz.)., de r ímel-
helyezéssel ezekben is külön tagolódó fordulatok (xaxabbb; 
aabbbcc; aabbb). A strófaszerkezet aránylag kisebb mérvű 
komplikáltsága szintén hozzájárul, hogy épp ezek a darabok 
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tetszenek nekünk jobban; és egyszersmind terjedésre is al-
kalmasabbá tehette ezeket. 

Egyébként pedig, ami fontos, a dallam csakugyan szerves 
tartozéka e daloknak. Elannyira, hogy a dallam minősége sze-
rinti osztályozással tárgyalhatók legtermészetesebben. 

így, először is: ritka a lassúbb, kevésbé játékos forma. De 
aztán abban rendszerint meg is üt valamely emelkedettebb 
hangot, mintegy próbálgatását annak az áhítatos, elfogódott 
ünnepi hangnak, mely Petőfi sajátja a boldogság teljes pillanatai-
ban. Mind az ilyen darabok ui. a célhoz ért szerelem dalai. 
21. sz.: „Áldott vagyok én reményem, Nem kétséges szerel-
med" — van benne, ez intonációban valami zsoltáros hang; 
de utóbb kisszerűvé válik, s csak legvégül leli meg ismét. — 
67. sz.: Csak első versszaka; de nem él az ódaibb lendület lehe-
tőségével. — 70. sz. 1—2. vsz.: a képes beszéd némi patetikus 
gerjedezése a 2. versszakban (Csokonaias).81 (A 109. sz. is ide 
volna vehető, de az csakhamar kisszerű ritmust vált. — A 116. 
sz. — mely tárgy szerint nem ide vág — első sora: „Sionnak 
leányi": kivételes módon zsoltárszerű, de nem bírja a hangot 
fenntartani; pedig a 2. vsz. szójátéka,82 s a 3. vsz. vége83 bizo-
nyos gondolatibb irányra mutat benne.) 

A pátosz, az ünnepélyesség, az elfogódott komolyság csak 
messziről legyinti Amadét: siet vissza a maga kisszerű földi 
világába. 

81 Tekints reám és kegyelmezz 
Azon két szemekkel, 

Kik bajt vínak és küszködnek 
Az égi tüzekkel, 

Kikkel az szabad sziveket 
Rabbá teszed s az híveket: 

Szólj hozzám olly igékkel, 
S tégy boldognak ezekkel ; 

Contentáljad ohajtásim' 
S özvegy várásim'! 

81 Szerelem, sérelem, sérelem, szerelem! 
83 Késedelmes sírod 

A te ajándékod! 
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De ott valóban ot thon van. Itt szóba jövő „tiszta" dalai ki-
bontakoztak a személyes anyagiasság dalellenes kötelékeiből; 
érzelmi anyaguk bárkié lehet; sőt az előbbi csoporténál élén-
kebb, sokszor fölöttébb dallamos formájuk jótékonyan hat 
az eszményítés, általánosodás folyamatára, úgyhogy nem egy-
szer már a naiv, csaknem népies dalszerűség valósul meg bennök. 

A diszkrétebb formájúak egyike a 8. sz. (Ah már egyszer 
engeszteld meg . . . ), Amadé legszebb dalai közé tartozik, 
pedig a hagyományos Balassa-motívum (kegyetlen leány) 
jellegzi. A Balassa-féle leánytípus értendő itt is; de nem azon 
állapodik meg; nem fejtegető szembeállítás; nem a férfi alá-
rendelése e merev típusnak. A Balassa-féle műkölteményből, 
sablonból átfejlés az Amade-féle életszerű dalba. (Fogyatko-
zásai: a téma megrontása rímszaporítással: i., 2., 5. versszak 
— utolsó vsz. szükségtelen.) — Viszont elemi gondolatmenet 
— tagonként egy-egy versszakban — attitude-változással, 
az eleven ember lelki fordulatosságával (nem az örökös esdek-
lés) — minden versszak egy-egy kis dal, külön súly-játékkal; 
különösen kiváló a 3. vsz.84 (ritmikai és gondolatidom együtt-
járása : szemlélet — metaforikus magára értés — az alapgondo-
lat: felszólítás belevitele). E versszak képes beszéde csupa Amade-
féle közhelyből került k i ; alig van eleme, mely más dalaiban 
ismételten elő ne fordulna (kivált a 35., 63. és 100. számúban): 
a hajó, a part, a habozás, fölyhő-napfény, csillag stb. mind : 
gyakori képe neki; éppúgy e dal egyéb elemei: mindent el-
követtem — esküdtél — engedj leborulni — hódolj stb.85 

81 Az tengernek szélvész után 
Habjai apadnak, 

Az egeknek fölhők után 
Csillagi ragyognak: 

Én szívem is már habozott, 
Fénycsillagom homályozott ; 

Juttasd már partjához, 
Égő fáklájához! 

85 Hab-part hasonlat : 
Én szegény habozom, 
Az parttul távozom (5.) 
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I t t e g y szerencsés p i l l ana tban m i n d e g y é r te lmeze t t szemlélet 
egységébe tapad szervesen; s kifejezésbcli k ibomlása is szeren-
csés egyszerűséggel t ö r t é n i k m e g a 3. versszakban (pedig az 

Csak látom: már meggyőzött az búknak tengere, 
N e m apad, sőt mind árad sok habja fejemre (32.) 
Ollyan vagyok, mint hajó az tengerben, 
Elborétott szél, vész, víz s hab az örvényben (35.) 

Csak habokat köll ölelnem 
És árnyéktúl reménlenem, 

Meg sem lehet menekednem s partomat sem elérnem. (47.) 
Sok habok tódúltak, 
Mások nem hódúltak (48.) 

Tenger habozik, 
S ámbár változik, 

De mégis partot ígér (63.) 
Mer t mint hab ingadoz, 
Mert nem juthat parthoz (78.) 
Ha már partomat el nem érem, 
Nincs már semmi csillagvezérem, 
Bár szerelmemet csak okozom, 
Hogy így szegény, csak, csak habozom (100.) 
mindent elkövettem : 
Próbáltam én mindent, mindent elkövettem (35.) 
Nincs már bennem helye kétségnek, 

Mert ezer próbákat mutattam; 
Látod, hogy kész vagyok mindenekre 
Megesküdtem néked istenekre (56.) 
Mindent elkövettem, 
Mást szívbe nem vettem, 

Melyeket megfogadtam (128.) 
engedj leborulni : 
Engedj leborúlni, 
Hűséget kódúlni, 

S úgy múlnyi. (35.) 
csillag : 
De bíztat egy csillagom 

Bár borúit fölhőben (36.) 

14 Irodalomtörténet 
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egész k é p e l é g k o m p l i k á l t v o l n a ) . L e g k i t ű n ő b b a 3 . v s z . ; d e 

a t ö b b i i s e g y e n k é n t e g y - e g y k e r e k d a l o c s k a , m e l y k i c s i b e n 

a z e g é s z n e k é r z e l m i g r a v i t á c i ó j á t v i s s z a t ü k r ö z i . F i g y e l m e t 

szív bárkája, szív vitorlája : 
Hogy minden szélre 

N e engedd 
Szíved bárkáját 
És vitorláját (40.) 
Szívem vitorláját későn ereszthettem (48.) 
N e tartsunk ezektül, 

Hajócskánkra, 
Bárkácskánkra 

Habozó szelektül (58.) 
Amor ' példája, 
Szívem' bárkája 

Mint nyughatatlankodik; 
Nincs vezérfáklyája, 
Eltört vitorlája 

Borítja. (63.) 
Hajó háborog 
Büszkén tántorog (75.) 

szívbárkámnak habja (89.) 
Mint szélvész közt habzik ártatlan bárka, 
Mint sok lép s tőr között szegény madárka, 

Ú g y vagyok s habozom (107.) 
Mind addig habzik szegény hív bárka, 
Sok tőrt s lépet kerül boldog madárka, 

Még jut hív partjához, 
Kívánt kalitkához (109.) 

szív habozzék : 
Előbb hittem, tűz hogy jég, 
Földdé lészen az kék ég, 

Minden csillag eloltódik, 
Egész tenger kiszáradik: 

Mint szíved csak habozzék, 
N e m hogy így megváltozzék. (57.) 

Mint az hajó, úgy habozom (62.) 
Hasztalan áldozom, 
Mivel csak habozom (130.) 
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érdemel az 1. versszak, melyben a Balassa-féle szerelmi állapot 
típusa jelentkezik ugyan, de elemi kivonatként, gyors végig-
haladásban lehető fordulatain s kezdet és vég szembeállításá-
val (diszkrét átfejlődéssel). Nem marad ennyiben, hanem le-
gott jön az eleven ember dacosabb önérzete, majd fáradt kér-
lelés s hízelgő, józanabb unszolás (az utolsó versszak aztán 
fölösleges: nagyon is józan). 

E dal 3. versszakában körülbelől benne van a legjobb, amit 
Amadé tud. Még gyöngéi is akaratlan javára válnak (szóhasz-
nálat a rím miatt: habozott-homályozott; naiv tautológia a 
szótagszám miatt: fény csillagom). Az egész azonban inkább 
a műdal, mint a naiv dal felé húz.86 

fölyhő-napfény : 
Ki beborult az fölyhőben 

Megtért napom fénnyé (70.) 

esküdtél : 
Elhitettél, 
Mert esküdtél 

Az földre s az egekre (79.) 

Bár egekre is esküttem, 
Ellene mégsem tehettem (no . ) 

part-csillag együtt : 
Mindaddig köll eveznem, 

Végre hozza czélomat, 
Közelitti partomat, 

Fölhozza csillagomat! (80.) 
88 Szintén hagyományos téma: 10. sz. (Amor jellemzése; de eleven! 

Kivált 2. és 4. versszaka!) 
Méltó volnál, elégnél, 
Magad is porrá lennél; 
T u d o m úgy nem égetnél, 
Ha magad is szenvednél. 

Jaj most nékem, gyilkos nyila, 
Érzem, mit tesz, tűzfáklája; 

Én szegény, 
Én szegény, 

N e m is lehet nagyobb kín! (2. vsz.) 

1 6 * 
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Méltó hozzá a 11. sz. első versszaka.87 Dallamosabb forma: 
a középfordulat élénkebben érzik; ehhez képest ellentét a gon-
dolatban is a strófa két felében. Múlt s jelen szembeállítása 
s egy felsóhajtás. (Nem ily szerencsés a másik két versszak.) 
— Hasonlóképp jó bizonyos humoros (kópé-) nemben a 30. 
sz., de szintén csak első versszaka;88 a dal lelke ebben is szeren-
csésen vetődik ki a végső fordulatba (később felhígul; okos-
kodó; majd a „Páris — már is" rím). — Szintúgy az 5. sz. 1. 
szaka;89 rendkívül tömör a maga kicsiségében s három fordu-
lattal alakul ki, megannyi fordulatával az érzelmi attitude-

Didó eztet szenvedte, 
Tróját ez porrá tette, 
Parist úgy elvesztette, 
Sámsont is megejtette; 

Trónust emelsz hiv szivekbűi, 
Személlyed azon büszkén ül; 

Rosz gyermek, 
Rosz gyermek, 

Átkozott, ki illyent szül! (4. vsz.) 
*7 Én is voltam szerelmes, 

Sziveken győzedelmes, 
Vólt részem ez világban 
Amor szolgálatjában. 

De elmúltak vig napjaim, 
Számlálom csak bús óráim' ; 

Szerelem, 
Gyötrelem, 

Mért voltál olly kegyetlen?! 
" Ah nehéz egyet szeretni, 

Sok ezer közt egynek hinni, 
Mikor sokan kedveskednek, 
Van is oka: mért fessenek; 

Egyet én mért szeressek? 
Egyért ezret megvessek? 

" N e m gondolok sziveddel, 
Hamis csalárd hiteddel, 

Mit mondtál, jól tudod, 
Mint bántál, tagadod; 

Kínlódni már megúntam, 
Bogár után indúltam. 
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nek. — Még ide a 61. sz. első egy-két strófája, a maga kedves 
hetyke fordulatával,90 mi a 2. és 3. versszakban még ismétlődik, 
aztán, sajnos, elkallódik s az egész vers terjengős lapályba vész. 
(Vö. ezzel 46. sz. 1. vsz.)91 

Ép lírai gondolatmenet tekintetében a diszkrétebb ritmu-
súak között legegészebb még a 13. sz. (Kinek lehet hinni. . . ) ; a 
gondolatszövés megannyi változó minőségével az érzelem-
nek; ú j és ú j energia. E fordulatok közt különösen eleven a 4. 
versszakbeli, mely a leányt aposztrofálja váratlanul. Képes 
beszéd naiv túlzása (2. vsz.),92 mindennapi igénytelensége 
(3. vsz.),93 sztereotip dal-gondolat (4. vsz.). Ez már erősebben 

90 Bárha ellenzenek, 
Hogy téged szeretlek; 

De én aztat nem bánom, — 
Annál jobban kívánom. 

9 1 Mondják mások: nem szeretlek, 
Sőt esküsznek, hogy gyűlöllek, 
De én aztat csak nevetem, 
S igy titkolom, kit szerettem; 

Noha bizony szeretlek, 
S tiszta szivbül kedvellek! 

92 Azt gondoltam, előbb 
A tenger kiszárad, 

Az nap lovaival 
Ellankad s elfárad: 

Mintsem ezt megérjem, 
Eltörjék nagy frigyem 
Illy nagy hitszegéssel. 

Vö. 57. sz. (5. versszak): 
Előbb hittem, tüz hogy jég, 
Földdé lészen az kék ég, 

Minden csillag eloltódik, 
Egész tenger kiszáradik: 

Mint szived csak habozzék, 
N e m hogy igy megváltozzék. 

93 Ri tka dolog, látom, 
Már igaznak lenni, 

Ennyi sok tövis közt 
Egy rózsát sem szedni, 

Búbánat fájdalom, 
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a naiv felé.94 Az itt említetthez hasonló elevenítő fordulat: 65 
sz. 3. vsz.95 Hasonlóan naivabb a panaszdalok (1. személyben 
szólók) között a 114. sz. eleje96 s a 115. sz. nagyjában.97 

A játékosabb dallamúak közül említést érdemel a 38. sz. 
(Én angyalkám); kedves, enyelgő örvendezés, végig metafo-
rikus játékban (amely azonban nem egészen következetes). 
Az enyelgésben Amadé még könnyebben beleesik bizonyos 
gondolat nélküli játékba, mint máskor; így e vers legvégén is 
(hum, ham, hum). Naiv hang ebben is. 

Hasonló anyagú a 102. sz. (Édes Dudi Duduskám) : szeren-
csés becézések; s egyideig csak megy az enyelgő indulat nyomá-
ban, de egyszerre csak sablonos leíró magasztalásba megy át, 

Soha nyugodalom 
Szerelmet így élni. 

91 O h m[i]ért nem mondottad, 
Hogy ha nem szerettél? 

Ha nem szenvedhettél. 
Minek késérgettél? 

Inkább meg nem öltél, 
Mintsem igy vesztettél, 
Mért el nem temettél? 

" No , no, no, ne siessél, 
Vagy szivemet is vidd el, 

Véled elrepülök, 
Szárnyocskádra kelek, 

Tőled nem pártolok el! 
** Ha gondolom bus sorsom, 

Méltán gondolkodhatom, 
Szerencsétlen voltomat — 
Sírva rívom káromat, 
Ugy emésztem magamot; 

Csak gyötrődés életem, 
Hová légyek, Istenem! 

" Tündérpróba életem, 
Mellybül azt remélhetem, 

Hogy azt a sok kénok után 
Jutalmazni fogja nyomtán 

Az ur, ki megalázza, 
Végre megkoronázza! 
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végül pedig „konkludál". Egy pár naiv kép; de jellemző stíl-
fegyelme hiányára a 6. vsz. („Tudod én Istenem!" — de ez 
azon a helyen kedves naivsággal hat). 

c) Zenei és versdal /„táncdal/". — Az előbbi csoportban is ér-
vényesül a zenei elv, és általában a játékos forma-hajlam. Az 
ott szerencsésen egyensúlyozott volt. Részint a strófát mint 
ritmikai egységet épségben valósította meg ; részint belső, dal-
szerű fordulatosságot biztosított neki. 

De Amadé szívesen túlmegy a mértéken, s dalai túlnyomó 
részében öncéllá válik a forma. Igen nagy sokféleség (valósá-
gos szélső ellentéte e tekintetben Himfynek). Van rövid sorok-
ból kis versszak (4. sz.); van aránylag nyugodt ritmusú, de 
rímhalmozó (114, 122; echós: 3. sz.); van némileg komplikál-
tabb, de amelyben valamelyes belső tagolás még érvényesül 
(49., 58.); van szakadatlan egynemű sorokból álló, strófátlan 
képlet (90). Mindez még hagyján. De azok a rövid sorokból 
álló hosszú strófák, amelyeknek zenei tagoltsága a szöveg 
ritmusában már túllépi a felfoghatóság mértékét, teljesen el-
vétik céljukat (6, 7, 14, 15, 16, 31, 49, 63, 76, 123;98 126. sz.); 

98 Titkosan szeretek, 
Csak egyet kedvelek; 
Ki légyen, 
Hol légyen, 
Én jól tudom. 
Akárki mit mondjon 
Ámbátor megszóljon, 
N e m félek, 
így élek 
Ezt megtartom. 
Sokan beszélnek 
Es megítélnek, 
Engem kevélynek, 
Elhiszem, vélnek, 
De a ki híven él, 
N e m csapdos, mint a szél, 
Mint kőszál, 
Bátran áll 
A nyelveknek. 
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kivált ha ráadásul még túlságosan cifrák is, csipkézettek : in-
kább a szemnek, mint a fülnek tetszenek (34., 54., 91.j ." 
— A zenének való túlságos alárendeltség: éppen zeneietlenül 
hat s prózailag; a formajáték kényszerében meggyötörtetik 
az értelem; mellékessé válik a jelentés (erre vall a sok vagylagos 
szövegezés : pl. 3. sz; 34, 39, 51. sz.). Olvasva nem egyszer nyak-
törő verselő mesterkedés hatását teszi. (Szöveg széttördelésére, 
zeneietlen hatására példa: 2,100 54, 60, 87, 124.). A puszta alaki 
mesterkedés kivezet az irodalomból, s Amadé forma-kergeté-
sével valóban a régi magyar költészet dekadenciájába jutot-
tunk el. Balassa is sok strófa-képletet állapított meg; de azok 
csekély kivétellel alkalmasak állandó használatra; felfogható, 
saját jelleműek: stílképző értékűek, és hangulathordozók. 
Balassa aránylagos komoly egyszerűségétől már Rimay meg-
kezdte az eltávolodást: nem strófa-szerkezetekben, hanem a 
rímelésben (valóságos kínrímek) ; a strófa-szerkezet sokféleségé-
ben Szenczi Molnár adott példát (francia mintára). De általa— 

99 Adjad szívedet hív szívemért, 
Csak ketten tudjuk, melly hívségért! 

Szánj meg, mert tudok bizony hallgatnyi, 
Vélem magad' nem fogod megcsalnyi, 

Éljünk csak ketten, 
Hív- s kedvessen! 

Akarsz szeretnyi? Úgy, úgy 
Meg köll mutatnyi! 

És nem köll félnyi? Nem, nem! 
Tudok titkolnyi. 

Enyhítsed olly ollykor, 
Olly ollykor 

Gyötrelmimet, 
Olly ollykor, 

Némellykor 
Gyötrelmimet! 

Adjad szívedet hív szívemért, 
Csak ketten tudjuk, melly hívségért, 

Melly hívségért, 
Melly hívségért! 

100irigye frigye; contemnálom nálom; gazok azok; nincsen, 
kincsem. 
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ban cifrálkodásról Amadéig nem lehet beszélni. Ő Balassa-
strófát már alig-alig használ (127,101128, 129, 130. sz.), viszont 
képletei legnagyobb része eladdig ismeretlen a magyar verse-
lésben. E forma-kergetés eredetéről külön fogunk még szólani. 
Itt csak annyit, hogy jóllehet ő is — mint Balassa — jórészt 
idegen dallamok nyomán alkotja strófa-képleteit, a magyar 
ritmus-elvet sértetlenül hagyja. S ez, meg az idevágó darabok-
ban is megőrzött dal-attitude-je az, ami némileg e „vers-dalo-
kat" is kedveltetheti. 

Mikor a szöveg ennyire mellékessé, a zenei elem ennyire 
elsőrendűvé válik, ott közel járunk — nem csupán a véletlen, 
hanem a szándékos, bohókás értelmetlenséghez is, mikor a szó 
valóban csak töltelékké válik, s ritmus és rím komikus hatást 
céloz (99, 106, 112. De ez utóbbiban legalább némi eleven szó-
lelemény a 3. versszakban!).102 Még legjobb, ha nyíltan nem 

101 Mi haszna csodálom, 
Hogy nincs édes álom 

Nyughatatlan szívemben! 
Mert attól megválom, 
A kiért sajnálom, 

Hogy voltam hív hitemben, 
Meg kell ennek lenni, 
Nem lehet mást tenni, 

Bár hét tőrt üt lelkemben! 
Ez már Véghely közlése! Feltűnő: innen kezdve több Balassa-

strófa, holott eddig egy se volt! (Lapszéli jegyzet a Négyesy-kiadás 
338. lapján. - K. H.J . ) 

10! Lila moja Lila 
Ros to mila. Rep. 

Lásé, gásé, Burenda 
Hipp, hopp sza sza merenda, 

Reverenda. (99.) 
A, A, A, 

Te vén törzsökfa, 
Mért nem emésztett az tűz, 
Mikor még voltál nyál fűz? 

Repet. A, A, A. 
Te vén törzsökfa. (106.) 
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való egyébre, minthogy táncoljanak rá (103. sz. : „Him, hum, 
ham, hum!" stb.; vö. 38, 49, 84, 94, 125. sz.; „Már vár bá r" : 
39. sz. ; „oly vér vér" : 130. sz.), vagy nyíltan énekszóbeli játék : 
„ku ku k u " (EphK 1907. 203. L). 

Szintén puszta alaki játék számba megy, mikor egy-egy 
korábbi dalához ellendarabot ír (49—53, 92—97, 107 — 109: 
sz.; legteljesebb a visszavonás párhuzama az első esetben; de 
aztán durva is!). 

A sok szokatlan forma közül a jövőt illetőleg alig bír jelen-
tőséggel egyik-másik. Némelyikben mintha egy nagyobb lé-
legzetű s annak ellenére dalnak való forma kiképzésére irá-
nyulna törekvése (afféle Himfy-strófa felé — 5, 8, 11, 30, 34, 
55, 80, 114, 115. sz.). Érdekesebb: egyedülálló kísérlete a párat-
lan részű ütem forgalomba hozatala (25, 118. sz.)103 — mit 
Faludi mesteribben hajt végre (Fortuna szekerén). — Műfaji-
lag a „páros dal"104 öröklődik tovább, ha nem is éppen Ama-
déra támaszkodva (51. sz. : ez azért érdekes, mert lehet benne 
személyes alap; 84. sz.; EPhK 1907. 208—9. !•)• 

* 

Az Amade-féle dal új jelenség a magyar költészetben, bár 
egy már megindult folyamatot fejez be. Elemi érzelmi anyag, 
elemi szerkezet és terjedelem, valamint a dalolhatóság feltételei 
csak nyomatékosabban vannak meg benne, mint gyér előz-

Ihar ágom, rekettye, 
Körtvély gyöngyöm berettye, 

Rózsám, tulipányom, 
Égi szivárványom. (112.) 

1M Szerelem, gyötrelem hol együtt jár: 
Szíveket lánczolja keserves zár, 

Fárasztja elméket, 
Fonnyasztja szíveket, 
Ujét ja s nagyítja 
Újét ja s nagyítja 

A sebeket. (118.) 
101 Legény és leány párbeszéde (K. H. J.). 
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menyeiben: a dal-műfaj általános határozmányai kiképzésében 
csak folytatja, illetőleg egy jelentékeny lökéssel befejezi az 
említett folyamatot. Új jelenség azonban életszerű magatartása 
és modora (éppúgy, mint ugyanakkor a prózában Mikesé). 

E magatartással kapcsolatosak az ő dal-fajának némely más 
ismertetőjegyei, járulékai is. 

Elsősorban költői nyelve. Ha ugyan ilyesmiről nála egyáltalán 
szó lehet. Irodalmi becsvágy e tekintetben sem vezeti: veszi a 
szót, a képet ott, ahol találja : a hagyományos költői nyelvben, 
a megszokottban. Ez a fölöttébb egyéni ízű dalnok nem egyéni 
nyelven ír: a készletet fogyasztja, éppúgy amint az életben a 
közkeletű nyelvkinccsel élünk. A Balassa- és Gyöngyösi-féle 
költői nyelv általánosan elterjedt, elnépszerűsödött, csaknem 
elnépiesedett virágaival él; de leginkább az egyszerű, egyenes 
beszéddel. 

Rárótekintet, cédrustermet, pipacs-ajak, kökényszem, só-
lyomtekintet, alabástrom-mell, leesett hó bíborral festve (ilyen 
a teste), kláris-ajak; nevető ajak: hajnal mosolygása; pirulása: 
hó vérrel újul; ajakid rózsái, szemeid fáklyái: a női szépség 
e metaforikus jellemzései nagyrészt humanista eredetűek, de 
Balassa, Gyöngyösi által már oly közkedveltségre jutottak, 
hogy szinte a naiv költészet sajátjai lettek; ma pedig már eredeti 
népies virágoknak tetszenek. 

Bibliai, vagy antik nevekkel való példálózás is hagyomá-
nyos; ő is él vele; Delila, Sámson; Dido, Venus, Thisbe, Juno, 
stb. — Persze Cupido is. Idevág a phoenix-hasonlat is. 

De nemcsak hogy a képes beszéd (s általában a költői nyelv) 
közhelyeivel él, hanem többnyire ugyanazokkal; vannak igen 
gyakori, csaknem állandó képei, hasonlatai. Tehát a kifejezést 
nem az ihlet aktualitása teremti; hanem bizonyos szükségletek 
(tipikus lelki állapotok) kifejezésére ugyanazon (sablonos) 
eszközhöz folyamodik. E tekintetben is a népköltészettel pár-
huzamos az ő eljárása, de általában a dalköltészet természetes 
feltételei között mozog itt is, melynek nyelvhasználata sem 
lehet túlságosan személyes. Vele fejeződik be a régi magyar 
költői nyelv teljes nosztrifikálása, amit egyébként e költői 
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nyelv kezdeményezője, Balassa, megindított már (tudós ele-
mek elnaivosítása). 

Leggyakoribb szükséglete a szerelmes nyugtalanság kifeje-
zése ; közhelyszerű képe, hasonlata neki erre : a tengeren hányó-
dó hajó, bárka (hozzá az egész helyzetkép hol egyik, hol másik 
eleme: vitorla, fáklya, vezércsillag, part, hab). Mindez sze-
rencsésen együtt a 8. számúban. 

Másik szükséglete: becéző szólongatások; erre valók a játé-
kosan kicsinyítő nevök: Dudi , Duduskám; kedveskedő meta-
forák: angyalkám, madárkám; angyalom, alakom, szép gyöngy 
galambom; Babuka Babuskám; sőt gyermeknyelvbeli becéző 
szavak: „Csicsi, jőj hozzám, szívem, Áj, áj, Csócsi, én lelkem, 
És mindenem!". Halmozva, de már a móka felé: 90. sz.105 

Egyéb, sablonos alkalmakra sablonos képei: égek; mágnes; 
hó és nap, mint nád, mint viasz ; cukor, méreg ; árnyék, tündér-
kép; rózsa és tövis; lép, vessző; méh, méz, fullánk; mint lám-
pás (enyészek, olvadok). 

Ritka eset, hogy némi egyéni íz éreznék rajta, vagy hogy 
emelkedettebb ihlet szülötte volna a kép; (70. sz. 1—2. vers-
szak:106 de ott is egy alapjában egyszerű és megszokott kép 

105 Szívem csöngetője, 
Lelkem pengetője 

Kínomat megszánja 
Drága Mazolánnya, 

Éltemnek födője, 
Ágyom lepedője, 

Karmazsin csizmája, 
Kedves bodzafája, 

Pengő sarkantyúja 
Tüzecskémet fújja, 

Kesztyűben öt ujja, 
Alle-, Alleluja! - stb. 

106 Ki béborúlt az fölyhőben 
Megtért napom fénnyé, 

Várás és nemjövés után 
Édes szívem kénnyé; 

Az kit ingyen sem reméltem, 
S hogy megvetett, attul féltem, 
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nyer nagyobb méltóságot a mondat szokatlan rendjétől, vagy 
patetikusabb szinonimáktól (így a 32. sz.107 is, s a 140. sz. 20. 
versszaka).108 Kivételes túlzó kép: „Nincs haszna, már látván, 
hogy mennyit könnyeztél, Könnyhullatásidban majd mintegy 
eveztél" (143. sz.). Aligha az ő tulajdona e kép: „Fekete kláris-
tól mocskosok szemei" (140. sz.) és „Mosdatlan pár kláris két 
fekete szeme" (141. sz.).109 

Amint nem keresi a képet, nem is fél tőle, a durvától, ízlés-
telentől sem („bogár után indultam" — „koszos birkém", 
stb.). Szívesen átadja a képlelemény dolgát a rímnek („Ne gon-
dolj, mert mint moly Elvesznek": 4. sz. ; „Isten az Cupido De 

Most ölemben bággyadoz, 
Tűzszívemben l ingadoz, 

Halálbul életet okoz, 
S mézet nyújt ahhoz. 

Tekints reám és kegyelmezz 
Azon két szemekkel, 

Kik bajt vínak és küszködnek 
Az égi tüzekkel, 

Kikkel az szabad szíveket 
Rabbá teszed s az híveket: 

Szólj hozzám olly igékkel, 
S tégy boldognak ezekkel; 

Conteltáljad óhajtásim' 
S özvegy várásim'! 

107 Bajt vínak óhajtásim kesergő szívemben, 
Harczolnak affectusim sebesült mellyemben, 

Ámornak nyilait 
Most érzem, kínjait, 

Elhagyott s mert megfosztott, 
Ki vólt frigy hitemben. 

108 Voltak ugyan, voltak sokféle szólások, 
Háborgó egekben gyilkos villámlások; 
De az irigyeknek irigy a szokások, 
Történtek is ettől ezer változások. 

109 „Kik bajt vínak és küszködnek Az égi tüzekkel" (70. sz.) — 
vö. GYÖNGYÖSI Kemény Jánosi ban: „Küzködnek kövei az égi tüzek-
kel" stb. 
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hamis, mint zsidó": 16. sz.; „Mivel tolvaj az Cupido, Incsel-
kedik, mint az zsidó' : 19. sz.). 

Közhelyszerű képek és közmondások egész halmaza együtt 
egy-egy versszakban (28. sz.).110 De közmondás csak csínján, 
nem úgy, mint Dugonicsnál. Latin közmondás ügyesen beilleszt-
ve, magyarul: „Vízcsöpp követ meggyőzheti" (72.), „Pálma-
fa annál erősebb Mennél hajlóbb és terhesebb" (82.). — Szálló-
ige is: „Gondolatok, Óhajtások, Másképp vámtúl szabadok" 
(76.; vö. „Gedanken sind zollfrei").1 1 1 

Stílérzéke kevés: jobban mondva, nem törődik a stílszerű-
séggel. Láttuk, megütött hangból kiesik, komolyból mókába 
szalad át, stb. Nyelvileg legfeltűnőbb a sok latin szó (dal-
ban! ) : contemnálom; nékem nem humorom; csak bár egy 
punctumban; complement; eggyel nem contentálódik; dis-
putálni nem akarom gusztusát senkinek ; desperatus szívemben ; 
fundálnak; majestas, triumphus; confundáltál; magam decla-
rálnom; voxodat; affectusim; observáltam; R o n t o m concep-
tusokat Ezer praetextusokkal ; desperálni; competálni; semmi 
humorom; illy sententiára; hogy ' vexáltál; egy punctumban 
sem hibáztam; hogy triumphálsz szíveken; aztat recognos-
cálom, — revocálom; kegyetlen tyranna /vö. Csokonai/ stb. 

Mindezek közkeletű szavak a XVIII. században; s a latin 
nyelv társadalmi nagy szerepét ez időben mi sem mutatja job-

110 Sorsod néked is nehéz, 
Meg van kötve szív és kéz, 
Sok szem reánk vigyáz s néz, 
Fémlik arany helyett réz, 
Másé már az lépes méz. (4. versszak) 
Lassú víz partot mosni 
Szokott s titkon törődni, 
A nád széltül ingadni 
S az által erősödni, 
Méregbül is méz lenni. (7. versszak) 

111 L. GÁLOS REZSŐ: Jegyzetek Amadé László költeményeihez. It 
1918. 309. 
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ban, mint az, hogy a legegyszerűbb s kelendőbb nyelvkincsű 
dal is felveszi magába! 

Amadé életszerű modora hozza magával ezt. Valamint más, 
közkeletű idegen szók használatát is (vö. Csokonai!) : „Találok 
olly lángra, Ki néked reváncsra Lészen tüzem" (7. sz.); „Akad 
reváncsra" (73.); „De akarom Illy revancsát szívednek" (77.); 
„Más módját nem találja, magát így reváncsolja" (83.); „Nem 
tagadom azt is, hogy voltam tetszetes, S revancsló szivekre én 
is figyelmetes" (142. sz.). 

Egész strófa csaknem csupa latin rímekkel: 20. sz.112 

A nyelv általában mellékes neki; fő, hogy gyorsan kéznél 
legyen a szó, s beilleszkedjék az alkalmi formába. Mert itt a 
forma vezet. De korántsem mint műgond, hanem csak mint első-
rendű s mindenáron kielégítendő szükséglet. Ritmusérzéke 
kitűnő, de aztán hogy miként elégíti ki, azzal nem törődik. 
Versmondattana nem művészkedő lelemény eredménye, hanem 
a véletlen műve ; ezért sokszor, sőt többnyire, igen jól tagozó-
dik mondata ritmikailag: fesztelen talpraesettséggel, mintegy 
már a lélekben ritmikailag fogantatva. De ha másképp nem 
megy, feláldozza a szöveget is a formális követelményeknek. 

Valóságos mondattani hibákat találni nála, pongyolaságo-
kat, stb. „Másoknak tudsz kedvezni, Egy hajóban evezni" (5. 
sz.) ; „En tudom, hogy mely nehéz Az fulláng közt lépes méz" 
(uo.); „Ha látsz árnyékomban, (kihagyva: s ha látod, hogy) 
Ki szeretett nem é l" (22. sz.); „Kegyetlen az egek" (36. sz.); 
„Közemberbül káplárt, hadnagy', Kapitánt is tészen" (41. 
sz.); „Hogy mást soha szeretett" (4. sz.); „Ki szokott árnyék-
hoz (annak) Az fény tetszést nem okoz" (73. sz.); „Mindenek-

112 Erted, mint kell confundálni, 
Irigyeket contemnálni, 
Magát titkon consolálni, 
Titkos czélját conserválni, 

Nyilván éneklem ezt egynek, 
Itt van, tudd meg mégis: kinek? — 

így köll fügét mutatni. 
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ben. engedelmes (nek), Tapasztalatod szolgádat" ( i n . sz.); 
„Elmém' csak változása" (132. sz.). 

Ez korántsem mind hiba; de erőszak; néha, mint látni: ellip-
tikus tömörség. így ez is: „Méltó volnál, elégnél, Magad is 
porrá lennél" (10. sz.). Vagy ez: „Mindent immár, többet ne 
várj, Érted elkövettem" (8. sz.). Példa a tömörítő s majd ki-
karikázó ritmusra (rugékonyság) : „Erdő egy fáért, Tavasz 
egy föcskéért Nem sénlődik, azt tanultam" (26. sz.). Különös 
szóösszerántás : „Meggyónom, hogy vétettem, Nem szívet 
mért szerettem" (5. sz.). Igen jó, rövid, velős: „Mit mondtál, 
jól tudod, Mit bántál, tagadod" (uo.). 

Négyesy László ezek alapján azt hiszi,113 hogy „a nyelvújítás 
előzményeit nemcsak Faludinál kell nyomoznunk, hanem 
Amadénál is". (De csak a versmondattani újításokét, melyek 
a versforma parancsából születnek meg. — Párhuzamba állítni 
ezt az időmérték némely szórványos jelenségeivel ugyancsak 
Amadénál.) 

A hagyományos képleteket szívesen veszi. így pl. a „közölés" 
talán senki másnál nem oly gyakori. „De látom: gyémántra 
Akadtam, aczélra" (7. sz.); „Jaj most nékem, gyilkos nyila, 
Érzem, mit tesz, tűzfáklája" (10. sz.); „Engedelmes szolgája, 
Mégis vagyok praedája" (uo.); „De az egekben Bizom, Isten-
ben" (15. sz.); „Féltlek én így, s nem másképpen, Hanem sze-
ress tisztán s épen" (19. sz.); „Mert már öszvekötözve, Szol-
gád szíve, szegődve" (21. sz.); „Ámornak nyilait Most érzem, 
kinjait" (32. sz.); „Bár irigye, Vagyon frigye" (34. sz.); „Már 
hálódban, Kalitkádban Zárva vagyok, Rabságodban" (38. sz.); 
„Nem kétséges, szerelmedért Meg is halni, személyedért" 
(44. sz.) ; „Mindeniknek mert tetszeni És akarna kedveskedni" 
(55. sz.); „Előbb hittem, tűz hogy jég, Földdé lészen az kék 
ég" (57. sz.); „Szeret édes ízet Medve lépes mézet" (61. sz.); 
„De mégis megvetem S ezeket nevetem" (78. sz.); „Látván, 
épen semmiért Epedek csak kedvedért" (133. sz.); „Drága 
gyémántok, onyik rubintok Ragyogtak rajtam, zöldes sma-

118 NÉGYESY L . : i . m . 63. 
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ragdok" (137. sz.); „Hírem, nevemet, viselésemet Vármegyék 
tudták gyengeségemet" (uo.); „Látom, somfánál nőttél, 
parasztnál" (uo.); „Már neki egy: menyországba, Akár men-
jen ő pokolba" (138. sz.); „Van-e az ki érted Bánkódni S eped-
ni, Olly szív, ki nem óhajtaná?" (34. sz.). 

Mindez mutatja, hogy lehetőleg a könnyebb végét fogja: 
járt úton jár. S ez nem baj, míg a lényeg: a ritmusérzék (mely 
övé!) vezet és kormányoz. De a legkülsőbb s legigénytelenebb 
járulék, a rím is át-átveszi a kormánypálcát a mondat felett, 
s gondolatbénító szerepet játszik. Mert nem keresi azt sem, 
hanem legközelebbről veszi. Kopott rímek: nincsen—kincsem, 
szív—hív, kín—szín, jég—ég, tűz—fűz, szívem—hívem, érted 
(verstehst) — érted (für dich), Paris—már is, lárva—árva, me-
nyecske—kecske, tyránna—kívánna; Bár sorsunk szomorú, S 
reményünk homorú (61. sz.), Te bár légy hív, Mégis vagy nyív 
(74. sz.), Légy kevély struez, Mégis lesz truez (86. sz.), Hagy-
ján, ha itt hagya! Benőtt feje-agya (130. sz.). — Egyébként az 
ő rímei is többnyire ragrímek. 

Szótagszám kedvéért: „hogy tűr tűrve epedek" (47. sz.); 
„Fütty! fütyültem" (49. sz.). 

Hagyományos alaki játék: a versfők, nála is. 
* 

Életszerű attitude: költői, műfaji érték volt. Nyelvbeli élet-
szerűsége is az : készletet, megszokottat fogyaszt; ez is jó a dal-
nak. A dal, mint műfaj, egyenest predesztinálva van arra, hogy 
a műköltészet elnépszerűsödött elemeit átszűrje, konzerválja, 
szétterjessze. Ezt teszi Amadé a régi magyar költészetre nézve. 
Ami az irodalomból az életbe átment, azt az élet saját formái 
között örökíti meg a dal, az Amade-féle. Formát ad neki, 
dallamhoz köti s így bocsátja szét közhasználatra. 

Hogy mdy nagymértékben függ a magyar előzményektől, 
az a mondottakból világos. Kerestély Olga114 elég sok kap-

114 KERESTÉLY O . : i . m . ; ALSZEGHY is : v ö . Epigon lírikusaink a 
XIX. századig. It 1917. 419—37. 

X5 Irodalomtörténet 



714 Dokumentum 6 734 

csolatot mutat ki Amadé és Balassa képes beszéde közt, s egye-
nest Balassa-tanítványnak mondja. A dolog azonban nem így 
áll. Ő bizonyára ismerte Balassát, de ismerte a többit is, főképp 
bizonyára azt a készletet, mely a kéziratos énekeskönyvekben 
forgott. S őrá nem egyenest Balassa, hanem a Balassa-hagyo-
mány százados kihangzása hatott: az, ami ebből az ő korában 
ismeretes volt. Hiszen ha Balassa-tanítvány volna, akkor a 
Balassa-strófát is sűrűbben használta volna. De éppen az a fel-
tűnő, hogy azzal már szakít. Ez az Amadé, aki az egy dal-atti-
tude eredetiségén kívül annyira a közkészletből, a költői hagya-
tékból él, az említett lényeges jegyen kívül a dallam külsőségé-
ben is újat hoz. Tulajdonképpen ő is úgy jár el, mint Balassa : 
nótákat tart szemmel, de már más nótákat, korszerűeket. S 
míg ritmusa csaknem kivétel nélkül tiszta nemzeti jellegű (sor-
taglalása magyar; s az egy n-es soron kívül — Kerestély 
szerint — majd minden lehetséges magyar sorfajt felhasznál): 
dallama ( = strófaszerkezete) új, legtöbbször idegen, s az eddig 
szokottaknál komplikáltabb.115 

Hagyományos anyagból az új egyéniség új műfajt („dal") 
teremt; hagyományos ritmussal új dallamokat képez ki, s ezzel 
korszerűsíti műfaját. 

• 

115 Olykor azonban mintha az időmérték is kísértene. Jambikus 
lejtés: „Csak még az napfény rá mehet" (25. sz.); „Szeretni jó, ugyan 
szeretni kell" (EPhK 1907. 201. 1.); „Nem kell gazdagság Vagy más 
boldogság, Megnyugtat az hív állandóság" (uo.). — Trochaikus: 
„Szenvedéssel s az üdővel" (67. sz.); „Bár életre, bár halálra" (uo.). 
— Daktilus-szerű: „Tegnap ítéltél, Már ma megöltél" (15. sz.); 
„Van hamujában" (95. sz.); „Szánd sebeinket, Tűzszíveinket" (uo.). 
Szándékoltnak, tudatosnak azonban ez aligha minősíthető. Akkor 
ui. következetesebb lenne. (Hiszen efféle daktilus-lejtést apja versei-
ben sokkal többet láttunk!) 

RADÓ ANTAL (A magyar rím, 1921. 71.) trocheusnak veszi ezt: 
„Addig jártál, Vesszőt hánytál" (38. sz.) stb. 
NÉGYESY L. (i.m. 65.): Némely formája „ösztönszerűleg, nem 

a jambusok és trochaeusok alkalmazásával, hanem sortörésekkel és 
belrímekkel, a nyugati versfajokat törekszik utánozni". /Ez az igaz./ 



Dokumentum 7 3 5 

Dallam-mintái. Alszeghy szerint a virágénekek „táncnóta" 
csoportjától tanult dallamosságot. — Négyesy László szerint: 
a XVTI. század egyhangú technikájából Amadé ritmusgazdag-
ságához Ráday Pál a kapocs (ez is Szenczi Molnárhoz kapcso-
lódva). Tanult a néptől: hazait, külföldit: steiert, ländlert, 
walzert, villanellát, menüettet: Grácban, Pozsonyban, otthon, 
főnemes udvarokban hallhatta, táncolt rá. „Kozmopolita 
dalok és dallamok" a mintaadók. 

Az egész valóság azonban csak újabban kezd kiderülni.116 

Vallásos lírája teljesen jelentéktelen a világi mellett. Ez is 
nagy változás a múlthoz : Balassáéhoz képest. A teljes elvilágia-
sodás felé. — Még az egy „Szűz Máriához" (5. sz.) érdemel 
figyelmet, de csak azért, mert egyetlen darabja Amadénak, 
melyben a hazára gondol (katonadalában is — 41. sz. — valami 
efféle); ez is azonban már más, mint a XVI—XVII. századbeli 
hasonló tárgyú költészet; dinasztikus kapcsolatban a haza-
szeretet (a királynéért könyörög). 

• 

Összefoglalás. 

X. A teljes elvilágiasodás felé viszi a költészetet. 
2. Befejezi a dal-műfaj kiképzését. 
3. Műköltői magatartás helyett életszerűt hoz be az iro-

dalomba. 
4. Újból felveszi a kapcsolatot az énekszóval. 
5. A nemzeti ritmus épségben tartásával egészen új forma-

készletet teremt. 
6. Végrehajtja a hagyományos magyar költői stíl (Balassa— 

Gyöngyösi) népszerűsítő szelekcióját: felfogja belőle s 
népszerűsíti azt, amit a dal-műfaj (a műköltészetnek e 
végső desztillálója) megbír. 

7. A régi magyar költészetnek végső, összefoglaló levezetője 
a népköltészet felé. 

118 L. KASTNER JENŐ: Amadé gáláns versei. EPhK 1922. 55-58. 

1 6 * 
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8. De egyszersmind feloszlatója is: túlságos formai (zenei) 
ösztönében a megújhodás vágya nyilatkozik meg; s e 
tekintetben azon a végleten is túlmegy, amennyit a 
nemzeti ritmus még megbír; ezzel bebizonyítja, hogy a 
szertelen változatosság, azonos ritmus-elv mellett, nem 
vezethet oly formai megújhodásra, mely valódi irodalmi 
értéket jelentene, sőt a szöveg degradálásával dekadenciá-
ra vezet, s kivezet az irodalomból. 

9. Az időmérték némely szórványos és csak mintái szug-
gesztív hatásán, de nem verselő öntudaton alapuló jelen-
ségei; másrészt versmondattanának némely, ritmikai-
lag szerencsésen tömörített képletei: mutatják a megúj-
hodás más, jövendő lehetőségeit (új ritmuselv; mű-
gond). 

10. Utolsó a régi magyar szerelmi költők sorában. Semmi 
nyoma benne az újkor szerelmi szentimentalizmusának 
(vö. Nouvelle Hcloïse). („Moll". Olyanfajta érzelem, 
minő a középkorban a vallásosságé volt). 

IX. Hatása. Már kortársai ismerték; másolatokban terjedtek 
dalai. Mészáros Ignác már kiadásukra is megtette az elő-
készületeket. Versei a különféle kéziratos énekeskönyvek-
ben forognak (Balassának inkább modorát utánzó dara-
bok kerültek énekeskönyvekbe, nem annyira a sajátjai. )117 

Iskolája nincs (nem úgy, mint Balassának), de 1. kétség-
telen elvegyülése a népköltészetbe (azzal együtt mint 
ható erő éled újra majd) ; 2. az olaszos irány követőinél 
hatása folytonos: Faludi (?), Révai, Csokonai. Ez utób-
bira túlságos zenei technikája is. Egyébként az ő gyakor-
lata (dallamra költeni) csakhamar elvvé emeltetik: Ver-
seghy, P. Horváth Ádám. Műfajilag: a „páros dal" (51. 
sz.) továbböröklődik (Faludi, Csokonai). Himfy-szak 
(1, 2, 5, 8, i l , 30, 55, 57, 110, 114, 115. sz.)? 

Ha most visszagondolunk a kezdetre, Balassára, s ahhoz 
mérjük : 

117 L. ALSZEGHY ZSOLT: i . m . 
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1. az az első műköltő — Amadé: át a népszerű (> népies) 
költészetbe ; 

2. Balassa műfaja dalellenes lírai költemény — Amadéé: 
dal. 

3. Balassa : szövegvers — Amadé : énekvers. 
Balassa kezd, Amadé végez; Balassa a beálló, a népiből ki-

emelkedő irodalmiság — Amadé a népibe torkolló irodalmi-
ság.118 

I. Az anyag 

Életében megjelent: 
1. Buzgó szívnek énekes fohászkodási. 12-r. 32 1. Bétsbe, 1755. 

Ny. Kurtzböck György (hét darab, dallamokkal). 
Világi versei első kiadása: 
2. Várkonyi báró Amadé László versei. Kiadatta gr. Amadé Thádé. 

Pest, 1836. (Szalay László ügyelete alatt. D e nem ő szerkesztette, 
hanem Guitmann Imre, a családnak 1828-tól 1849-ig teljhatalmú 
uradalmi ügyvédje, Böősön, a család ősi kastélyában. — Vö. Négyesy 
László i. m. 557. 1.) 

3. Victor in proelio S. Ivo. Tyrnaviae, 1722. 12-r. (Doctori (?) 
dissertatio). 

Első, „teljes" kiadás: 
4. Várkonyi Báró Amadé László versei. Összegyűjtötte, bevezette 

és jegyzetekkel kísérte Négyesy László. Budapest, Franklin, 1892. 

118 Ajánlható jeladatok : 
A Balassa-féle költői stíl (kéziratos énekeskönyvek, Amadéig). 
Balassa — Amadé. 
Amadé és a megelőző költői hagyomány. 
A dal-műfaj fejledezése Amadé előtt. 
Amadé hatása. 
Olaszos irány a XVIII. századbeli magyar költészetben (Amadétól 

Himfyig). 
Ú j Amade-kiadás. 
Amade-nyomok a népköltészetben (találhatók-e?). 
Amadé dallam-mintái (egykorú zenedarabok, tánc-zene stb.) — 

zeneértőknek. 
Magyar versmondattan Balassától Amadéig (állandó képletek 

összegyűjtése). 
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(Olcsó Könyvtár 821—830.) — Tartalma: Amadé élete. Könyvészet. 
Világi énekek. Istenes énekek. Jegyzetek. Függelék: dallamok és 
idegen nyelvű versek. — Mintaszerű kiadás; az addig feltárt teljes 
anyagot közli ; kú t fők alapos ismertetése. 

Ezóta is jelentékeny anyag került napvilágra, de összegyűjtve 
nincsen. Új, teljes kiadásra volna szükség. 

A teljes anyag főbb kútfői (az említett három első kiadáson kívül : 
1 . A főkódex (Nemzeti Múzeum 141. Quart. Hung. , Jordánszky 

kanonok adományából.). Hozzákötve Bittó Manci levele (1804. 
január 30.). E levél szerint: Amadé saját példánya. Amadé és secreta-
riusa írása; az első kéz Amadéé (vö. Négyesy László: i. m. 422. 1.). 

Nagy István-féle másolat (Nemzeti Múzeum 965. Quar t . Hung.). 
A másoló a főkódexből dolgozott, de néha helyesebb szöveg: más 
kézirat is volt előtte. — Ebből külön másolva latin versei: Nemzeti 
Múzeum 1962. Quar t . Lat. 

A főkódextől nem egészen független az 1836-i kiadás sem, de 
volt ez előtt is egy másik kézirat (sokszor helyesebb). A főkódexről 
volt másolva Kazinczy Gábor gyűjteménye, Bittó Manci levelével 
együtt (Abafi Lajos: Amadé László mint népdal-költő. Figyelő I. 
1876. 54 — 56. 1.; B. Amadé László kiadatlan költeménye. Uo. III. 
1877. 79- !•)• 

Volt még Amadénak egy gondosabban írt verses könyve, melybe 
— Bittó Manci szerint — kidolgozottabb verseit szokta beírni Amadé. 
Ez elégett. 

2. A Kultsdr-féle gyűjtemény : lappang. Róla csak Kultsár István 
és Toldy Ferenc közlései alapján tudunk (Hasznos Mulatságok 1817, 
Költői Régiségek és Handbuch, 1828). Két kötetből állt: az elsőbe 
130 „Nyájas É n e k " (az ebből közlöttek — összesen 11 darab — mind 
ismeretesek máshonnan; számozása megegyezett a főkódexével.) 
— A másodikban Amadé „szerelmi regénye", vagy „lírai regénye", 
Zrínyi-strófákban (Toldy a Magyar Költők Eletében s máshol szól 
róla). Ez volna a legteljesebb kódex. 

3 .A Mészáros Ignác-féle gyűjtemény (1. Erdélyi Pál: Várkonyi Báró 
Amadé László költészetéhez. ÉPhK 1907. 81—93.; 201—213. 1.). 

4. A Véghely-féle gyűjtemény. Véghely Dezső veszprémi alispán 
birtokában volt kéziratcsomó a b. Üchtritz család marcaltői levél-
tárából. Néhány vers közzétéve belőle (Véghely Dezső: Egy idyll 
Amadé Lászlótól. Figyelő III. 1877. 148 — 152. 1.; Pintér Kálmán: 
B. Amadé László kiadatlan versei. U o . XV. 1883. 311—316; 390 — 
398; XVI. 1884. 228—231; 310 — 313. 1.), s ezek átvéve Négyesy 
László kiadásába. De zöme — nagy érték! — csak Véghely halála 
(1897) után vált ismertté, mikor az egész anyag a Nemzeti Múzeumba 
került. L. Vértesy Jenő : Amadé László kéziratai a Magyar Nemzeti 
Múzeumban (Magyar Könyvszemle 1902. 403—416.1.); feldolgozása 
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pedig ugyancsak Vértesytől: Adatok Amadé László életéhez (ItK 1902. 
7 7 - 1 0 0 ; 2 1 6 - 2 3 2 ; 350 -368 ; 5 0 2 - 5 3 5 . 1.). 

Kivonatos közlésük e leveleknek : Váczy János és Rédeyné Hoff-
mann Mária: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegy-
zéke IX. (Irodalmi levelestár I. 1923.). 

Ezek voltak a nagyobb és tömeges források. Kisebb, egyes közlések 
pedig a következők: 

a) Sándor István a Sokféle IV. darabjában (1796) közli a Nőtelen 
és házasélet c. verset. 

Ugyanezt Martonfalvay Elek (győri lakos?) a Vasárnapi Újság 
1866. évi 9. számában, mint hite szerint ismeretlent, Simonfalvay 
Jánosnak, az Amadék marcaltői ügyviselőjének hagyatékában talált 
kéziratból (később a lapok többször is kiadták, mint még mindig 
ismeretlent). Vö. Négyesy: 144. sz. 

b) Bizonyos múzeumi másolatok (Abafi Lajos: Amadé László 
szerelmes versei. Figyelő XII. 1882. 313 — 317. 1.; Amadé László 
vegyes versei. U o . 386 — 388. 1.): 8 darab vers (vö. Négyesy: 118 — 
125. sz.). 

c) Négy vers a Kerskay-féle verseskönyvből (1. Hattyuffy Dezső: 
Magyar verseskönyv 1788-ból. Katholikus Szemle XVIII. 1904. 
869 — 878. 1. és ugyancsak Hat tyuffy: Báró Amadé László kiadatlan 
költeményei. Katholikus Szemle XIX. 1905. 693—704. 1.). 

Ez kitesz összesen 207 darab verset; ebből 13 latin, 4 német; 
magyar: 190, ebből 9 istenes ének. 

Feladat: új kritikai kiadás. 

II. Az Amade-irodalotn 

Négyesy említett kiadványa (ebben az addigi anyag mind részletezve; 
sőt az Amadéra vonatkozó jellemzések idézetszerűleg is közölve). 

Ismertette: Váczy János (EPhK 1893. 369 — 375. 1.). 
Vértesy Jenő : Amadé László kéziratai a Magyar Nemzeti Múzeum-

ban (Magyar Könyvszemle 1902. 403 —416.1.). — (A Véghely-féle 
kéziratgyűjtemény ismertetése.) 

Vértesy Jenő: Adatok Amadé László életéhez (ItK 1902. 77 — 100; 
216—232; 350 — 368; 502 — 535. 1.). — (A Véghely-féle kéziratok 
alapján; élénk, színes élet- és jellemrajzi vázlat. Ezt kell olvasni ma, 
ha Amadét meg akarjuk ismerni.) 

Kerestély Olga : Várkonyi Amadé László báró élete és költészete. 
Kolozsvár, 1905. (Amadé Antal és Amadé László életrajza. Vértesy 
említett cikkein alapszik, anélkül, hogy csak egyszer is említené 
a nevét. Egyébként jó tájékoztató.) 
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Hattyuffy Dezső: Magyar verseskönyv 1788-ból (Katholikus Szemle 
1904. 869-878 . 1.). 

Hat tyuffy Dezső: Báró Amadé László kiadatlan költeményei (Katho-
likus Szemle 1905. 693—704. 1.). 

Kálmán Sámuel: Balassa Bálint és Amadé László. Budapest, 1905. 
Erdélyi Pál: Várkonyi Báró Amadé László költészetéhez (EPhK 

1907. 81—93; 201—213. 1.). — (A Mészáros-féle gyűjtemény 
ismertetése. Bevezetőleg a verses könyvekről: sok énekelt darab 
van bennök; s mik ennek a jelei.) 

Böhm Dezső: Amadé László lyrája (Uránia 1912. 359 — 366. 1.). 
Versényi György: Szíveket újító bokréta. XVIII. századbeli dal-

gyűjtemény (Régi Magyar Könyvtár 35.). Budapest, 1914. 
Ismertette: Császár Elemér (ItK 1914. 489 — 490. 1.). 
Császár Elemér: Amadé László egy ismeretlen latin verse (ItK 1917. 

4 6 9 - 4 7 1 - 1.). 
Alszeghy Zsolt: Epigon lírikusaink a XIX. századig (ItK 1917. 419 — 

437. 1.). 
Gálos Rezső: Jegyzetek Amadé László költeményeihez (It 1918. 

309 — 311. 1.). — (Adatok Amadé német és latin verseinek magyar 
verseihez való viszonyáról.) 

Radó Antal: Verselésünk legújabb fejlődése (It 1918. 3 5 8 - 9 - !•)• 
— (Sik Sándor hasonló című, ugyanott megjelent cikkéhez szól 
hozzá. Amadé trocheusokat is írt szerinte.) 

Dékáni Kálmán: Kuruckori énekek (ItK 1918. 390-396. 1.). — 
(Egy marosvásárhelyi kéziratos füzetben Amadé egy verséhez 
— vö. Négyesy 144. sz. — hasonló vers.) 

Gálos Rezső: Amadé László tanulóéveihez (ItK 1922. 119 —120. 1.). 
— (Tévedést igazít helyre: a győri gimnáziumba járt, s N a g y -
szombatban csak befejezte.) 

Kastner Jenő: Amadé gáláns versei (EPhK 1922. 55 — 58. 1-). — 
(Amadé kapcsolatai a Hofmanswaldau-féle gáláns költészettel; 
főképp a forma szempontjából.) 

Váczy János és Rédeyné Hof fmann Mária: A Magyar Nemzeti 
Múzeum könyvtárának címjegyzéke IX. Irodalmi levelestár I. 
1923. (Amadénak a múzeumi kézirattárban levő levelei kivonatos 
ismertetésben.) 

K ö z l i : KOROMPAY Н . JÁNOS 
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JEGYZET R . KOCSIS R Ó Z S A : DÉRY DADAIST A-ABSZURD 
JÁTÉKA C. T A N U L M Á N Y Á N A K EGY LÁBJEGYZETÉHEZ 

Talán szokatlan, hogy egy irodalomtörténeti tanulmány lábjegy-
zetéhez szólok hozzá. Teszem ezt abból a meggondolásból, hogy 
irodalomtörténeti szempontból minden új adat fontos lehet, külö-
nösen akkor, ha e sorok írójának meggyőződése szerint ez az adat 
teljesen ismeretlen és nem is valószínű, hogy bárki másnak tudomása 
lenne róla. 

R . Kocsis Rózsának az Irodalomtörténet 1972/2. számában meg-
jelent, címben idézett cikkének a 331. oldalon közölt 32. sz. lábjegy-
zetéről van szó (Gy. Gy. : Dadaistáknak — Akasztott Ember, Wien 
1922. november 1. sz. 9.). Gondolom, mindenki előtt titok, ki ez 
a Gy. Gy. és milyen körülmények között került ez a programadó 
vers az Akasztott Ember első számának lapjaira. 

Gy. Gy. = Győri György 15 éves fiú nevének kezdőbetűit jelenti, 
aki Győri Ákosnak, az akkor Bécsben élő emigráns ügyvédnek fia 
volt. Dr. Győri Ákos már a proletárdiktatúra előtt radikális érzelmű 
ügyvéd volt, aki az első világháború idején többek között Babits 
Mihály védelmét látta el, amikor Fortissimo c. verséért perbe fogták. 
A proletárdiktatúrában dr. Győri Ákosnak igen jelentős szerepe volt, 
az ún. „Ötszázas Tanácsnak" tagja, aki ezért 1919-ben emigrálni 
kényszerült. (1924-ben történt hazatérése után a Vági-pártban tevé-
kenykedett és többek között Vági István egyik későbbi védő-ügy-
védje volt.) Bécsben kapcsolatot tartott fenn Kassák körével és tudo-
mása volt arról, hogy Pesten maradt 14 — 15 éves fia verseket ír. 
Ezt közölte Kassákkal, aki kérte, hogy juttasson el belőle hozzá néhá-
nyat. Kassákot, aki minden új iránt érdeklődött, izgatta a serdülő kor 
lírai világa. A versek között, melyeket Győri György apjának, illetve 
Kassáknak küldött, valóban voltak a pubertás érzelmi világát tükröző 
és az akkor legmodernebb stílusban és formában írt versei, Kassák 
mégis ezt az irodalomtörténeti-ideológiai jellegű verset választotta, 
mely akaratlanul kifejezte, vagy megközelítette Kassák akkori stílus-
irányzatát és egyben ideológiai álláspontját is. Besorolta a verset a 
Ma legközelebbi számának anyagába. Ekkor történt azonban, hogy 
Kassák és Barta Sándor szakítottak egymással és Barta új lapot akarván 
indítani (ez lett az Akasztott Ember) a kéziratok felosztására került 
sor. Győri György versén Kassák és Barta összekülönböztek, mert 
Bartának is megfelelt, sőt programadó versnek szánta a 15 éves 
gyermek írását. Végülis Kassák engedett és így került az Akasztott 
Ember első számába a Dadaistáknak című vers. 

Mindezt azért tudom, mert Győri György abban az időben leg-
jobb barátom volt (nálam egyébként 3 évvel volt fiatalabb) és termé-
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szetesen az ügy minden fejleményéről részletesen tájékoztatott. 
Kassák, illetve Barta a szerző teljes nevét akarta közölni, ezt azonban 
Győri Ákos élesen ellenezte, mert féltette az akkor ötödik gimnazista 
fiának biztonságát és iskolai előmenetelét egy bécsi emigráns lapban 
teljes névvel közlendő írása miatt. így lett azután Győri Györgyből 
Gy. Gy. 

Az eset külön érdekessége az, hogy bár Győri Ákos ügyvéd volt, 
amikor a maga nevét Gottsegenről Győrire magyarosította, elfelej-
tette kiskorú fia nevének magyarosítását is kérni. Fia így egészen 
18 éves koráig, amíg egyetemi felvételére n e m került sor, a Győri 
vezetéknevet használta és az iratok átvizsgálása után volt kénytelen 
18 éves korától élete végéig a Gottsegen nevet viselni. Később orvos 
lett, a felszabadulás után nagyhírű belgyógyász (kardiológus) profesz-
szor és néhány évvel ezelőtt halt meg. 

MÁRIA BÉLA 

M Ó R A F E R E N C HIVATALOS LEVELEZÉSE AZ O R S Z Á G O S 
SZÉCHENYI K Ö N Y V T Á R R A L A Z 1920-AS ÉVEKBEN 

A Móra-irodalom sehol sem foglalkozik azokkal a kapcsolatokkal, 
amelyek az írót — aki ugyanakkor vérbeli könyvtáros és muzeológus 
is — az Országos Széchényi Könyvtárhoz fűzték, mégpedig életének 
legkritikusabb korszakában, az első világháborút és a két forradalmat 
közvetlenül követő zord hetekben és hónapokban. Pedig ezek a 
kapcsolatok kiegészítik Móráról, a könyvtárosról és kutatóról eddig 
élő elképzeléseinket és életrajzához is — úgy hisszük — legalább egy 
döntő adattal járulnak hozzá.1 Az Országos Széchényi Könyvtár 
ügyviteli irattárában fennmaradt és alább egész terjedelmükben 
közlésre kerülő levelek több oldalról tárják fel ezt a kapcsolatot. 
A levelek önmagukért beszélnek, bevezetőül csak néhány soros 
tájékoztatást kívánnak.2 

H á r o m csoportra oszthatjuk Mórának, a könyvtárigazgatónak az 
OSzK-hoz intézett leveleit. 

1 Móra életrajza: Földes Anna: Móra Ferenc- Budapest, 1958-. Bóday PÁL: A könyv-
táros Móra Ferenc — Szeged, 1954. Mindkettőben gazdag bibliográfia. 

• Azt hisszük, az itt közlésre kerülő részben Móra Ferenc által aláírt, részben teljesen 
az ő kezétől származó hivatalos iratok azért is fontosak, mert az ezekből az évekből 
eddig publikált Móra-levelek száma igen kicsiny. Vö. P é t e r LAszlÓ: Móra Ferenc is-
meretlen levelei — Szeged 1954. és MadAcsy LAszló: Móra Ferenc ismeretlen levelei — 
Tiszatáj 1954. 211 — 29. Vonatkozik ez az eddig leggazdagabb Móra-levelezés publiká-
cióira is : M. F. levelesládája . . . sajtó alá rend. MadAcsy L . — Szeged, 1961. A'ábbi köz-
lésünkben magyarázó jegyzetek helyett Móra levelei mellett közöljük az OSZK által 
hozzá intézett leveleknek az irattárban megőrzött fogalmazványait: ezek képezik Móra 
iratainak értelmező kontextusát. 
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Az első, és mind a könyvtár, mind az író szemszögéből legérdeke-
sebb csoport kiindulópontját az Országos Széchényi Könyvtár gyara-
pítási gondjai és gyarapítási politikája képezi. A Könyvtár fennállása 
óta talán először 1919-ben és 1920-ban látták magukat hasonlóan 
bonyolult helyzet előtt az intézkedésre hivatott vezetők. A nagy 
probléma abban állt, hogy a nemzeti könyvtár gyűjtési körébe tartozó 
nyomtatványanyag egy igen jelentős része az átalakult országhatárok 
miatt külföldivé vált. Eddig kötelespéldány jöt t mindenből, ami 
hatvanhárom vármegyében megjelent — most a megyék jó részének 
kapcsolata a magyar állami igazgatással megszakadt. De még a bel-
földnek megmaradt megyékben is veszendőbe készültek menni a 
megszállás alatt megjelent kiadványok, meg azok, amelyeket ellen-
kezőleg, a megszállás megszűnte után vettek üldözőbe az ellenforra-
dalom helyi hatóságai. S ezek közt a helyi hatóságok közt különleges 
helyzetet foglalnak el a szegediek. Móra az ő utánozhatatlanul keser-
nyés humorizáló modorában érezteti ezt itt közölt levelében: „A két 
forradalom nyomtatványai egy kaptafára készültek mindenütt, de 
az ellenforradalom egészen szegedi színű." 

Az Országos Széchényi Könyvtár vezetői már a Tanácsköztársaság 
ideje alatt törekedtek arra, hogy megszerezzék a két forradalom 
minden nyomtatot t dokumentumát. Ebben közvetlenül a Tanács-
köztársaság bukása után kezükre jártak a kommunisták fontos kultu-
rális alapításának, a Proletármúzeumnak helyükön maradt munka-
társai is.3 A Könyvtár a veszendőbe menő nyomtatványok meg-
mentésére és megszerzésére a szokásos módszerek — vásárlás, csere — 
mellett igénybe vette a forrásokhoz közel élő kutatók, tudós szak-
emberek segítségét is. Különösen buzgó volt e téren Eckhart Ferenc, 
a jogtörténész, aki Bécsben és Bécsen át igyekezett megszerezni az 
emigrációba szorult baloldaliak nyomtatásban megjelent műveit. 

Szegeden Baranyai Zoltán indította el a nemzeti könyvtár érdeké-
ben való nyomtatványkutatást és ő közvetítette a kapcsolatot Móra 
Ferenccel, akit szerkesztői állásából elüldöztek, de a Somogyi-Könyv-
tárnak vezetője maradt. Baranyai — hajdani Eötvös-kollégista — 
sokáig a szegedi egyetem magántanára volt a nemrég elhunyt Zolnai 
Béla mellett, ugyanakkor pedig egy évtizeden át magyar kormány-
képviselő a Népszövetség mellett Genfben.4 Diplomáciai pályáját 
még nem kezdte meg, amikor 1919 végén figyelmeztette Melich 
Jánost, az Országos Széchényi Könyvtár akkori igazgatóját, hogy 

' DEZSÉNYI B. : Fejezetek az Országos Széchényi Könyvtár gyarapítási politikája és állo-
mányának fejlődése köréből a két világháború között — Az OSzK Évkönyve. 1968 — 1969. 
Bp. (1971O 85-157 . 

4 BARANYAI ZOLTAN (1888 — 1948) az 1920-as években indult Revue des Etudes Hong-
roises et Finno-Ongriennes c. folyóiratot is szerkesztette Genfben, szerkesztőtársa ECK-
HARDT SÁNDOR 
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Móra Ferenc a francia megszállás, majd az éppen Szegeden szerveződő 
ellenforradalmi kormány heteiben sok fontos nyomtatványt össze-
gyűjtött és ezeket át akarja engedni a nemzeti könyvtárnak. A levele-
zés Melich Baranyaira hivatkozó megkeresésével indul el, majd Móra 
hosszú jelentésével folytatódik. Leveléből kiderül, hogy a nyomtatott 
anyagon kívül szeretné minél előbb Budapestre juttatni a Kálmány-
féle népzenei gyűjteményt is. 

Az első levélváltás után újabb s első pillanatra még jelentősebb 
alkalom látszik adódni arra, hogy Móra az OSzK állományának 
fejlesztését elősegítse. 1920. március elsején arról értesíti a nemzeti 
könyvtárt, hogy Szalay József kerületi főkapitánnyal hosszabb tiszán-
túli könyv- és nyomtatványgyűjtő útra indul, azokra a területekre, 
amelyeket a románok fokozatosan kiürítenek. Melich válaszlevele 
utal arra, hogy a budapesti Százat című napilap március 5-i számának 
egy cikkében szintén ír néhány sorban arról, hogy Móra a román 
megszállás alól felszabaduló Tiszántúlon a bevonuló nemzeti hadsereg 
nyomában Szalay mellett kutató munkát fog végezni. A Szózat 
ebben az időben az ellenforradalom szélsőjobboldali orgánuma volt, 
a cikk, amelyre Melich Mórához írt válaszában hivatkozik is, nagy-
betűs cím alatt jelent meg.5 Figyelemre méltó, hogy Melich a Móra 
által kért ajánlólevelet, amelyben őt az illetékesek előtt igazolja, egy 
nappal e cikk megjelenése után küldi el és a kísérőlevélben a cikkre 
hivatkozik is. Aligha tévedünk, hogy itt a Széchényi Könyvtár 
érdekeivel egyenlő, vagy még nagyobb súllyal esett a latba Móra 
szegedi barátainak az üldözött író érdekében indított mentő-akciója. 
Szalay már az „igazoltató" eljárások során kiállt Móra és Juhász Gyula 
mellett.6 Mind a Szózat cikke, mind Melich hivatalos ajánlása segít-
ségére lehetett, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy Mórát nem 
csak állásvesztés és elítélés fenyegette, hanem fizikai erőszaktól, a 
különítményesek bántalmazásától, egykorú eufemisztikus kifejezéssel 
„atrocitásától" is kellett tartania. 

Hogy ez volt az igazi cél, s a gyűjtés csak jogcím, azt bizonyítani 
látszik, hogy a tiszántúli gyűjtőútra az itt közölt levelekből következ-
tethetően nem került sor. A Melich-féle megbízás eggyel több mentő-
övet jelentett Móra barátainak kezében: az író valószínűleg nem vett 

• 1920. mi te . 5. A Nemzeti Hadsereg felszabadító útja a Tiszántúl. 
•SZALAY JÓZSEF Móráról frt kis könyvében (Móra Ferenc lelki arcképe — Szeged 

1937.) nem tesz említést a barátjával tervezett közös gyűjtőútról, noha ezt — a hivatalos 
háttér birtokában - nem kellett volna titkolnia. A tiszántúli út tervét illető OSzK-
levelezésen kívül egyedül PÉTER LÁSZLÓ közli, SZIGETHY VILMA visszaemlékezése alap-
ján, hogy SZALAY Móra fizikai védelmét is megszervezte, és saját társaságában utazott 
vele csak azért, hogy ne kerülhessen bajba. PÉTER L. : Juhász Gyula a forradalmakban — 
Bp. 196s. 306. Vö. még PÉTER L.: Móra Ferenc a forradalmakban — Tiszatáj 1964. febr.— 
márc. 
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részt a tiszántúli bevonulásban, hanem Szegeden bújt , vagy — mint 
egy kortárs vélte — Szalayval jött-ment, míg a brutális támadóktól 
tartani kellett. 

Ismételjük, a levelek emellett szólnak. Mer t a következő m á r 
június 19-i kelettel arról számol be, hogy Móra Pesten járt „felolvasni 
a Petőfi-Társaságban". „ Időm szűkre szabottsága mellett is óha j -
tottam méltóságodnál tiszteletemet tenni — írja Melichnek — azonban 
nem volt alkalmam bejutni." így csak most tér vissza Melich márciusi 
levelére (arra, amelyhez a megbízólevél mellékelve volt), minden 
utalás nélkül a tiszántúli tervre és megkérdezi, hogy a hírlapokkal 
és aprónyomtatványokkal egy füst alatt a Kálmány-féle anyagot is 
felküldje-e. „S legyen szabad engedélyt kérnem arra is, hogy a cso-
magolás (láda stb.) s a vasúthoz szállítás költségeit felszámíthassuk. 
Máskor röstelltünk volna ilyen csekélységet szóvátenni, azonban 
most szegények vagyunk mint a templom egere. . . " 

Végre július 3 i-én ismét sajátkezű levélben értesíti Móra Melichet 
a ládák elindulásáról. Igaz, hogy a ládákat nagyobbára a Kálmány-
hagyaték7 rendezetlen kötegei töltik meg, mond ja ; azonkívül csak 
egy csomó szegedi aprónyomtatvány és közelebbről meg nem hatá-
rozott „német füzetek", amelyeket egy lipcsei kollégától (könyv-
tárostól vagy újságírótól?) kapot t és Szegeden n e m tudja hasznukat 
venni. 

Nem csak teljes mértékben igazolja a ládáknak már csak néhány 
csomó aprónyomtatványra redukált tartalma, hogy Móra n e m 
szaporíthatta az anyagot, tehát nem járhatott a Tiszántúlon, hanem 
a levél további folyamán azt is megtudjuk, hogy az ígért hírlappéldá-
nyokat sem kaphatja még m e g az OSzK, mert az ügyészség azokat 
még nem adta át a Somogyi-Könyvtárnak. 

A román megszállástól felszabaduló vidék nyomtatványairól n e m 
esik több szó. De arról, hogy a könyvtári kapcsolat a nemzeti könyv -
tár és Szeged között nem szakadt meg, tanúskodik most már a levelek 
második csoportja. Ezek közül legfontosabb az a levélváltás, amelyben 
szegedi hírlap-fölöspéldányok 1922-ben történt átengedéséről volt szó. 
A Széchényi Könyvtár több tucat volt délvidéki lap teljes sorozatával 
gazdagodott a Somogyi könyvtár jóvoltából és Móra segítségével. 
És még további cserékre is történt kísérlet. 

Végül a levelek harmadik csoportja az Országos Széchényi Könyv-
tár egyik jellegzetes világháború utáni funkciójával állt összefüggés-
ben. A külföldre irányuló könyvkivitelt 1919-től kezdve az Országos 
Széchényi Könyvtár ellenőrizte. A kiküldeni kívánt könyveket 
Budapesten közvetlenül a Könyvtárban kellett bemutatni, nagyobb 

'A Kálmány-féle hagyaték és a Móra-féle gyűjtés kapcsolatáról 1. bővebben id. cik-
kemben. Kálmány iratait kiadta O r t u t a y Gyula: Kálmány Lajos népköltési hagyatéka 
— Bp. 1962. 
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szállítmányok esetében a könyvtár szaktisztviselői kiszállás keretében 
végezték az ellenőrzést — vidéken alkalomrólalkalomra helyi m ú -
zeumokat, könyvtárakat, iskolákat bízott meg az OSzK a vizsgálattal. 
Szegeden ezt a funkciót a Somogyi-Könyvtár, legtöbb ízben szemé-
lyesen Móra látta el. Az idetartozó levelek a küldemények anyagá-
nak közlésével kultúrtörténeti kordokumentumok is.8 

Nem képeznek külön csoportot s itt nem is közöljük a nemzeti 
könyvtár és Szeged közt folyó rutin-levelezés iratait. Ezek főleg 
kölcsönzési ügyeket illetnek: az egyik leggyakoribb kölcsönző maga 
is érdekes egyéniség Szegeden : Lugosi Döme színész, hírlapíró, 
színháztörténész.9 

• 

I. 

Melich János levélfogalmazványa Móra Ferenchez 1920. január 
27-én 

Nagyságos Móra Ferenc igazgató urnák 
Szeged 
Somogyi Könyvtár 

a Nagyságod vezetése alatt álló Somogyi-könyvtár az 1918. év 
zavaros viszonyai óta szegedi nyomtatványokból (hírlap, 
plakát stb) többes példányokat is gyűjt abból a célból, hogy a 
viszonyok, elsősorban a posta és vasúti viszonyok javulásával 
a főváros könyvtárainak, első sorban a m. n . Muzeuminak 
ezekből egy-egy példányt felajánlhasson. Amidőn a szíves 
figyelemért az orsz. Széchényi Könyvtár nevében őszinte 
köszönetet mondok, egyúttal kérem nságodat, szíveskedjék 
engem az anyag mennyiségéről, elhozatala felől stb. tájékoz-
tatni. 

Fogadja nságos Igazgató stb 
Melich 

Bpest 1920. jan. 27. 

• OSzK Irattár 123/1922, stb. 
• OSzK Irattár 157/1928. 481/1928. stb. Az OSzK szállítást ellenőrző múltjáról I. 

DBZSÉNYI В.: Szervezet, ügyvitel és igazgatás az OSzK-ban, a Horthy-korszak elején. 
— Az Országos Széchényi Könyvtvár Ékönyve 1967. 124 — 81. 
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Az eredeti — talán Kádár Jolán könyvtárőrtől származó — fogal-
mazványt Melich (az OSzK akkori igazgatója) sajátkezűleg teljesen 
átírta. Az eredeti fogalmazvány szövege a következő volt: D r . 
Baranyai Zoltán tanár úrtól vet tem azt a szives értesítést, hogy a 
Budapest Szegedi pósta forgalom megszakítása óta, a Somogyi-
könyvtárban gyűjtetik azon anyag amely a Magyar Nemzeti Muzeum 
Könyvtárát érdekli és amely a Muzeum részére van szánva. Kérem 
tisztelettel engem [értesíteni arról, hogy] felvilágosítani azon anyag 
terjedelme felől, vájjon szükséges lenne-e valakit Szegedre küldeni, 
ez anyag átvétele elhozatala céljából, avagy elküldhető-e az egyszerűen 
postán? 

[Szives értesítését] 
Fogadja szives értesítéséért hálás köszönetem nyilvánítását. 

Kiváló tisztelettel 
Bpest 1920. jan. 27. 
A [] zárójelbe tett részek áthúzva. 

A végleges szöveg részletesebb, viszont kimaradt belőle az a rész, 
amely egy könyvtári tisztviselőnek Szegedre való kiküldéséről szólt: 
lehet, hogy a nehéz utazási viszonyok, de lehet, hogy a Móra szemé-
lyével szemben való óvatosság miatt, amely Melich további intéz-
kedéseiből is kikövetkeztethetőnek látszik. A fogalmazványt 1. az 
Orsz. Széchényi Könyvtár Irattárában ( = OSzK Irattár) 54/1920. 
sz. a. 

2. 

Móra Ferenc levele Melichhez 1920. február 6-án 

Méltóságos Melich János urnák 
az Orsz. Széchenyi-Könyvtár igazgatója 

Budapest 
Nemzeti Muzeum 

Méltóságos Uram! 
Baranyai dr. ur már a Méltóságod szives sorainak vétele 

előtt megirta nekem, hogy jelezte Méltóságodnak a mi gyűjté-
sünket a Nemzeti Muzeum számára. Félek azonban, hogy ő, 
aki csak a jószándékunkat látta és nem az eredményt, túlságos 
várakozást keltett irántunk. Én ép azért nem tettem eddig 
jelentést, mert még nem tartottam méltónak arra az anyagot. 

Az októberi forradalom után természetesen azonnal köteles-
ségemnek tartottam a fővárosi könyvtárakra, első sorban a 
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Nemzeti Muzeum[!] gondolni. Méltóztatik azonban tudni, 
hogy vidéken milyen ügyesbajos dolog a gyűjtés. Hivatalos 
támogatást akárhogy kér az ember, mindenütt Ígérik ugyan, 
de sehol sem kap és így a véletlenre, az intézet egy-két jó-
barátjára, meg önmagára van utalva. Addig, mig a Szegedi 
Napló főszerkesztője voltam, csak ment valahogy a gyűjtés, 
mert a szerkesztőségbe érkező minden könyvtári anyagra rá-
tettem a kezem, de a mult tavaszon elválakoztam az újságírás-
tól s mióta a szerkesztőségek nem szállítói a könyvtárnak sem 
az emberek nem járnak ugy kedvébe egy-egy érdekes röp-
cédulával a könyvtárigazgatónak, mint ahogy jártak a főszer-
kesztőnek. 

Ilyen körülmények közt a magunk számára való gyűjtés se 
egész tökéletes, különösen a város hivatalos hirdetményeihez 
nehéz hozzájutni. Természetes tehát hogy a főváros számára 
való gyüjtésünk még fogyatékosabb, de a semminél ez is 
többet ér. A Nemzeti Muzeum számára mintegy 50 db. röp-
cédula és plakát van félretéve a két forradalom s főleg a szegedi 
ellenforradalom idejéből s azt hiszem az utóbbiak a becseseb-
bek. A két forradalom aprónyomtatványai körülbelül egy 
kaptafára készültek mindenütt, de az ellenforradalom egészen 
szegedi szinü. 

A mi a lapokat illeti, ezekről örvendetesebbet jelenthetek, 
amennyiben a szegedi lapok 1918-as évfolyamának második 
s az 1919-esnek első fele teljesen rendelkezésére áll a Nemzeti 
Muzeumnak, illetőleg egy-két szám hiján. Az ügyészségi köte-
les példányokra gondolok, amelyek nekünk nem haszonra 
valók, amennyiben a könyvtár a helyi lapokat, mint előfizető 
kapja. Régebben a fölös köteles példányokat csomagoláshoz, 
mihez használták föl, ezeket azonban megőriztük a Nemzeti 
Muzeum számára s félre fogjuk tenni az 1919. második felét is, 
amit valószínűleg ebben a hónapban kapunk meg az ügyészség-
től. 

Ennyi az egész anyag, amiről jelentést tehetek méltóságos 
uram, azzal a megjegyzéssel, hogy egyelőre még nem bátorsá-
gos a gyűjteményt a vasútra bizni. Nálunk jó helyen van, ha a 
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magunk dolgaival alig férünk is, szaporodik is még és talán jó 
lesz kivárni a viszonyok javulását, ha ugyan kibírjuk várni. 
Természetesen, ha kívánni méltóztatik, már most csomagolha-
tom és küldöm az egészet. Egyébként, ha legközelebb hivata-
los dolgaim Budapestre kényszerítenek — Kálmány Lajos 
folklorista nagytömegű irodalmi hagyatékát is sikerült meg-
mentenünk a N . M. számára, erről is jelentést kell tennem — 
akkor tiszteletemet fogom tenni méltóságodnál is, akinek va-
gyok őszinte nagyrabecsüléssel kész szolgája: 

Móra Ferettcz 
igazgató 

Szeged, 1920. II. 6. 

OSzK Irattár 54/1920. A levélen csak az aláírás Móra kézírása. 
Kálmányról 1. a bevezetésben. 

3-

Móra Ferenc levele Melich Jánoshoz 1920. március elsején 

87/1920. sz. Szeged, 1920. márc. 1. 
Méltóságos Uram! 
Szalay József dr. ur, kerületi főkapitány kedden reggel indul el 
katonasággal és csendőrséggel kerülete tiszántúli, csongrádi, 
csanádi, békési részeinek átvételére, amelyeket a románok 
most kiürítenek. A főkapitány ur — irodalomnak, tudomány-
nak, könyvtárnak, muzeumnak mindig lelkes támogatója, 
nagy bibliofil ember — egyetlen civilül engem visz magával 
a hetekre terjedő útra a felszabadulás krónikásának. Mohón 
kapok az alkalmon, mert módomban lesz a kerületben levő 
apró könyvtárakat és muzeumot feltekinteni: mi maradt és 
hogyan maradt belőlük, — főképen pedig megkísérelhetem 
a még el nem kallódott aprónyomtatvány anyag megmentését, 
országos vonatkozásánál fogva első sorban a nemzeti muzeum 
számára. A dolog természeténél fogva nemcsak megyeházá-
kon, hanem községházákon is kereshetnem kell, azokon pedig 
félek, nem elég firma a szegedi kultúrpalota, arra kérem méltó-

1 6 Irodalomtörténet 
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ságos uramat, méltóztassék nekem a Nemzet i Muzeum Könyv-
tára nevében megbizást irni a felszabaduló tiszántúli területe-
ken aprónyomtatványok gyűjtésére. Lehet, hogy szükség sem 
lesz rá, legalább a szomszédos községekben, a hol ismerős 
vagyok, távolabb azonban esetleg hasznát veszem. 

Anyagi oldala a kérdésnek nincs, mert egész uton a főkapi-
tány ur vendége leszek, legfeljebb apró készkiadások ha merül-
nek fel, a melyek az eredményhez képest eloszthatók lesznek 
a N. M. és a szegedi muzeum közt. Csak arra kérném még Mél-
tóságodat, hogy — amennyiben ajánlatom szívesen méltóztatik 
vemii — kegyeskedjék a leiratot mielőbb megküldeni, hogy a 
hivatalomból eljuttathassák hozzám, addig, mig Szeged közelé-
ben leszek. 

Mély tisztelettel méltóságod alázatos szolgája: 
Móra Ferenc 

a Somogyi-kvtár igazgatója 

OSzK Irattár 132/1920. Az egész levél Móra kézírása 

4-

Melich János levélfogalmazványa Móra Ferenchez 1920. március 
б-ról keltezve és a Mórától kért, a levélhez mellékelt megbízás. 

Nagyságos Uram! 
Március i.-én irott sorait csak ma 6.-án kaptam kézhez, s 

igy csak 111a tudom megköszönni azt a lekötelező szives kész-
ségét, hogy a felszabadult tiszántúli területen a Magyar N e m -
zeti Muzeum Könyvtára részére is lesz szives a közelmúlt idő 
aprónyomtatványait gyűjteni. Ami az esetleges kész kiadásokat 
illeti, nagyon kérem az igen tisztelt Igazgató Urat, szívesked-
jék róluk engem annak idején értesíteni. Ide mellékelem a szives 
soraiban emiitett megbizó levelet is. N e m hinném, hogy szük-
ség lenne reá, de meg talán meg is késtem vele a pósta kése-
delmezése miatt. A Szózat 5-i számában ( : i . 3 lp:) olvasom, 
hogy igen tisztelt Igazgató Ur a felszabaduló területen a ko r -
mány megbízásából is gyűj t i a muzeális nyomtatványokat s 
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ez mindenesetre a legjobb ajánlás. A vezetésem alatt álló Könyv-
tár iránt tanúsított szives jóindulatát ismételten köszönöm s 
továbbra is kérem. 

Fogadja Nagyságos Igazgató Ur kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását. 

Budapest, 1920. március hó 6.-án 
Melich 

könyvtárigazgató 

Megkértem Móra Ferencz iró urat, a szegedi Somogyi-
Könyvtár és városi muzeum igazgatóját, hogy a felszabaduló 
tiszántúli területen hivatalos útjában a közelmúlt nyomtat-
ványait a Magyar Nemzeti Muzeum Könyvtára részére is 
egybegyűjtse. Kérek mindenkit, hogy a Magyar Nemzeti 
Muzeum Könyvtárát a magyar szellemi termékek ezen egybe-
gyűjtésében támogatni szives legyen. 

Budapest, 1920. március hó 6.-án 
Melich 

könyvtárigazgató 

OSzK Irattár 132/1920. Figyelemre méltó itt is az óvatos fogal-
mazás: nem „megbízom", hanem „Megkértem. . •" 

5-

216/1920. 
Méltóságos Dr. Melich János urnák 

könyvtárigazgató 
Budapest 

Méltóságos Uram! 
Mult vasárnap fent járván felolvasni a Petőfi-társaságban, 

időm szűkre szabottsága mellett is óhajtottam méltóságodnál 
tiszteletemet tenni, azonban nem volt alkalmam bejutni. így 
Írásban kell megkérdeznem, 132/1920. sz. a. hozzánk intézett 
szives sorait ugy értelmezzük-e, hogy a hírlapokkal, illetve 
aprónyomtatványokkal egy füst alatt a Kálmány-féle anyagot 

1 6 * 
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is felküldjük? S legyen szabad engedélyt kérnem arra is, hogy 
a csomagolás (láda, stb.) s a vasúthoz szállítás költségeit fel-
számíthassuk. Máskor röstelltünk volna ilyen csekélységet 
szóvátenni, azonban most szegények vagyunk, mint a templom 
egere és ez kényszerít erre a kérésre. 

Méltóságos Uramnak mély tisztelettel alázatos szolgája 
Szeged, 1920. VI. 19. 

Móra Ferencz 
igazgató 

OSzK Irattár 132/1920. Csak az aláírás Móráé. 

6. 

Móra Ferenc levele Melich Jánoshoz 1920. július 31-én. 

ad 256/1920. 
Méltóságos Uram! 

Végtelen röstellem, hogy méltóságod julius 2-iki keletű szíves 
sorait csak most birtam elintézni. Régészeti ügyek hetekre tá-
voltartottak az intézettől, kollégám pedig, a ki ez alatt helyet-
tesített, n e m tudta, hol tartogatom a Nemzetinek félrerakos-
gatott holmikat. 
Ma végre sikerült útnak indítanunk a ládát, a melyet nagyob-
bára a Kálmány-hagyatéknak rendezetlenül fasciculumokba 
kötözött kéziratai töltenek meg, — s egy csomó szegedi apró-
nyomtatvány duplikátum. A német füzeteket a napokban fölös 
számmal kaptam egyik lipcsei kollégától s inkább elküldöm 
őket, sem mint itt duplumainkat szaporítsák hiábavalóan. 
Lapokat, sajnos, még nem tudok küldeni, mert az ügyészség-
nek a diktatura-pörök miatt még szüksége van a köteles pél-
dányokra. Gondom lesz azonban rá, hogy mihelyst felszaba-
dulnak, megkapja őket a Nemzeti Muzeum. 

A láda 150 koronába került a mellékelt jegyzék szerint; 
ha azonban vissza méltóztatnak küldeni, a boltos hajlandó 
visszavásárolni. Azt hiszem azonban, a mai tarifák mellett a 
szállítás többe kerül, mint a láda. Én azt hittem, a szállítmány 
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a Nemzeti Muzeumnak portómentesen megy, — a vasútnál 
azonban nem vették fel igy, s azt állítják, hogy a vasúti szállí-
tásban minden portómentesség megszűnt. Nekem nincs mó-
domban ennek az állításnak az igazságáról meggyőződni, — ha 
nem igy áll a dolog, a Nemzeti Muzeum talán visszareklamál-
hatja a vasúti szállítás költségét. Azt különben most a szegedi 
Ungár-szállitó-cég fizette, a mely a szállítási költséget (vasút-
hoz való kifuvarozás és vasúti költség) közvetlenül a Nemzeti 
Muzeumhoz fogja beterjeszteni. 

Méltóságos uramnak mély tisztelettel 
mindig kész szolgája 

Móra Ferencz 
a Somogyi-könyvtár igazgatója 

Szeged, 1920. julius 31. 

O S Z K Irattár 132/1920. A levél első oldalán Sohár Lajosnak, 
Melich adminisztratív munkatársának feljegyzése olvasható: „A kér-
déses egy láda nyomtatványért utalványoztatott 160 kor. 90 fillér. 
Bpest 1920. aug. 14. Sohár" 

A második oldalon Sáfár OSzK laboráns neve, nyilván ő intézte 
a ládák átvételét és beszállítását. — Az egész levél Móra sajátkezű 
írása. 

7-

Melich János fogalmazványa a Somogyi Könyvtár Igazgatóságához 
címezve 1922. március 21-én. 

A Somogyi Könyvtár tek. Igazgatóságának 
Szeged 

A vallás és közokt. m. kir. Miniszter 32085/920. III. sz. a kelt 
rendelete értelmében muzeális értékű könyveket az ország 
területéről kivinni csakis a M. Nemz. Muzeum Könyvtára 
(mint a vall. és közokt. miniszter képviselője) és a pénzügy-
miniszter engedelmével szabad. 

Tekintve, hogy a muzeumi tisztviselőknek vidékre való 
kiszállása, vagy a könyveknek onnan Bpestre, a Nemz. Mu-
zeumba szállítása túlságosan költséges volna, a fél érdekeit szem 
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előtt tartva, felkérem a Tekintetes Igazgatóságot, hogy az 
alább jelzett ügyben, mint a Nemzeti Muzeum Könyvtárának 
képviselője sziveskedjék eljárni. 

A Délmagyarország Hirlap és Nyomdavállalat (Szeged, 
Petőfi Sándor sugárut i . , Pásztor József) könyveinek N e w 
Yorkba a Pannónia Magyar Könyvesház számára való kivite-
lét a kérelemre vezetett könyvjegyzék alapján muzeális szem-
pontból engedélyeztem. 

Felkérem azért, a tek. Igazgatóságot, sziveskedjék a könyvek 
csomagolásánál a vámvizsgálat alkalmával jelen lenni s az 
engedélyezett könyveket tartalmazó csomagot a muzeumi 
könyvtár bélyegzője képviseletében az iskola bélyegzőjével 
ellátni. 

Kérem egyben a tek. Igazgatóságot, sziveskedjék eljárásá-
ról jelentést tenni s költségeit szakértői dij czimén 150 korona 
összegben a nevezett nyomdavállalatnak benyújtani. 

Szives fáradozását az Orsz. Széchényi Ktár nevében előre 
is köszönve maradok kiváló tisztelettel 
Bpesten, 1922. márcz. 21-én 

Melich 
egyetemi ny. r. tanár 

Ktár igazgatója 

A kiviendő könyvek jegyzéke: 
Cserzy—Szalay : Ugarimádás 
Móra Ferencz: Dióbél királyfi 
T ö m ö r k é n y I s tván : Czélszerü szegény emberek 
(mindegyikből 20 db.) 

OSzK Irattár 123/1922. N e m érdektelen, hogy éppen Cserzy, 
Szalay, Móra és Tömörkény könyveiről van szó, mindegyikből 
20—20 példányt küldenek N e w Yorkba, ahol egy — az irodalomban 
eddig tudtommal nem szereplő — magyar könyvterjesztő hozza 
azokat forgalomba. 
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8. 

Móra válasza Melich előző írására 1922. augusztus 7-én 

A M. Nemz. Muzeum Orsz. Széchenyi-könyvtára nagytek. 
Igazgatóságának 

Budapest 
IV. Nemzeti Muzeum 

145/1922 
Nagytekintetü Igazgatóság! 

A 123/1922. sz. a. küldött átiratra tisztelettel jelentem, hogy 
az abban foglalt megbizásnak a mai napon eleget tettem, a 
„Délmagyarország" kiadóvállalat Amerikába küldendő könyv-
szállitmányának becsomagolásánál jelen voltam s a csomagot 
a Széchenyi-Könyvtár képviseletében a Somogyi-könyvtár 
bélyegzőjével elláttam. Mély tisztelettel : 

Szeged, 1922. VIII. 7. 
Móra Ferencz 

igazgató 

OSzK Irattár 123/1922. — A levelezőlap, a címzést is beleértve, 
Móra saját kézírása. 

9-

Cserzy Mihály (Homok) álláskérő levele 1923. augusztus 11-én 

Cs. M. (Homok) Szeged 
Vasasszentpéter-ucca 15/b 

Szeretett kedves jó Uram! 
Szabadságának megkezdése idejében Budapesten tartózkod-

tam és kerestem az alkalmat két izben is, augusztus 2-án és 
3-án, hogy bemutatkozván személyesen megköszönjem a hála 
érzésével azt a kedves és értékes beavatkozást, melyet ügyem-
ben szives volt megtenni. 

így Írásban küldöm el ismételten forró köszönetemet és azt 
az élőszóval előadni szándékolt alázatos kérést, kegyeskedjék 
engem alkalmilag értesíteni arról, hogy dr. Czakó Elemér h. 
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államtitkár ur volt-e szíves sorsom érdekében intézkedni akár 
szóval, akár csak egy tollvonással is. 

Boldog és megelégedett lennék, ha esetleg Méltóságodnak 
elintézésében is egy oly választ kapnék, mely megerősítené az 
én igényjogosultságomat a levelemben emiitett szerény kis 
állásra. Módomban volt akkor ugyanis meggyőzni dr. Somo-
gyi Szilveszter polgármester urat arról, hogy Móra Ferenc 
írótársamnak, mint igazgatónak téves amaz információja, 
hogy nekem a Somogyi Könyvtárban csak a főfelügyelőség 
ajánlására lehet egy kis helyecskét juttatni. És ha csak ezzel 
lehet, akkor is érdemesnek tart Méltóságod, mint legilletéke-
sebb fórum, arra, hogy a város ennek teljesítése elől ridegen ne 
zárkózzék el. 

Magamat Méltóságodnak nemes jó lelkébe ajánlva, vagyok 
ragaszkodó és mély tisztelettel kész szolgája 
Szeged 1923. VIII/11 

Cserzy Mihály 

OSzK Irattár 716/1923. — A Főfelügyelőség: a Múzeumok és 
Könyvtársak Országos Főfelügyelősége. 

10. 

Hóman Bálint OSzK igazgató levélfogalmazványa Mórához 
Cserzy Mihály ügyében 1923. október 5-én. 

716/1923 
Kedves Barátom! 
Cserzy Mihály (: Homok:) szegedi iró a nyár elején egy 

levéllel fordult néhai Fejérpataky László muzeumi főigazgató 
úrhoz, amelyben közbenjárását kéri, hogy a Muzeumok és 
Könyvtárak Orsz. főfelügyelősége utján valami kis állást kap-
hasson a bölcs vezetésed alatt álló Somogyi könyvtárban. 
Cserzy Mihálynak nyilvánvalóan nem volt tudomása levele 
Írásánál arról, hogy már sem Fejérpataky László nincsen az 
élők sorában, sem arról, hogy a Muzeumok és Könyvtárak 
Orsz. főfelügyelősége időközben megszűnt, s azóta ügykörét 
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a ministérium illetékes ügyosztálya látja el. Miután a néhai 
Fejérpataky főigazgató után fennmaradt ilyen természetű 
ügyek elintézése reám maradt. Cserzy Mihály ügyét a vidéki 
muzeumok ügyének vezetőjéhez Czakó Elemér h. államtitkár 
úrhoz tettem át pártolólag. Az ügyben ugy látszik azóta semmi 
sem történt mert Cserzy Mihály ur most újólag pártfogáso-
mat kérte. Ezért mielőtt ez ügyben bárminő ujabb lépést ten-
nék Hozzád fordulok kedves Barátom, légy szives bizalmasan 
informálni, hogy Magad részéről látod-e a lehetőségét annak, 
hogy Cserzy Mihály a bölcs vezetésed alatt álló Somogyi 
könyvtárban valami kisebb (: napi- tisztelet- vagy kegydijas:) 
állást nyerjen, amely alkalmas volna arra, hogy vidéki Írógár-
dánk ez érdemes tagja, öreg napjaiban megélhetéséhez biztos 
támaszt nyerjen. Az elnyerendő állás általam körvonalazott 
természetéből már önként következik hogy magam Cserzy 
Mihály számára csak olyan állást gondolok amelyben teljes 
és tökéletesen a T e rendelkezésed alá tartozik. 

Nagybecsű válaszodat kérve maradtam őszinte tisztelő 
hived Bpest 1923. X. 5. 

Hóman 
A M. N . M. Orsz. Széch. 

Könyvtár igja 

Nagyságos 
Móra Ferencz Urnák 
a Somogyi könyvtár igazgatójának 

Szeged 

OSzK Irattár 716/1923. Az ügy előzményéről és folytatásáról 
nincs adat. Cserzy Homok álnéven korában közismert, Móra és Tömör-
kény köréhez tartozó szegedi író. (1865 — 1925.) 

I I . 

Móra Ferenc dátum nélküli levele Pasteiner Ivánhoz, az Országos 
Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ igazgatójához az OSzK 
számára gyűjtött újságok ügyében. 
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682/1924 
Nagyságos 

Dr. Pasteiner Iván igazgató urnák 
Budapest 

Igen tisztelt Barátom! 
Hosszabb ideig ásatni jártam s így csak most van módom 

egész akta-üteggel offenzívát indítani a Bibi. Központ ellen, 
mint a mellékletek mutatják. Ellenszolgáltatásképpen azonban 
értesíthetlek, hogy a Szegedi Napló 1918. évfolyamának máso-
dik felét és az 1919-es évfolyamot néhány szám kivételével 
rendelkezésiekre tudjuk bocsátani s örülünk, ha szogálatára 
lehetünk a Nemzeti Muzeumnak. 

Talán akad itt még a számotokra egyéb is. 1918 zavaros 
második feléről és 1919. még zavarosabb elejéről sok délvidéki 
és tiszántúli újság járt annak idején a Szegedi Napló szerkesztő-
ségébe, a melynek én voltam akkor a főszerkesztője. A főszer-
kesztő ugyan az ilyen szemetet el szokta dobálni, ellenben a 
könyvtárigazgató jónak látta a könyvtárba behordani. Persze 
rendkívül hiányos az anyag, mert a posta már akkor hol mű-
ködött, hol nem, de napok szerint rendezve az egész érdemes 
képét adja a délvidék állapotának ezekben a khaotikus hónapok-
ban. S mivel azt hiszem, senki sem gondolt azokban az idők-
ben gyűjtésre, nagyon becses anyag ez már most is, idővel még 
becsesebb lesz. Én ugyan eredetileg a magam könyvtárának 
szántam, de talán a Nemzeti Muzeumban nagyobb hiányt 
pótolna. Egyelőre azonban nem tudnánk rendelkezésre bocsá-
tani, mert a sok újság leszorítva fekszik mindenféle szétválo-
gatatlan lim-lomok alatt s nem tudom, mikor érünk rá ki-
szabadítani, — azonban a Szegedi Napló mondott évfolyamai, 
ha reflektáltok rá, máris rendelkezésre állanak. 

Szives köszöntéssel és igaz tisztelettel 
kész szolgád 

Móra Fereticz 

OSzK Irattár 682/1924. — Csak az aláírás autográf. 

Közli: DEZSÉNYI BÉLA 
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HAT V A N Y LAJOS: EMBEREK ÉS KÖNYVEK 
(Szépirodalmi, 1971.) 

Tagadhatatlan, a Nyugat alapító nemzedékének esszéistái közül 
Hatvany a leginkább eleven irodalmi köztudatunkban. Életrajzi körül-
ményei — bármily fontosak legyenek is — csak részben magyarázzák, 
hogy őt és munkásságát több évtizednyi némaság után 'miért nem egy 
esetleg műfajilag is különnemű részekre tagolódó gyűjteményes kötet-
tel, meg az eléje írt bevezető tanulmánnyal kell „felfedezni" — amint 
az utóbbi pár év ilyen jellegű válogatásai Ignotusszal, Schöpflinnel 
vagy Csáth Gézával tették. Többíves tanulmányban kéne megvizs-
gálni, mi minden kell ahhoz, hogy valaki megőrizze viszonylagos 
elevenségét akár csak a 20. századi irodalmunkról kialakult köztudat-
ban. (Maga Hatvany bizonyára szívesen tűnődött volna el erről és 
tűzte volna ironikus tolla hegyére ennek a köztudat-alakulásnak jó 
néhány torz furcsaságát és egyenetlenségét, számos éles szemmel meg-
figyelt és szellemesen leírt jelenségadattal és részösszefüggésre vonat-
kozó megvilágítással gazdagítva egy valamikor majdcsak elkészülő 
módszeres ízlésszociológiai összefoglalást.) 

Ha a jelenlét megőrzésének csupán kézenfekvő életrajzi feltételeit 
vesszük szemügyre, úgy Hatvany föltétlenül jóval előnyösebb hely-
zetben volt, mint előbb említett nemzedéktársai. Alkotókedvét és -ké-
pességét megőrizve tudott kortársa maradni legújabb irodalmunk-
nak, egészen a 60-as évek elejéig. Ez a kortárs mivolt azonban jóval 
több, mint életrajzi adalék. Kétségtelen, hogy esszéista életművének 
könyvalakban történő betakarítása — ami nélkül mai jelenléte aligha 
volna ennyire eleven — csak a szélsőségesen dogmatikus irodalom-
szemlélet visszaszorulása után, 1959-ben kezdődhetett meg, s bizonyos 
mértékig az elégtétel szolgáltatásának gesztusa is volt az akkor már a 
80 felé közelgő íróval szemben. A már említett esszéista nemzedék-
társak — a vele irodalmi kvalitás szempontjából egy napon sem említ-
hető Fenyő Miksán kívül — nem érték meg ezt az időt, ami az élet-
művük elevenségét alaposan megtámogató újrakiadások létrejöttére 
fölöttébb előnytelenül hatott. A nemzeti erényünkké avanzsált fele-
dés nyomása alól csak jóval később igyekeztek egy-egy válogatás 
erejéig kiszabadítani őket. 

Ezzel azonban véget is ér a magas kort megért író személyes szeren-
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cséjének hatása, és Hatvany írói erényei veszik át a vezető szerepet. 
Mindenekelőtt sokoldalúsága. A társadalom eleven életétől elszakadt 
filológia, A tudni-nem-érdemes dolgok tudománya egykori ostorozójából 
a miénket megelőző korszak legjelentősebb Petőfi-filológusa lett, 
akinek ma is nélkülözhetetlen így élt Petőfije, egyéb munkáinak újra-
kiadását megelőzve, már az ötvenes évek második felében megjelent. 
Földessy Gyula mellett elsősorban Hatvanyé az érdem az Ady-filoló-
gia megteremtésében. A filológus Hatvanytól csak egy lépés az iro-
dalomtörténészig. Ám mind a két „minőségébe" jelen van az éles 
szemű, ötletgazdag, magával ragadó és vajmi sokszor ellentmondásra 
ingerlő esszéista meg a rendkívül hajlékony kifejezőkészségű stiliszta. 
Ezt a fegyverzetet viszi küzdelembe az irodalomszervező és irodalom-
politikus Hatvany az egyre korszerűsödő debatter, akinek életművé-
ből épp ez a rész ivódott be legmélyebbre a köztudatba. Joggal. Aki 
a Nyugat alapító gárdájához sorolhatta magát, a megújuló irodalom 
és mindenekelőtt Ady harcos hitvallójává vált, idejekorán felismerte 
a folyóirat szerkesztésében meghúzódó és ki-kitörő problémákat, s 
ha talán túl impulzívan is, de a leginkább a progresszió irányába eső 
irodalompolitikai megoldás mellett tört lándzsát (és maradt alul vele), 
aki bátran harcolt az ellenforradalommal és szenvedte el börtönét, 
akiben a kor szinte valamennyi jelentős írója önzetlen mecénásra lelt 
és akit Thomas Mann meg a nála 25 évvel fiatalabb József Attila egy-
aránt barátjaként tisztelt — az alig írhat olyat, amivel az u tókor sze-
mében ennél is nagyobb elismerést vívhatna ki. 

Az író és tanulmányíró Hatvany azonban nem reménytelen küz-
delemre vállalkozott önmagával. Szépírói ambícióinak termése, aligha 
emelkedik kordokumentumnál magasabb színvonalra, tanulmányai 
és publicisztikája azonban saját korának közvéleményteremtő erején 
és ennélfogva dokumentum-értékén jóval túl a szempontok és gon-
dolatok tömegével szolgál az irodalom kutatójának és népszerűsítő-
jének egyaránt. Ennek az anyagnak legnagyobb része már össze-
gyűjtve megjelent az Ady, az Irodalmi tanulmányok, az Öt évtized és a 
Gyulai Pál estéje című kötetekben. 

Az Emberek és könyvek címmel Belia György által összeállított leg-
újabb Hatvany-kötet részben a korábbiakból kimaradt, részben pe-
dig kéziratos anyagot nyúj t át az olvasónak. E tallózó jelleg szükség-
képpen egyenetlen színvonalúvá teszi az összeállítást, sok benne az 
olyan írás, amely csak az önálló kötetté növesztést szolgálja, még 
kordokumentumnak sem jelentős (Bánffy Miklós, Csathó Kálmán, 
Hajó Sándor, Szomory Dezső egy-egy művéről írt recenzió, rövidke 
emlékezés Bölöni Györgyre vagy Kiss Józsefre). De ebben az írók 
és könyvek közt címet viselő, kritikákat vagy könyvekhez fűzöt t oly-
kor terjedelmes reflexiókat tartalmazó fejezetben találunk olykor 
nagyon jelentős írásokat is. Arany János legújabb életrajza (a Szinnyel 
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Ferencé) kapcsán 1909-ben a defenzívába szoruló konzervatizmussal 
szemben az irodalmi hagyomány elsajátításának azt a módját és értel-
mét fogalmazza meg, amely a „második reformnemzedék" legprog-
resszívabb képviselőjének, elsősorban Adynak magatartásából és 
műveiből szűrhető le: „A múlt is csak azoké, akik a jelent egészen 
élik és a jövőn dolgoznak." A jelen és a múlt kapcsolatáról: „Az élet-
rajz feladata épp a megváltoztathatatlan tegnap és a változó mák viszo-
nyának folytonos rendezése." Ezt a helyes gondolatot azonban rög-
tön kiegészíti a végletes, bár a maga idején nem funkció nélküli 
szubjektivizmus mindent viszonylagossá tevő világszemléletével. 
„Ezért nincs végleges értékelés vagy igazság, nincsen munkában sem 
kezdet, sem vég, de igenis van benne megújulásra folytonos lehető-
ség . . . " 

A kötet talán legjelentősebb írása szintén Arannyal foglalkozik; 
a költőről a 30-as évek közepén tervezett életrajz egy hosszabb rész-
lete Szalontától Pestig címmel, amely az Irodalmi tanulmányokban kö-
zölt egyéb darabokat egészíti ki. Mai Arany-képünknek a hagyomá-
nyossal szakító néhány fundamentális megállapítását előlegezi gazdag 
dokumentációval. A hagyománytisztelet Prokrusztész-ágyának már 
Ady-kimutatta szerepét Aranynál, az elfojtott lírát az epikában, a 
polgári szemlélet és a városi ember életérzése úttörését és elvetélését, 
a polgárság gyengeségének és gyökértelenségének átkait. Rövidsége 
és alkalmi jellege dacára is nagyon jelentős írás a Petőfi könyvtár, a 
hivatalos Petőfi-kultusz e jórészt értéktelen és tendenciózusan torzító 
könyvsorozata első köteteinek 1908-ban kelt bírálata. A Petőfi nem 
alkuszik nem egy gondolatának párhuzamát leljük fel benne, ami 
arra utal, hogy Hatvany bizonyára sok adattal gazdagította Ady Petőfi-
ről alkotott képét, egyúttal pedig arra is, hogy Ady világszemlélete 
megtermékenyítően hatott Hatvanyra, aki név nélkül, de félreérthe-
tetlenül utal nagy kortársára mint az ország némaságának a múlt 
századbeli hatalmas elődhöz hasonlítható megszólaltatójára. 

Az önálló fejezetet alkotó négy hosszabb irodalmi tanulmány közül 
a Magyar irodalom a külföld előtt irodalmunk progresszív hagyomá-
nyának tudatosításán és nemzetközi elismertetésén dolgozik, a Költői 
ábránd és testi szerelem pedig a citoyen-polgári hagyomány hiányában 
irodalmunk máig is érezhető képmutatásainak elszomorító és meg-
mosolyogtató példáival fűszerezett szórakoztató olvasmány. 

Vitatkozó jegyzeteiben a „nap követelményét" önmaga hajdani 
ideáljainak bírálata útján teljesítő, mind radikálisabbá váló Hatvanyt 
ismerjük meg. A Schöpflin-eset c ímű vitairatot azonban kár volt itt 
ismét közölni, hiszen a7. Ady I. kötetében is szerepel, és írója a jó ügyért 
meg saját igazáért nem mindig igaz eszközökkel küzd, amikor Schöpf-
lin opportunizmusát végül azzal t romfolja le, hogy unalmasan ír. 

Ha fel akarjuk mérni a Hatvany által megtett utat, érdemes össze-
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vetni az itt újra közölt, 1910-ből származó brosúra, az Én és a könyvek 
végletesen szubjektív-átélő élmény-esztétikáját, irodalmiaskodó, 
csapongó stílusát a Napló helyett címet viselő zárófejezet egyik cikké-
vel. A Sok kicsi történetben így emlékszik meg a „gutgesinnt" polgári 
világ Európa-, sőt világszerte dédelgetett, „ m é l y " problémákat bon-
coló sikerírójáról. „Nem e légté te lem. . . , hogy Stefan Zweig, Beetho-
ven, Mozart és Schubert városának nagyobb dicsőségére milyen szíve-
sen szolgálta volna ki a Harmadik Birodalmat, ha ezt a rasszista tör-
vények nem tették volna lehetetlenné számára. ( . . . ) Amióta ezeket 
a sorokat — hol abbahagyva, hol újrakezdve — megírtam, Stefan 
Zweig — a saját életének és műveinek leggondosabb sáfára — öngyil-
kosságot követett el. N e m azért, mert anyagi gondjai voltak. N e m 
is azért, mert írói becsvágyában érte bántódás. Nem, mert örökölt 
és szerzett nagy vagyona volt és meg nem érdemelt, de rendkívüli 
sikere és világhíre is. Azért végzett magával, mer t nem bírta ki Hitler 
világában az életet, mert n e m bírta az emigrációt, és nem tudta el-
viselni Hitler sikereit, még Dél-Amerikából nézve sem. Összes művei-
nek csak ez a befejezése imponál nekem." 

Ezt az értékítéletet 1941-ben fogalmazták meg, de tanulságait 
érdemes megszívlelni ma is, akár a Stefan Zweig-szerű irodalom 
napjainkban megélt reneszánszával, akár Hatvany elvi és esztétikai 
tisztánlátásával kapcsolatban. 

SCHWEITZER PÁL 

KRITIKUS PONTON 
JEGYZETEK F A N D ! PAL CIKKGYŰJTEMÉNYÉRŐL 

(Szépirodalmi, 1972.) 

Együt t olvasni Pándi Pál kritikáit más dolog, mint külön-külön. 
Ott , a Népszabadság és a folyóiratok hasábjain az ember inkább a 
konkrét problémára ügyel : az éppen szóban fo rgó könyv, dráma érté-
kelésére. így együtt jobban kirajzolódik a kritikusi teljesítmény egy-
sége. 

Egy ilyen kötet nehéz vizsga a kritikus számára. Csaknem száz bírá-
lat egyetlen kötetben! A keletkezés ideje több min t tíz év! Ha a bíráló 
nem áll elég szilárdan a lábán, ha felületesen ítél, vagy divatoknak 
hódol, feltétlenül lelepleződik. 

Pándi kritikái azonban kiállják a próbát, n e m veszítenek, inkább 
nyernek a kötetbe foglalás által. A pár-flekkes írások egy tömbből 
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faragott egységgé állnak össze, mert mélyükön ugyanazokat az elve-
ket és ugyanazt a szenvedélyt találjuk. Pándi már az 50-es évek végén 
olyan kritikai szemléletet tudott kialakítani, amely alapjait tekintve 
változatlanul alkalmasnak bizonyult az irodalom későbbi fejlődésé-
nek megítélésére is. Nem a pillanat ihletében fogalmazta meg tehát 
állásfoglalásait, hanem az egész történelmi korszak művészi fejlődésé-
ről kialakított koncepció alapján. S hogy ez a koncepció nem fakult 
meg, hogy a kötet legfrissebb írásaiban ugyanolyan érvényesnek 
bizonyul, mint a legrégebbiekben, az azt bizonyítja, hogy valóban 
távlatok állanak mögötte. 

A koncepció lényege — mint Pándi maga is többször kifejtette 
— elsősorban a realizmus védelme, kibontakozásának segítése. Pándi 
realizmus-fogalma azonban korántsem valami stílustörténeti kategó-
ria (harcol is ezzel az értelmezéssel), sőt voltaképpen nem is pusztán 
esztétikai, hanem (a legszélesebb értelemben véve a szót), mindenek-
előtt politikai. Nem szemérmeskedik és nem takargat. Nyíltan vallja, 
hogy a realizmus szerinte érték-kategória is, az igazán nagy művek 
szükségképpen a valóság teljes és lényege szerint helyes képét kell fel-
mutatnia; nem megy bele abba az utcába, (mint némelyek teszik), 
hogy egyazon értéket tulajdonítva mindkettőnek, csak bocsánatkérő 
mosollyal szavazzon a realizmus mellett. Nem szégyenlős akkor sem, 
amikor az irodalmi műben politikai magatartásformák vetületét ke-
resi. Egy olyan időben, amikor még rangos irodalmi körökben is 
gyakran illetlenségnek számított egy-egy műalkotás osztály-vonat-
kozásait emlegetni, Pándi bátran megtette, s következetesen végig-
vitte. 

Olyan erények ezek, amelyek tiszteletet ébresztenek, különösen ha 
az ember egyetért a szándékkal. Magam is úgy látom, hogy a realiz-
mus fogalmát, ha használjuk, így érdemes használni. Ha elfogadjuk, 
hogy a művészet a „valóság visszatükrözése", akkor minden jó művé-
szet szükségképpen realista. Amire persze azt lehetne mondani, hogy 
így viszont nincs sok értelme a szónak, hiszen a művészet éppúgy 
valóságtükrözést jelent fogalma szerint, mint a realizmus szószerint. 
(Vagyis a realista művészet a valóságtükröző valóságtükrözéssel egyen-
lő, egyfajta pleonazmus, fából fakarika). Lukács György, a realizmus 
eszméjének nagy harcosa, talán ezért is hagyta ki utolsó nagy esztéti-
kai munkájából (Az esztétikum sajátosságaból) a realizmus külön tár-
gyalását, az egész mű szól róla, nem kell hozzá külön fejezet. A realiz-
mus emlegetése mégsem felesleges, de hogy úgy mondjam, nem 
annyira esztétikai, mint inkább pragmatikai szempontból. Azt jelenti 
ugyanis, hogy aki igazán nagyot akar alkotni, annak (Aragon szavai-
val) nem az égre kell függesztenie tekintetét, hanem a földre kell 
néznie, a való világ való összefüggéseit kell felmutatnia. Azt jelenti 
továbbá, hogy a mű értékét sem nézhetjük meg a valósággal való 
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összefüggés nézése nélkül. A műalkotás nem önmagáért van, a vers 
„csak cifra szolga", az ember szolgája a valósághoz való viszonyában. 

N e m a szavak a lényegesek. Én magam mindemellett alig í rom le a 
realizmus szót, mert nélküle is ki tudom fejezni azt a meggyőződése-
met, hogy a mű funkciója és mércéje a valóság, közelebbről az emberi, 
társadalmi valósághoz való viszonyában van, és nem másban. Pándi 
realizmus melletti hadakozásának azonban az elmondottakon kívül 
egy külön értelme is van, amire itt még utalnunk kell. Jelezni akarta 
ezzel a magyar művészetpolitika folytonosságát, alapjainak változat-
lanságát is. Amellett állt ki, hogy habár az 50-es évek torzításai egyes 
fogalmakat is helytelen irányba vittek, ebből n e m elvetésüket, hanem 
megtisztításukat kell levonni következtetésül. 

Pándi kritikai tevékenysége maga is a realizmus elvét követi, fel-
adata szerint ő az irodalom és a valóság kapcsolatát akarja az igazság-
nak megfelelően ábrázolni. S valóban, ha valaki majd képet akar 
kapni a 60-as évek irodalmáról, Pándi kötetében megkaphatja. Csak 
persze ehhez a realizmushoz is hozzá kell tennünk, a Zola által adott 
megszorítást : a valóság ábrázolása egy erős egyéniség temperamentu-
mán keresztül. Valamennyire a kritika is művészet, nem szűrhetjük 
ki belőle a kritikus temperamentumát. Pándi bírálatai azért alkotnak 
realista képet az irodalomról, mert egyéni szemlélete mindvégig 
karakterisztikusan érvényesül. Egy ember sohasem tévedhetetlen, 
Pándi kritikáival is lehet vitatkozni, s bizonyára az idő is megteszi 
majd ezt. Mégis, éppen azért, mert e kritikai mérce mindvégig követ-
kezetes, a „premisszák" mindig ugyanazok, aki megérti a koncepciót, 
még ha nem is ért vele mindenben egyet, akkor is információ-értékű, 
hogy hová teszi Pándi az egyes jelenségeket. 

A kritikák „művészi" hitelét a belső meggyőződés is fokozza. N e m 
tudni, hogy Pándi törekedett-e valaha arra, hogy írásai szépek is le-
gyenek, arra bizonyára, hogy minél többen megértsék. A világosságra 
való törekvés, a szenvedély hevével társulva mégis esztétikumot ho-
zott létre, olyat és annyit, amennyi a műfa jhoz szükséges. Külön 
esztétikai értéke, hogy ez a szépség sohasem független a polit ikum-
tól. A szenvedély heve akkor a legsodróbb, a mondatok akkor a leg-
egyenesebbek, amikor az irodalom közvetlen társadalmi kapcsolatai-
ról van szó. Pándi itt a legkövetkezetesebb. Tudatosan vállalta, hogy 
mintegy az irodalom politikai lelkiismeretét képviseli, s ebből nem 
enged. Nyíl t kártyákkal játszik, s a mércét mindig ugyanolyan ma-
gasra tartja, egyazon hévvel vitatkozik — ha jogosnak látja — a be-
futott , „nagy" íróval s a fiatal tehetséggel. 

Politikus elkötelezettsége olyannyira áthatja minden írását, hogy 
egyhelyütt maga is ildomosnak érezte a szabadkozást: az utószóban. 
Arra hivatkozik itt, hogy kritikái többségükben politikai napilap-
ban, méghozzá a párt lapjában jelentek meg, sajátosságait ez is meg-
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szabta. A meghatározottság persze kölcsönös, s most úgy lá that juk, 
ez a műfa j felel meg legjobban Pándi egyéniségének. S egyáltalán 
nem érzem hibának, hogy a 60-as években ilyen magasszintű művelő je 
akadt a nemcsak marxista eszmei alapokon álló, de tudatosan és őszin-
tén politikacentrikus műbírálatnak. 

Itt persze fel lehet kiáltani: hogyan, hát lehetséges volna poli t ika-
mentes marxista kritika is? Természetesen nem, de a megoldás kü lön-
böző lehet. Elképzelhető marxista kritikus, aki jobban „be lebúj ik" 
a művekbe, érzékenyebb a formára, elemzi is őket (még talán — horr i -
bile dictu — a műben felfedhető struktúrákat is), lassabban és óva to -
sabban következtet stb. Pándi azért nem teszi ezt, mert ő tudatosan 
a Révai-vonalat folytatja: néptribuni alkat. Ilyenre is szükség van, sőt 
nagy szükség van; amennyire ijesztő egy szellemi élet, ha túlszaporo-
nak benne a néptribunok, ugyanolyan sivár, ha kihalnak. Pándi olyan 
időben tartotta fenn ennek a magatartásnak a tekintélyét, amikor 
inkább kevés volt belőle (legalábbis azon az oldalon, ahol ő állt). 

Ez a sok egyetértés n e m jelenti persze azt, hogy az utolsó betűig 
elfogadásra ajánlanám. Az ilyesfajta markáns kritikai tevékenységnek 
azt is mindig be kell számítani funkciójába és hatásába, hogy vitára, 
ellentmondásra ingerel, vagy legalábbis továbbgondolásra ösztönöz. 
Miután a cikkek száma nagy, a vitatémáké sem kevés, nem érdemes 
hozzáfogni a részletekhez. S miután Pándi állásfoglalásai fogaskerék-
szerűen illeszkednek egymáshoz, voltaképpen az egész könyvet ú j ra 
kellene írnia annak, aki vele igazán vitatkozni akarna. (Nota bene 
szükség is volna ilyen művekre , mert csak a koncepciók szembesítésé-
vel születhetnek új, még magasabb koncepciók.) 

Hogy ne vesszünk el a részletekbe, megpróbálom összefoglalni azt 
a legfontosabb kérdést, amiben mégis hiányérzetem maradt a Pándi-
cikkek újraolvasásakor. S ezt legjobban az ő egyik kedvelt gondola t -
menetével tudom jellemezni. 

Vissza-visszatérő fordulat Pándi kritikáiban, hogy az író jól tette 
fel a kérdést, de gyengén adott rá választ, felismeri a problémát, de 
nem tud tőle továbbmozdulni . Nos, valami ilyesmit érzek benne is. 

Olvasván a kritikákat, s visszagondolván a művekre, amelyekről 
szólnak, elfogja az embert valami hiányérzet. Külön-külön nagyon 
rendben van, hogy Pándi a legtöbbel vitába száll. Ezt azért bírálja, 
mert csak addig jutott el, amíg; azt, mert onnan is visszalépett, ahol 
már vol t ; amazt pedig mer t ha már eljutott, miért nem felel a feltett 
kérdésekre. Olyan felvonulás tehát ez, amelyben valamerre mindenki 
eltér a helyes állásponttól — csak néhány szerző marad, akivel azono-
sulni lehet. 

Félreértés ne essék! Itt sem azt kifogásolom, hogy miért nem talál 
több elismernivalót, annál inkább nem, mert kényesen vigyáz arra, 
hogy lehetőleg csak rangos íróról szóljon (tehát még az elítélő krit ika 
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is tartalmazzon valami elismerést). Természetesen minden embernek 
megvan a maga álláspontja, s az nem egyezik pontosan senki máséval, 
a kritikus feladata, hogy a magáét képviselje, ne a másét szolgálja. 
Én például úgy látszik toleránsabb alkat vagyok, több pluszt látok az 
irodalomban nála, ha én írtam volna ezeket a lapokat, sokkal több be-
fogadnivalót s kevesebb elhatárolnivalót találtam volna benne. Ott, 
ahol Pándi arról értekezik, hogy hány kérdésben nem ért még egyet 
valakivel, én jobban örülnék annak, hogy hányban egyetértek. Dehát 
ne erőszakoljuk egymásra a véleményünket. 

Igenám, de Pándi legtöbb írásában „mi-hangon" szólal meg, nem-
csak a maga nevében beszél tehát, hanem egy közösségében, végső 
soron a marxizmuséban. így az a kérdés vetődik fel : van-e valami 
társadalmi érvényű indoka annak, hogy a magyar irodalom színe-
java ilyen és ilyen kérdésekben eltér attól az állásponttól, amelyet 
társai megbízásából Pándi Pál megfogalmaz. Vajon nem érett meg rá 
a helyzet? Tehetségtelenek az írók? A tudat (a művészet) fejlődése el-
marad a lététől? Túlságosan sok zavart okoztak az elkövetett hibák? 

Pándi persze nem irodalomtörténetet ír, még kevésbé eszmetör-
ténetet. Meglehet tehát, hogy ezt a hiányt nem is rajta kell számon-
kérni. A kérdés akkor is kérdés marad. Irodalmi síkon megfogalmaz-
va: ha egy jelentős kritikus ilyen szuggesztíven mutatja be több mint 
egy évtizeden keresztül, hogy mai irodalmunkból éppen a mai élet 
pozitív tendenciáinak rajza hiányzik (még ez a néhány mű, amellyel 
többé-kevésbé azonosul, a Rozsdatemető, az Igéző, a Szerelmem Elektra 
sem ilyen), akkor erre a kérdésre magyarázat kell. Vagy rosszul van 
feltéve. S az utóbbi esetben (szerintem ez az igaz) néhány művet más-
ként kell megítélni, s néhány más művet is meg kell ítélni. Minden-
esetre az eddiginél érzékenyebben kell elemeznünk a pozitív fejlődés 
tényeit és sajátos formáit. 

A felelet persze más műfajt igényelne már, mint lapkritikát. Pándi 
bizonyára erre is képes lenne — bár feltehetőleg nem az én kérdésemre 
válaszolna, hanem a magáéra. A Kritikus ponton több mint 700 olda-
lán összegyűjtött írásoknak mindenképpen nagy érdemük hogy 
olyan széles panorámát nyújtanak a magyar irodalom fejlődéséről, 
amelyet már csak a marxista tudományosság teljes fegyverzetében 
lehet tovább mélyíteni. 

VITÁNYI IVÁN 
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RÉNYI P É T E R : A VITA FOLYTATÁSA 
(Szépirodalmi, 1972.) 

A magyar műbírálatnak születése óta gyengéje, hogy a tárgyalt 
mű szerzőjét szívesen rangsorolja, meghatározva a művész társadalmi 
(vagy inkább társasági) helyét, s a szerző aztán a kapott bírálattal, 
mint valamilyen rendjellel jár-kel, időnként újabb érdemérmeket 
tűzve a többihez; ritkábban lefokozások szégyenét is, a mártírok dicső-
ült megalázottságával viselve. Bármilyen művel jelentkezzék is 
később a művész, azt már nem annyira korábbi alkotásaihoz, nem a vá-
lasztott témához, nem a társadalom igényeihez vagy a műfaj színvo-
nalához mérik, hanem inkább a szerzőnek korábban ajándékozott 
rendfokozatához. A művet tüzetes elemzéssel megtisztelő, bár azzal 
egyet nem értő bírálat az alkotóművész személye elleni támadásnak 
számít, s ami a legnagyobb baj, annak veszi nemcsak maga a művész, 
hanem az irodalmi tájékozottságú közvélemény, voltaképpen maga a 
társadalom is. De ami még ennél is rosszabb: nem egy bíráló vissza-
élve ezzel a helyzettel, azt úgy használja ki, hogy bírálatával valóban 
árthasson (vagy használhasson) is a tárgyalt m ű szerzőjének. A hírhe-
dett és következményeiben oly tragikomikus Berzsenyi —Kölcsey 
ügy óta ez a helyzet alig változott. Ilyen körülmények között a m ű -
vészeti élet egy másik nélkülözhetetlen megtermékenyítő eleme, a 
vita sem fejlődhetett műfajjá. A művészeti életünkben imitt-amott 
felparázsló viták a legnemesebb szándékú hozzászólók igyekvése elle-
nére is kicsinyes és átlátszó személyi torzsalkodássá fajulnak, melyek-
ben már nem elvekről, nem művekről van szó, hanem inkább egy 
elavult párbajkódex szabályai szerint vívott mérkőzésről, ahol az 
eredmény kihirdetéséig csak egy a lényeg: hogy ki kit biztat, ki ki 
mellé áll. Nem az a fontos, hogy az adott mű ilyen-e vagy olyan, 
tetszik-e vagy nem, hanem hogy megvédjük-e Ikszét, vagy támad-
juk-e Ipszilont. 

Ebben a helyzetben különösen nagy örömmel kell tehát üdvözöl-
nünk Rényi Péter újabb, immár második vitakötetét, mely művészeti 
életünk legjelentősebb eseményeivel és alkotásaival foglalkozik. Rényi 
szenvedélyes és meggyőződéses vitatkozó, tudja, hogy az elveket és 
eszméket tisztázó vitának milyen jelentősége van, és mennyire káro-
sak a magyar kritikai élet említett kísérőjelenségei. Amikor az e kö-
tetbe összegyűjtött cikkek és tanulmányok annak idején folyóiratok-
ban megjelentek, a filmművész közvéleményből is sokan zúdultak 
fel, úgy érezve, hogy Rényi szerény eredményeinket is mindjárt 
támadja, eszmei igényessége és tekintélye folytán mindenáron való 
vitatkozásával sokat árthat a magyar film ügyének. Kötözködésnek, 
kákán-csomót-keresésnek érezték elemzéseit, holott most kötetbe 
összegyűjtve, az elfogult olvasó előtt is világossá kell, hogy váljék: 
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Rényi egyrészt időtállóan mérte fel a magyar filmek és általában a 
filmművészet esztétikai és társadalmi jelentőségét, másrészt személy 
szerint éppen e vitáival jelentős mértékben járult hozzá a magyar film-
művészet nemzetközi sikereihez. Bármily szőrszálhasogatóan olvas-
suk is újra az általa vitatott vagy méltatott filmekről alkotott véle-
ményét: Rényi nézetei, miután az idő a filmek körüli személyi el-
fogultságokat eltüntette, minden tekintetben helytállóak. 

S itt egy közbevetéssel mindjárt indokolnom kell, miért filmeket 
hoztam fel példának. Azért, mert Rényi e tanulmánykötetének mind 
terjedelmét, mind a cikkek számát tekintve pontosan felét a magyar 
filmművészettel kapcsolatos írások teszik ki. Jogos tehát, hogy első-
sorban ezekkel foglalkozzunk, annál is inkább, mert első eset, hogy 
tekintélyes publicista, a legjelentősebb napilap egyik vezető szerkesz-
tője — tehát nem hivatásos filmkritikus — érdemben ilyen behatóan 
foglalkozzék a magyar film kérdéseivel. Bizonyság ez, hogy a magyar 
filmművészet valóban igen jelentőssé vált. Bizonyság és egyben el-
ismerés. 

A vitatott filmek elemzéseinek olvastán kiderül, hogy minél ala-
posabban boncolgatható és elemezhető egy mű, annál inkább méltó 
figyelmünkre; a vitathatóság tehát egyben a mű értékeinek bizonyos 
elismerését is jelenti. De nem minden esetben. Rényi ezt így fogal-
mazza meg: „Az a tétel, hogy minden jelentős film problematikus 
(mert kikezdi a konvencionálisát és általában a konzervativizmust) 
nem fordítható meg, nem minden problematikus, azaz a konvenciót 
felbolygató fi lm jelentős is egyben." De éppen ezért szüntelenül f i -
gyelmeztet, hogy a jó filmeket nem szabad bírálatlanul hagyni: „So-
kan a nagyobb alkotószabadság védelmében úgy érzik, hogy n e m 
helyes kritikailag szétválasztani, kiváltképp támadni olyan műveket, 
amelyeknek megszületése kétségkívül összefügg a szabad légkörrel, 
a művészi munkának azokkal a tág lehetőségeivel, amelyekkel ma a 
magyar film rendelkezik . . . A szellemi önállóságot és a művészi 
eredetiséget védő magatartás — ha így dogmatizálódik — uniformi-
záló törekvéssé alakul át, eltagadja éppen az önállóságból és eredeti-
ségből adódó különbségeket, mindent elmosó nonkonformista kon-
formizmussá halványul." (136., 134.) 

Miért félnek a filmművészek mégis az ilyen vitáktól? Mert „úgy 
tüntetik fel magukat, mintha iszonyú adminisztratív ellenállásokkal 
szemben vívnák ki alkotási lehetőségeiket. Miért? Mert az ő nézeteik-
kel szembenálló ideológiai érvelést nyomásnak érzik. (A maguk érveit 
persze nem érzik annak.)" 

Rényi legtöbbet Jancsó műveivel foglalkozik. Egyike volt az elsők-
nek, akik jelentőségét felismerték, de éppen ezeknek az elismerő meg-
nyilatkozásoknak nem egyértelműen hozsannázó hangja miatt sokak-
nak úgy tűnt, mintha Rényi bírálatai támadó szándékúak lennének. 



Szemle 769 

„Jancsó vitathatatlanul nagyformátumú, kiváló művész . . . és ha 
éleződnek is körülötte az elvi viták, semmit se kell visszavonni abból, 
amit vizionárius tehetségéről, páratlan tömörítő erejéről mondot-
tunk" — állapította meg 1968-ban. (Nem szerepel a kötet anyagá-
ban, de e sorok írója emlékezik arra, hogy Jancsó 1964-ben forgatott, 
bemutatásakor igen kedvezőtlenül fogadott remeklését, az így jöttémét 
egy sok évvel későbbi egri tanácskozáson Rényi Péter felszólalása 
„rehabilitálta".) Az elismerés azonban Jancsó esetében sem jelenti 
Rényi számára a feltétlen behódolást. Felfigyelt rá, hogy Jancsónál 
a választás mindig a halál vagy az életbenmaradás szélsőségei között 
történik, „ebben az állapotban nincs etikai súlyú döntés", s ezért 
„ezek a filmek egy fejlődés végpontját jelzik, amelyen túl már való-
ban csak önismétlés van". Rényinek ezt a felismerését — 1968 — 
Jancsó későbbi filmjei igazolták. 

Jancsón kívül Kovács András, Kósa Ferenc, Szabó István filmjei-
vel foglalkozik legtöbbet Rényi , de felvette gyűjteményébe Révész 
György (Egy szerelem három éjszakája, Minden kezdet nehéz), Fábri 
Zoltán (Isten hozta őrnagy úr), Várkonyi Zoltán (Szemtől szembe) 
filmjeiről írott kritikáit is. 

Ebben a téma- és gondolatkörben csak egyszer lehet a szerzőt, illetve 
a kötetét következetlenséggel vádolni. Ez pedig az ítélet című film, 
illetve forgatókönyv esete. Rényi Csoóri Sándor és Kósa Ferenc folyó-
iratban közreadott, tehát nem kéziratjellegű, és így bírálható forgató-
könyvének eszmei hibáit egy annak idején nagy feltűnést keltő vita-
cikkben mutatta ki. A később elkészült film Rényi aggályait, illetve 
fenntartásait igazolta. Éppen ezért érthetetlen, miért nem tér ki a 
szerző magára a filmre, miért nem foglal állást a filmmel kapcsolat-
ban is, ha más módon nem, legalább egy jegyzetben. Akár igazolták 
a szerzőt egy forgatókönyvvel kapcsolatos megjegyzései (mint 
ahogyan igazolták), akár n e m : a belőle készült filmről minden-
képpen nyilatkoznia kellett volna. 

Rényi másik kedvenc témaköre filmről szólván, közönség és mű-
alkotás viszonya. Nem győzi hangsúlyozni, hogy mennyire kárté-
kony az a sajnos még mindig uralkodó irányzat, mely művészi fil-
mek és úgynevezett kommerszfilmek között egy tulajdonképpen nem 
is létező szakadékot egyre mélyítve, valóságos háborút folytat a tömeg-
film ellen. Rényi felismeri, hogy ez a probléma voltaképpen ál-prob-
léma. Amiképpen egy és ugyanaz az ember operába is, tragédiához és 
vígjátékhoz is egyaránt ellátogat, ugyanúgy a filmművészetben is 
létjogosult valamennyi műnem és egyenesen hasznos lenne, ha minél 
többen néznének meg igényes filmet, illetve megfordítva, ha az a film, 
melyet sokan megnéznek, értékes műalkotás lehetne. De ha Rényi 
megállapításai ilyen találóak és igazak, akkor nem kellett volna-e 
neki magának is a közönség széles tömegeit érdemtelenül vagy meg-
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érdemelten lekötő filmekről írnia? Ha egy kritikus rangján alulinak 
érzi, hogy jól vagy rosszul sikerült filmvígjátékról vagy egyéb úgy-
nevezett szórakoztató filmekről írjon, akkor milyen jogon kéri szá-
mon másoktól a műfaji türelmet? Hiszen éppen az a baj, hogy szeré-
nyebb igényű filmjeinkről alapos elemzés, bírálat nem jelenik meg, 
ezek többnyire kijelentések és idétlen viccelődések tárgyai. Amíg 
csak néhány kiválasztott filmről írunk, addig akaratlanul magunk is 
növeljük művészfilm és közönségfilm oly mesterséges szakadékát. 
Ami annál is fájóbb, mert , mint Rényi maga is írja, azok a tömegek, 
amelyek moziba járnak (vagy nem járnak), kivétel nélkül a Magyar 
Népköztársaság állampolgárai, s mint ilyenek, a szocialista társadalom 
tagjai. Rényi szavaival élve: „semmiképpen sem szentesíthetjük a 
közönség kulturális szétszakítottságát." 

Ezúttal Rényi Péter új tanulmánykötetének csupán egyik feléről 
írtunk. Szükségtelennek érezzük, hogy pusztán az arányok mérics-
kélése kedvéért a többi tanulmányra és vitairatra is kitérjünk. Sokkal 
fontosabb, hogy a kötetnek azt a felét méltassuk, mely terjedelménél 
fogva is örvendetes meglepetés: a magyar filmművészet kilépett a 
szűkebben vett szakma köréből és az egyetemes magyar kultúra ré-
szévé vált. Bár fejlődne tovább is, és töltenék meg a magyar f i lmmű-
vészettel kapcsolatos viták Rényi Péter újabb köteteinek terjedelmes 
részét. 

NEMESKÜRTY ISTVÁN 

R Á K O S P É T E R : TÉNYEK ÉS KÉRDŐJELEK 
(Madách, Bratislava, 1971.) 

Rákos Péter, a csehszlovákiai magyar nemzetiség tagja, a prágai 
magyar nyelv- és irodalmi tanszék professzora. Ahhoz, hogy meg-
értsük mindazt, ami előttünk fekvő, rendkívül tanulságos, elgondol-
kodtató tanulmánykötetében van, ami keletkezési idejük és tematiká-
juk szempontjából egymástól annyira eltérő tanulmányait egy gon-
dolatszálra tudja fűzni, le kellett róla írnunk e szerény ismertetés első 
mondatát . Rákos Péter Prágában missziót teljesít — s e missziónak 
nemcsak a magyar nyelvben és kultúrában járatos cseh tudósok (mint 
pl. Richard Prazák vagy Jaroslava Pasiaková) felnevelése az ered-
ménye, hanem a kulturális, az irodalmi közvetítés rendkívül fontos 
tevékenysége is. Rákos Péter munkásságát egyáltalán nem valamiféle 
kulturális publicisztika jellemzi, bár ha így megszólal, mindig lénye-
geset tud mondani; de ebben a kötetben mindössze két elő-, illetőleg 
utószó található, azok is inkább elmélyült írói arcképek, illetőleg ez 
arcképekkel kapcsolatos színvonalas tanulmányok, mint e korunkban 
sablonossá vált műfaj példányai. 
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Rákos Péter könyvének alcíme: „Tűnődés az irodalmon". Hozzá-
tehetjük: maga a m ű sokkal több ennél. A két kultúrában egyaránt 
művelt tudós töprengése azon, amit korunk egyrészt általában az 
irodalommal, másrészt a magyar irodalom cseh ismertetésével kap-
csolatban felvet. 

Tanulmányainak — éspedig elsősorban az irodalom elméleti 
problémáiról szólóknak — főleg az ötvenes-hatvanas években diva-
tossá vált kérdések állnak a középpontjában. Az „ér ték" problémája, 
az amerikai „új kritiká"-val kapcsolatban a művészet immanens 
fejlődésének kérdése, a realizmus fogalma két Lukács Györgyről 
szóló tanulmánytól egészen Garaudy „parttalan" jelzőjéig, Kafka 
művének elemzése, Käte Hamburger, David Daiches, Stanley E. 
Hyman, Charles I. Glicksberg, Albert W . Levi, Philipp Wheelwright, 
Tzvetan Todorov egy-egy ismertetése kapcsán pedig főleg az iro-
dalom „formális" és „történeti" (fejlődéstörténeti) elemzésének kon-
frontációja: — foglalhatnék össze Rákos könyvének legfőbb prob-
lémáit. Nem könnyű kérdések, főleg akkor nem, ha tekintetbe vesz-
szük, hogy azóta sok víz folyt le a Moldván is. De neki — éppen 
mert két kultúra, két irodalomtudományi felfogás határán áll — 
minderről megvan a maga határozott, egyéni véleménye. „Tűnődik", 
töpreng a problémák felett. Ez semmi esetre sem jelenti azt, hogy 
megoldatlanul hagyja a kérdéseket, vagy pedig meggondolatlan, 
elsietett „megoldást" erőszakol rá az olvasóra. Rákos Péter aránylag 
rövid s csak az érzékeltetett alap-mondanivaló szempontjából egy-
séget alkotó tanulmányaiban a marxista tudós fegyverzetével mutatja 
be, illetőleg elemzi a felvetett kérdéseket. Azt ő sem tagadja, hogy az 
irányzatok, problémák s alkotók, amelyek, illetőleg akik — a marxiz-
mussal rokonszenvezve vagy éppen szembenállva — hirdetik az 
irodalom (vagy általában a művészetek) immanens jellegét, sok szem-
pontból termékenyítették meg a mai irodalomtudomány módszerét, 
szemléletmódját, sok részletkérdésben hoztak új eredményeket. De 
Rákos Pétert józan értelmének fékje óvta meg attól, hogy kritika 
nélkül tegye magáévá az irodalomelméleti vagy -történeti „izmusok" 
túlzásait. Elfogadja azt, ami elfogadható, s elutasít mindent, ami 
idegen tőle anélkül, hogy a konzervativizmusnak mégcsak a látszatát 
is keltené. Mily szellemesen reagál például „tartalom"-nak és „formá"-
nak a strukturalistáknál (pl. Mukarovsky-nál) tapasztalható egybe-
mosására szép Ady-tanulmányában (245): „A kettő elméletben tör-
ténő különválasztását a ma elterjedt nézetekkel szemben jogosultnak 
tartom, jóllehet tudatában vagyok a megkülönböztetés viszonylagos 
voltának, a két princípium egymásba való szüntelen »átcsapásának«. 
Azt mondhatnám, hogy a skála egyik pólusán egy Ady jambusairól 
szóló tanulmány volna, másikán pedig Ady forradalmi vagy vallásos 
emóciói; célkitűzésem ez utóbbi pólushoz helyezkedik el közelebb." 
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Az irodalomelméletnek sajátosan cseh és sajátosan magyar hagyo-
mányait egyaránt ismerve, a kettő határvonalán állva, ráadásul nagy 
világirodalmi tájékozottsággal Rákos Péter olyan művet adott a 
magyar olvasók kezébe, amely szakmai köreink, de az irodalom iránt 
érdeklődő nagyközönségünk számára is éppen az elmondottak követ-
keztében nélkülözhetetlen. Történeti távlatból nézi a sematikus 
korszak „egyedül üdvözítő realizmus" szemléletét, s kritikusan 
fogadja az ellenkező végletet. S az a körülmény, hogy ezekhez az 
elméleti jellegű írásaihoz túlnyomó többségükben eddig csak csehül 
lehetett hozzáférni, könyve jelentőségét csak emeli a magyar irodalom-
tudomány szempontjából. Nem egy helyen lehet, sőt kell is vitat-
koznunk vele.de azt még azok sem tagadhatják, hogy megtermékenyí-
tette irodalomszemléletünket, akik esetleg egyértelmű „nem"-mel 
fogadják mindazt, amit állít. 

Külön bekezdést kell szentelnünk Rákos könyve utolsó fejezeté-
nek. „ A magyar irodalom ügyében" (a kiemelés tőlem, Sz. L.) ennek 
az utolsó fejezetnek a címe; önmagában elárulja a szerző szándékát: 
ismertetni, népszerűsíteni akarja irodalmunkat a cseh olvasóközönség 
előtt. Már említettük, hogy a legmagasabb igényű tudomány szín-
vonalán : Vörösmarty és Petőfi, illetőleg Petőfi és Tompa szembesítése 
például a prágai Károly Egyetem „Actá"-iban jelent meg. Ez így 
önmagában — természetesen — még n e m mond semmit. Ehhez 
azonnal hozzá kell tennünk, hogy Jókai-, Madách-, Ady-, Németh 
László-, Illyés Gyula-, Karinthy-elemzése éppúgy az önálló gondol-
kodóé, mint irodalomelméleti fejtegetései. Ismeri a magyar tudomány 
eredményeit, kell is, hogy ismerje, de függetleníteni is tudja tőlük 
magát, egyrészt, mert — nem győzzük hangsúlyozni — autonóm, 
önálló gondolkodó, másrészt mert tudja, mi t s hogyan kell a csehek-
nek „tálalni". 

Rákos Péter ért az irodalmi folyamat történeti aspektusának alkal-
mazásához is. Valóságos mikrofilológiai remekmű, ahogy Az ember 
tragédiájának 1892-i és 1904-i cseh (prágai, illetőleg brnói és plzeni) 
előadását, annak közönségsikerét és sajtóvisszhangját bemutatja. 
Mégis, erőssége (és a magyar irodalom cseh bemutatása szempontjából 
ez a fontos) : а műelemzés. A magyar irodalomról szóló minden egyes 
cikke : kis remek, de ezek közül is messze kimagaslik Az ember tragé-
diája mondanivalója című tanulmány s a N é m e t h Lászlóról szóló két 
fejtegetés. Annak ellenére, hogy két olyan problémáról van szó, 
amelyet a mi litterátoraink is éppen eleget vitattak, Rákos nemcsak 
hogy tud róluk újat mondani, hanem megtermékenyíti a két téma 
hazai szakembereinek gondolkodásmódját is. Messzire vezetne, ha 
itt most részletes elemzést adnánk Rákos valamennyi magyar irodalmi 
tárgyú tanulmányáról. Azt mégsem tudjuk megállni, hogy egy-két 
idézet formájában be ne mutassuk: hogyan fogja fel Az ember tragé-
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diáját: — „Jóllehet tudjuk, hogy Madách Az ember tragédiája m e g -
írásához is a maga korából, a nagy nemzeti katasztrófa légköréből 
merített ösztönzést: az eredmény, a mű mégiscsak korok és nemzetek 
feletti." (205.) Ne értsük félre: Rákos nem híve az irodalmi m ű 
immanens önállóságának, világosan látja a szerző és alkotása szoros 
kapcsolatát: „Megérteni Az ember tragédiáját annyi, mint megérteni 
a jelképes alakok szerepét és jelentését a költő vívódásában." (212.) 
Az alakok tehát Rákos szerint: jelképesek. „ Á d á m nem mint egyén 
fontos, hanem mint általánosítás." (213.) Erkölcsi általánosítás? Egy-
általában nem, hanem: általános emberi, az élet általánosítása. „Isten 
és a sátán harca nem a jó és a rossz tusáját jelképezi. Persze, ez is 
bennefoglaltatik, hiszen Lucifer pusztítani, rombolni akar, ádáz 
ellensége mindennek, ami életképes, termékeny. De Madách alap-
konfliktusában mégsem annyira erők összecsapását érezzük, mint 
inkább érvek párviadalát." (A kiemelés tőlem, Sz. L.) S ebben a pár-
viadalban Ádám a vesztes. Mégis visszatér a szakadék széléről, diadal-
masan, mert a végén az derül ki, hogy tulajdonképpen nem is ő a 
főszereplő, hanem — Éva. „Éva, azaz maga az élet, az egyetlen dolog 
a világon, amelynek önmagában van értelme (a kiemelés tőlem, Sz. L.), 
amelyet n e m lehet tovább magyarázni, megokolni. . ." (215.) 

Rákos Madách-elemzésében érvényesül a legjobban a tudós 
tárgyilagosságának s a műélvező olvasó szubjektivitásának egysége. 
Hadd szemléltessük ezt még egy utolsó idézettel: „A történelem 
tanulságát pedig ő [már ti. Madách. Sz. L.] kérhetné számon raj tunk. 
Hiszen mi vagyunk öregebbek és gazdagabbak újabb száz esztendő 
tapasztalataival. Mit is mondhatnánk Madách Imrének, ha megidéz-
hetnénk szellemét? Csak igazolhatnánk, amit ő hirdetett: az Emberből 
nem lehet kiirtani az újrakezdés szenvedélyét, az emberiség élni 
akar." (215 — 16.) 

Ha csak ennek az élniakarásnak a törhetetlen szándéka sugározna 
reánk Rákos Péter könyvének minden egyes lapjáról, akkor is meg-
érdemelné, hogy mindnyájan megismerkedjünk vele. Remél jük , 
fejtegetésünkből kiderült, hogy ennél sokkal többet ad. Nemcsak 
a csehszlovákiai, hanem az egyetemes magyar irodalomtudomány-
nak is komoly nyeresége. 

SznaAY LÁSZLÓ 
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K A T O N A BÉLA: KRÚDY GYULA PÁLYAKEZDÉSE 
(Akadémiai, 1971. — Irodalomtörténeti Füzetek 75.) 

Egészen a legutóbbi időkig is szinte minden Krúdyval kapcsolatos 
recenzió felemlegeti a Krúdy-filológia szegényességét. Pedig idő-
közben jelentős kiadványok és tanulmányok születtek, amelyek lénye-
gesen megkönnyítik huszadik századi prózairodalmunk e kiemelkedő 
alkotója életművének irodalomtörténeti megközelítését. Talán ele-
gendő, ha itt a teljesség igénye nélkül csak az életmű-kiadásra, a 
Tóbiás Áron szerkesztett Krúdy világán, Diószegi András, Féja Géza, 
Szabó Ede, Sőtér István és Szauder József alapvető tanulmányaira 
hivatkozunk. Katona Béla értekezése most újabb fontos hozzájárulás 
ehhez a munkához, amely remélhetőleg végül is elvezet a teljes élet-
művet feltáró monográfiához. 

Katona, aki a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola tanára, közel két 
évtizede alapos, pontos és sokszor áldozatos munkával gyűjtötte 
és adta közre Krúdynak szülővárosával és a Nyírséggel kapcsolatos, 
főként ifjúkorára vonatkozó életrajzi és filológiai adatait. Majd 
fokozatosan kitágította érdeklődési körét az író diákkorában szülő-
városán kívül publikált írásaira, az érettségi utáni a debreceni, nagy-
váradi szerkesztőségekben eltöltött hónapokra, végül az első, a század-
fordulóig terjedő pesti évekre is. Ezeket a lépcsőfokokat végigjárva 
írta meg összefoglalásként Krúdy Gyula pályakezdése című tanulmá-
nyát, amely az Irodalomtörténeti Füzetekben közreadva megbízható 
eligazítást nyújt az író munkásságának kezdeti szakaszában. 

A könyv értékei közül mindenekelőtt az életrajzi adatok és vonat-
kozások alapvető jelentőségére hívjuk fel a figyelmet. Főként azért, 
mert már Katona Béla előtt többen is, jobbára műkedvelő jelleggel 
vagy megfelelő ismeretek hiányában foglalkoztak Krúdy ifjúkorával, 
és számos téves közléssel eléggé összekuszálták a tényeket. Katona 
most kellő tapintattal, ahol pedig szükséges megfelelő eréllyel igazítja 
ki a tévedéseket. Megbízható adatokra és közlésekre támaszkodva 
vagy cáfolhatatlan logikai következtetésekkel korrigálja a sejtésekre, 
találgatásokra vagy félreértésekre alapozott „regényes" hipotéziseket, 
és vagy pontos adatokat állít a helyükbe vagy elismerést érdemlő 
szerénységgel megállapítja, hogy jelenlegi ismereteink mellett egy-egy 
homályos biográfiai vonatkozás nem tisztázható kellőképpen. (Pél-
dául miként jöhetett létre rendszeres kapcsolat a diák Krúdy és az 
Orsova és Vidéke szerkesztősége között.) A még mindig tisztázatlan 
adatok azonban eltörpülnek Katona életrajzi kutatásainak alapvető 
nóvumai mellett. 

így elmondhatjuk, hogy az oly sok legendával elködösített Krúdy-
életrajznak legalább az első, a századfordulóig terjedő része a jelenlegi 
lehetősegekhez képest tisztán áll előttünk. Ám Katona könyvének 
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mégsem a biográfiai anyag korrekt közlése a legértékesebb része. 
Hanem az, hogy az immár megbízható adatok alapján alapos és 
meggyőző képet ad az író gyermek- és ifjúkoráról, pályakezdő éveiről. 
A múlt század utolsó negyedének nyírségi világa, Nyíregyháza, a 
szülői ház, az iskola, a podolini majd a nyíregyházi gimnázium, a 
debreceni és váradi szerkesztőségek, végül a millenium idejének pesti 
íróvilága jellegzetes és pontos rajzolatban áll előttünk. A szerző ér tő 
filológusra valló érzékenységgel azokat a tényeket emeli ki a törté-
nelmi, társadalmi háttérből, amelyek meghatározó jelentőséggel 
bírtak az író ifjúkorában és pályakezdő munkáiban. 

Főként a szülők, a nagyszülők, az ismertebb gimnáziumi tanárok, 
a két öreg cimbora (Dálnoki Gaál Gyula és Kálnay László), és a 
későbbiekben Koncz Ákos, Zoltai Lajos és Gáspár Imre portréi 
sikerültek. Katona azzal, hogy a Krúdy-család bonyolult viszony-
latait és körülményeit a rendelkezésre álló kevés megbízható adat 
alapján kellően tisztázza, hogy megpróbál fényt deríteni az időnként 
homályba vesző iskolai évekre, a Kálnayval és Dálnoki Gaállal fenn-
tartott rejtélyes kapcsolatra, a Gáspárhoz, Konczhoz és Zoltaihoz 
fűződő szálakra azt az elsődleges, és olvasmányi alapon nyugvó 
másodlagos élmény anyagot egyaránt feltárja, amely e korszak jobbára 
még zsenge írásait ihlette. Szorgos munkával azt is kiderítette, milyen 
könyveket forgathatott az i f jú írójelölt, de ami ennél sokkal fon to -
sabb, objektív képet rajzol arról a nyírségi, podolini és pesti világról, 
amely majd az író érett műveiben nosztalgikus emlékképként ú j ra 
és újra visszatér. Talán csak a nagyanya portréja sikerült halványabbra, 
holott meggyőződésünk szerint, ez a szeszélyes fantáziával rendelkező, 
tenyérjóslással és álomfejtéssel is foglalkozó, magas kort megért 
asszony, akinek házában a fiatal Krúdy gyakran megfordult, nagy 
hatással lehetett a diák írói ambícióira. 

Bár nem hangsúlyozhatjuk eléggé Katona könyvének biográfiai 
jelentőségét, természetesen ennél is fontosabb az, hogy a pályakezdő 
írásokat megnyugtató alapossággal és minden lényeges momentumra 
kiterjedő figyelemmel elemzi. Nem követi el azt a hibát, hogy a 
zsengéket túlértékeli, de mindenre felfigyel, ami az érett művek 
szempontjából fontosnak tekintendő. És ez azért is nagy szó, mer t 
mint ismeretes, Krúdy már tizenöt éves korától rendszeresen publikált, 
és — akárcsak később —, ekkor is igen nagy termékenységgel. 

Az egyes kisebb korszakokon belül (diákévek, Debrecen és Várad, 
Pest) elsősorban a témaválasztás és a stílusjegyek vizsgálata foglalkoz-
tatja Katonát. Elkerüli a közvetlen összefüggések erőltetett k i m u -
tatását: a témaválasztásban inkább a szerepjátszó, stilizáló hajlam, az 
olvasmányélmények és a közvetlen környezet általánosabb, áttételes 
hatását hangsúlyozza. Ugyancsak helyesen egy-egy, a későbbi egyéni 
stílusú írót sejtető novella- vagy regényrészletben nem fedezi fel 
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minden áron a szárnyait bontogató nagy írót, hanem inkább arra 
mutat rá, hogy ezeknek az írásoknak az ismerete nélkül nem érthetjük 
meg az érett alkotó munkásságát. A zsurnalisztikái munka efemer 
termékeiben is elsősorban azokat az író érdeklődési körét feltáró 
jegyeket fedezi fel, amelyek bizonyos magyarázatul szolgálhatnak az 
1910 után kibontakozó széles körű publicisztikai munkásságához. 
Katona helyes szemléletére igen jellemzőek a következő sorok: 
„Vizsgálódásunkban nem is mint kész műalkotásokkal foglalkozunk 
velük [ti. a zsengékkel — B. A.], hanem sokkal inkább az író fejlő-
désének sajátos történeti dokumentumaiként vesszük őket figyelembe. 
Ebből következik, hogy elsősorban a bennük rejlő motívumok és 
csírák a fontosak számunkra, és nem annyira a kidolgozás, az írói 
megoldás művészi színvonala." 

Ezt a vizsgálati módszert mutatis mutandis a későbbi, 1896 és 
1900 között született, jelentősebb írások vonatkozásában is fenntartja, 
és kivált a Szeretlek.', valamint az Aranybánya c ímű regények elem-
zésénél alkalmazza figyelemreméltóan. Különösen az utóbbi társa-
dalomkritikai élessége csábíthatta volna túlzásokra, de Katona vilá-
gosan látja, hogy ez a regény csupán megragadó és fontos kísérlet 
a városi-polgári irodalom irányzatának sajátos továbbfejlesztésére, de 
a művészi megvalósítás gyengéi perdöntően tanúsítják, hogy a 
korrumpálódó dzsentri-Magyarország elítélése n e m az az irányzat 
volt, amelyben Krúdy írói egyénisége kiteljesedhetett volna. 

Katona kismonográfiájának mindemellett az is érdeme, hogy j ó 
érzékkel emeli ki az ifjúkori írásokból azokat a stíluselemeket, amelyek 
— ha mégoly kezdetleges formában — a későbbi egyéni jellegzetes-
ségek csírái. így többek között a Szindbád előképeknek tekinthető 
novellahősökkel kapcsolatosan felhívja a f igyelmet a líraiság jelent-
kezésére (105 — 107.). Vagy ugyancsak ezeknél az elbeszéléseknél 
rámutat a stílirónia felcsillanásaira. De ugyanakkor figyelmeztet, 
hogy szerepe még nem pontosan ugyanaz, mint az érett Krúdynál. 
„Ot t [ti. 1911 után — B. A.] főként arra szolgál, hogy f inomkodó, 
erősen színpadias, impresszionisztikus stílusát ellensúlyozza, itt viszont 
még inkább az a szerepe, hogy saját írói gyengeségeit leplezze." Ez a 
helytálló és fontos észrevétel kivált akkor pontos, ha azt is hozzá-
tesszük, hogy míg a zsengékben jobbára ösztönös a stílirónia alkal-
mazása, ez az eszköz a későbbiekben írásművészetének igen tudatos 
eszközévé fejlődik. 

A tanulmány utalásaiból nyilvánvaló, hogy szerzője alaposan 
ismeri Krúdy egész életművét, hogy jóval több anyagot dolgozott 
fel, mint amit munkájában közvetlenül is felhasznált. Csak egy ponton 
tartjuk elnagyoltnak a következő fejlődési szakaszra, az úgynevezett 
Mikszáth-korszakra való rövid, ám igen fontos kitekintést. Katona 
— más Krúdv-kutatókhoz hasonlóan — úgy véli, hogy az író vég-
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legesen kialakult, érett müveit 1910-től, az első Szindbád novellák 
megjelenésétől kell számítanunk. Holott már az 1906 végétől írt, 
középkori zsoldostörténeteket feldolgozó elbeszélésekben (Középkori 
álom, A lyukas tallér, Jézuska csizmája stb.) és a Régi szélkakasok között 
(1909) című regényben szinte teljes vértezetében előttünk áll az az 
egyéni hangú író, aki a későbbiekben a magyar próza egyik legjelen-
tősebb mesterévé válik. A megtévesztő talán csak az, hogy szubjek-
tivitása, líraisága a különböző szerepek „kipróbálása" következtében 
itt még a későbbieknél sokkal áttételesebb formában nyilatkozik meg. 

Ez azonban csak olyan megjegyzés, amely nem annyira a tanul-
mány szorosabban vett tárgyát, hanem inkább azt a hatósugarat 
érinti, amit Krúdy pályakezdéséhez értelemszerűen hozzá kell számí-
tanunk. Annál is inkább, mert Katona Béla tanulmányával maga 
támasztja fel bennünk a továbbgondolás igényét. És ezzel együtt azt 
az igényünket is, hogy várjuk tőle e munka folytatását. Mindenekelőtt 
az 1900 után, jobbára Mikszáth hatására írt, a pusztuló dzsentri sorsát 
ábrázoló elbeszélések monográfikus feldolgozását. Mert csak ezeknek 
az írásoknak az elemzése mutathatná ki meggyőzően, miként alakult 
fokozatosan Krúdy egyéni stílusa azokban az években, amikor hosszú 
kerülőúton kereste egyéni kifejezési lehetőségeit, önálló hangját. 

BARTA ANDRÁS 

S O M L Y Ó G Y Ö R G Y : A KÖLTÉSZET ÉVADAI 3. 
(Magvető, 1971.) 

Késedelmesek vagyunk Somlyó könyvének ismertetésével, de az 
ilyen munkákkal nem lehet elkésni. A harmadik Költészet évadai 
nagyon fontos esszégyűjtemény; aktualitását nem veszíti el néhány 
év alatt. A szerző azon a nívón áll, amire a huszadik századi magyar 
esszéhagyomány kötelezi azt, akinek nincs más alibije, mint saját 
esszéje. Németh László vagy Szerb Antal volt ilyen magárautalt, 
mint Somlyó, akit nem igazol se intézmény, se szakma, nincs bévül 
a munkamegosztáson, mert költő, de épp ezért kényszerül magasra 
tenni a mércét. Csak magával osztozhatik a felelősségben. Érte csak 
a saját munkája áll helyt most is, amikor a magyar líra lehetőségeiről 
meditál. 

Ha mégis sajnálkozunk a késedelem miatt, okunk van rá. Könnyebb 
lett volna dicsérni e könyvet, nehezebb lett volna vitatkozni vele, 
mikor megjelent, mint hetvenhárom küszöbén. Ha most méltányol-
juk, zaklatásnak tesszük ki a szerzőt, amit dehogy szeretnénk; ha 
most vitatjuk, úgy tűnhetik föl, nem bennünk a bátorság forrása. 
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pedig magunk is úgy vagyunk vele, vívni csak szemtől-szembe, 
s egyenlő feltételek között tisztességes. Ha már Somlyó magános 
a páston, nehogy félreértsen bárki, mellé állok, s vele együtt gondo-
lom végig, amit A költészet évadai 5.-ban előadott. 

Somlyó vitázik. De folyik ez a vita már régóta. Kibeszéletlen is 
folyik. Másról szólva is ez buzog. Kitűnően komponált könyv a 
Somlyóé. Tehát koncepciózus. Az elképzelés föltűnő mivolta ilyen 
utólagos összerendezésnél mindig azt jelenti, aki az ilyen tanulmá-
nyokat más, más időben, különböző alkalmakra megírta, nem akár-
milyen értője tárgyának. ízlése és gondolkodásmódja van, tárgyának 
avatottja. Ezt Somlyóról kijelenteni viszont olyan, mint felhőtlen 
nyári napon megállapítani, hogy süt a nap. 

Erőteljes koncepcióval találjuk szembe magunkat . A Kölcseyről, 
Adyról, Komjáthy Jenőről írott szövegek, a Pessoa-esszé, a Füst 
Milán-tanulmány, Desnos méltatása, Deguy verseinek kínálása, de 
majdnem minden kötetbéli esszé ugyanazon elképzelés része vagy 
példázása. A magyar költészetről való gondolkodás avittságát ideje 
volna fölváltani végre valami jobbal. S a jobbról Somlyó nemcsak 
beszél, a jobbat maga csinálja is. Élesen exponálja a vitatandó témát, 
igaz. Igyekezete egyoldalúságig hajtja néha-néha. De sehol nem állítja 
könyvét bibliának, kizárólagosnak, s ez a fontos. 

Ne is azt nézzük, ami az egyes írások értelme s értéke külön-külön. 
Messzire vezetne, nem is ez a fontos. Dehogy veszem komolyan a 
Csanádi Imrét illető megjegyzést! Minek esni abba a verembe, 
amelybe Somlyó, aki magának ásta, Csanádi, aki meg azt nem látta, 
egyaránt beleesett azok örömére, akik egyebet sem tudnak, csak 
vermet ásni; dehogy ítélem én ezt a vitát népi —urbánus ellentétnek, 
mikor világosan látom, Somlyó az alkalmat lesi, hogy kedvenc 
gondolatát fejtegethesse. Inkább azt próbálom mérni, ez a kedvenc 
eszme magánkedvtelés-e, vagy közügy. S az intellektualitás és gondo-
latiság eszméjét közügynek ítélem, s éppen abban az értelmezésben, 
ahogy Somlyó véli. Mert vannak, akik csak beszélnek az intellek-
tualitás, a gondolatiság szükségéről, Somlyó azt is tudja, miről van 
szó. Nem az intellektualitás és gondolat irodalmi birtokbavételéről, 
hanem arról, hogy az intellektualitás, a gondolatiság írónak, költőnek 
szükségszerű állapota kell legyen, lehet a mi időnkben. 

Legény a talpán, aki meg n e m riad, midőn Somlyó, Adyról szólva, 
így nyilatkozik : Az európai költészet fejlődésében Ady sokkal inkább 
utóvéd, mint úttörő, s még azzal a megszorítással is, hogy a nagy 
utóvédek művében is ott az úttörés távlata. És tovább! Ady n e m 
hathat kezdeményezőként abban a világirodalomban — s itt Somlyó 
a világirodalmat történelmileg érti! —, amelyben a költői én személy-
telenítése került napirendre, a romantikus én-kultusz felszámolása 
egy egyetemesebb lírai én kialakítása által. De tegyük mindehhez 
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azt is — mivel a félreértés mindig fenyegeti az ilyen tételes kijelen-
téseket — , hogy Somlyó nem Ady géniuszát, költészetének minő-
ségét definiálja, hanem az Ady-szituáció jellegét kísérli meghatározni. 
(Az Ady-szituáció különben idézőjelbe kívánkoznék, mert a Somlyó 
alkotta „Füst Milán-i szituáció" analógiája.) 

Nem Somlyó az első, aki így beszél Adyról. Ráadásul ő mást is 
mond. Az értelmi kultúra sürgetőjének is tartja Adyt. Visszatekintő-
nek, utóvédnek a poétát, a közgondolkodót viszont előrelátónak. 
Mégis szentségtörésnek minősül Somlyó ítélete. S már ezen is érdemes 
volna elgondolkodnunk. Azon, hogy miért nem bírja el a magyar 
irodalmi közgondolkodás a szentségtörőket. Aztán azon is, miért 
bálványcsináló a mi irodalmi közgondolkodásunk. 

Bár magam is meginogtam kicsit; Somlyó tétele szívenütött, 
mégis próbálom őt megérteni. Erre készt a teljesítménye. A Pessoáról, 
Desnosról, Picassóról, Deguyről és Füst Milánról közölt írásaiban 
a modern költészet természetrajzát vélem kiolvasni. Ha vitázhat-
nékom van, vitázzam evvel a vázlattal, mert itt a gyökere Adyra 
vonatkozó tételének. 

Ami novum, legalábbis a magyar versről való gondolkodásban az, 
Somlyó a modern költészetet 1908-cal véli indulni. (Ne akadjunk 
meg az évszámon, azért se, mert kölcsönzi, azért se, mert évszám!) 
Itt tehát már valóban a huszadik századról van szó, nem a tizenkilence-
dik derekán kezdődő modernségről. S akik 1908 táján föllépnek, 
magányosok, egymásról mit se tudnak. Georg Trakl, Saint-John 
Perse, Apollinaire, Eliot, Ezra Pound, Ungaretti, Majakovszkij, 
Paszternák, Hlebnyikov; J. M. Cohen névsora, akitől Somlyó dátuma 
is ered; még Yeats, Rilke és George nevét is följegyzi, mint akik 
ugyancsak 1908 körül alakítják ki saját hangjukat. E névsorba tartozik 
Füst Milán is, de magunk, sokkal nagyobb hangsúllyal, mint Somlyó 
teszi, Babitsot is közéjük sorolnánk, a tizenkilenc előtti Babitsot. 
A névsorba érti Somlyó Pessoát is, Kavafiszt is; s nyilván, még lehetne 
névsorát gazdagítani. De a névsorok olyanok, mint a dátumok. Nem 
mondanak semmit azon túl, hogy teret és kereteket jelölnek. 

Somlyó azonban a neveken és dátumon túl is mond eleget. Milyen 
az a költészet, melyet dátummal s nevekkel behatárolt? — Pessoa-
esszéje, Füst-tanulmánya nyomán rekonstruálom közlését. A költő 
saját élményeiből alkot, de alkotása nem ezen élményeknek a ki-
fejezése. Az alkotás lelkiállapota nem azonos semmilyen élményadta 
lelkiállapottal. És amabban nem érzők vagyunk, hanem teremtők. 
Következésképpen az alkotás az emberi szituáció átalakítása valami 
mássá. Mert az élmény halála a mű, s a mű halála az élmény. A mű-
vészben nem egy élmény válik egy meghatározott alkotássá. A költe-
mény tehát nem egy meglevőnek a kifejezése, nem valami eddig 
ismertet jelent, hanem maga is valóság, létező, a költő és az olvasó 
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szubjektív igazságán túlnövő egyetemesebb igazság. A költészet 
játék is, s ezt Somlyó Pessoa azon gondolatmenetéből vezeti le, mikor 
ez a logikai abszurdumra hivatkozik. Ha azt állítjuk — mondja Pessoa 
nyomán —, hogy minden ember hazudik, akkor ez az állítás önnön 
cáfolata is egyben, mert ha minden ember hazudik, akkor az is hazu-
dik, aki ezt az állítást megtette, akkor pedig mondhatjuk a végtelen-
ségig. De ez a logikai abszurdum nemcsak a játékra vonatkozik, 
hanem a gondolkodás természetére is. Mint az eleata paradoxonok, 
ez is a teremtő gondolkodás szabadságát példázza. Nem véletlen, 
hogy az alkotó gondolkodás paradoxális természetére már a szürrealis-
ták is ráeszméltek. A szürreális csak akkor nyilatkozik meg, ha el-
vettetik a formális logika azonosság-elve. A szürrealista költészet 
logikája paradoxális. Az új költészet logikája a teremtő gondolkodás 
logikája! Az új költészet kreatív, az új lírai gondolkodás a paradox 
logikára épül. S ilyen összefüggésben nyilvánvaló ennek a poézisnek 
a játékossága is, mert a játék is paradox. Paradoxon ugyanis akkor 
keletkezik, ha meghatározott feltételek teljesülnek. 

Pessoa költészetének analízise jó alkalom Somlyónak arra is, hogy 
a modern vers egy másik szembetűnő vonását taglalja. A személy-
telenség kérdéséről van szó. Amit nem úgy kell érteni, mintha a 
modern költészet elveszítené a személyiséget. Inkább úgy, hogy a 
személyiség átalakulóban van. A proteusi költő és a lírai hős meta-
morfózisai Pessoa költészetében különösen pregnáns képet mutat . 
Négy lírai hős, négy költő és négy költői stílus. És Pessoánál a folya-
mat esztétikailag is tudatosult. Pessoa új esztétikája analóg a természet-
tudomány új gondolkodásmódjával. Pessoa bevallott ambíciója, 
hogy egy nem-arisztotelészi esztétikát gondoljon el. Ez az esztétika 
nem a szépség, hanem az energia eszméjén nyugszik „szerény vagy 
szerénytelen párhuzamban a klasszikus geometria riemanni felfogásá-
val". „Ellentétben az arisztotelészi esztétikával, amely azt kívánja 
az egyéntől, hogy szükségképpen különleges és személyes érzékeny-
ségét általánosítsa vagy emelje az általános emberi szintjére, az én 
elméletem szerint fordított az ú t : az általános vezet át a különöshöz, 
az általános emberit kell szeméi/essé tenni; a 'külső'-nekkell 'benső'-vé 
válnia." 

Somlyó érzékenységére jellemző, hogy míg Pessoát annyira méltá-
nyolja, boldogan számol be róla, hogy a szürrealizmuson éppen 
Desnos, aki a leginkább volt képes szürrealista lenni, lépett túl először. 
Somlyó megkönnyebbülése arról értesít bennünket, hogy az ú j 
költészet ismeretelméletét nem a szürrealizmus, nem az izmusok 
alkotják meg. Kétségtelenül igaza van abban, hogy Pessoa — vagy 
Füst Milán — költői gondolkodásmódja általánosabb érvényű, mivel 
az új költői gondolkodás itt kerül kapcsolatba magának a gondol-
kodásnak a gnoszeológiájával. S az is igaz, hogy ilyen általánosításban 
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lehet beszelni a modern vers és az új természettudományi tapasztalat 
alapján képződött logika analógiájáról. Az izmusok ezzel szemben, 
miként a szürrealizmus is, nincsenek az általánosítás ilyen fokán. 
Az azonban már igen gyenge gondolati teljesítmény, amikor a 
komplementaritás elvét teszi egy aktuális írása tengelyébe. (A költé-
szet 1970-ben — fejlődés-e vagy forradalom?) 

Amit Pessoa-esszéjében inkább csak vázlatosan ad elő, azt Füst-
tanulmányában részletesen kidolgozza. Itt tehát nem is az esztétikai 
elvek ismertetendők, hanem Somlyó orientáló szándéka. Arra inspirál-
ná a jelen költőit, hogy a Füst Milán-i szituáció veszítse érvényét 
végre. Félre ne értsük, nem Füst Milánt és nem költői helyzetét állítja 
a ma költészete elé, íme, kövessétek a Mestert. Somlyó nem csinál 
lobogót Füst Milán költészetéből, csak megmagyarázza a Füst Milán-i 
szituációt. Hozzá lehetne tenni, ha más motiváltsággal is, Krúdy 
„szituációja" is hasonló. Somlyó meg akarja értetni a szituációt, 
amelyben a művész teljesen magára marad, hagyatik. S azt is elmondja 
eközben, s bár túlzó hangsúlyokkal, ezen a szituáción a művész veszít 
a legkevesebbet, hacsak n e m nyer, ellenben veszít rajta maga az i ro-
dalom, az irodalmi szellem. A veszteséget — az irodalmi szellemét — 
aztán úgy minősíti Somlyó mint a világirodalmi lehetőség kihagyá-
sát, mulasztását. 

Ezen a ponton azonban el is túlozza koncepcióját. Magát a szituációt 
kinagyítja, ami módszeri következmény pusztán. Az azonban már 
nem, hogy a történetiséget eliminálja. Ú g y tesz, mintha pusztán 
szubjektív döntések sorának következménye volna az egész két háború 
közti magyar irodalom. Mintha Ady lírája sem történetileg motivált 
szituációban alakult volna utóvéddé. Egy irodalomnak a jellege is 
éppen olyan fontos, mint a minősége. Utóbb i a tehetségen múlik 
elsősorban, előbbi a történelmen. De mi történik, ha felismerjük a 
Füst Milán-i szituációt? A múltat akkor sem változtathatjuk meg a 
mában. Irodalmunk jellege akkor is megmarad, benne értve e jelleg-
ben magát a Füst Milán-i szituációt is. Sőt, a Gulyás Pál-i szituációt, 
utóbb a Weöres Sándor-it is. Ahhoz, hogy ezek a helyzetek ne ismét-
lődjenek, az alapoknak kell radikálisan megváltozniok. 

És addig? Szituációnk megértésére k"ll törekednünk, s helyzetünk 
megítélését illetően legalább olyan szellemi erőfeszítéseket kell ten-
nünk, mint Somlyó György erre A költészet évadai j .-kal remek 
példát adott. 

ВАТА IMRE 

Г8 Irodalomtörténet 
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К. S Z O B O S Z L A Y ÁGNES: A SZEMLÉLETESSÉG ESZKÖZEI 
NÉMETH LÁSZLÓ NYELVÉBEN 

(Akadémiai, 1972. — Nyelvtudományi Értekezések 77.) 

A Nyelvtudományi Értekezések sorozatban 1953 óta 78 kötet 
jelent meg. Ebből mindössze négy foglalkozik stilisztikai témával. 
Fónagy Iván a stilisztikát is érintő elméleti munkája (A metafora 
a fonetikai műnyelvben. Bp. 1963.) és három stíluselemzés: Benkő 
László: A szépirodalmi stílus elemzése. Veres Péter szókincse és mondat-
fűzése. Bp. 1962., N . Dely Zsuzsa: A fiatal Jókai nyelve és stílusa. Bp. 
1969. és Szoboszlay Ágnes írása. A közelmúltban örvendetesen szapo-
rodó elméleti és elemző munkák között még mindig kevés a próza-
stílussal foglalkozó dolgozat. Egy-egy szépíró nyelvének teljes stilisz-
tikai feldolgozása hatalmas munkát igényel. A részfeladatok meg-
oldásának számos módszere közül a sorozat műelemző írásaiban két 
módszer bontakozik ki. Az elemző vagy a vizsgálandó anyagot szű-
kíti egy-egy rövidebb írásra, novellára, jellemző részletre vagy alkotói 
korszakra és annak teljes nyelvi-stilisztikai elemzését adja, vagy a 
tartalomból adódó legjellemzőbb stílusjegyek egyikét választja ki és 
annak kifejező eszközeit keresi. Dely Zsuzsa igényes, jólszerkesztett 
dolgozatában az írói életmű egy szakaszát dolgozza fel. K. Szoboszlay 
Ágnes Németh László stílusának egyik vonását, a szemléletességet 
emeli ki és ennek gyűjti össze stilisztikai eszközeit. 

Szoboszlay jól választja ki vizsgálati alapul a három regényt [Gyász 
(1936), Iszony (1947), Irgalom (1965)], mert témájukban összetartozók, 
keletkezésük idejével pedig az író egész alkotó korszakát, fejlődését 
reprezentálják. A dolgozat a szemléletesség fogalmának meghatáro-
zása után azokat a stilisztikai eszközöket veszi sorra, melyekkel az író 
eléri ezt a hatást. A különböző stilisztikai fogalmak vizsgálatát pontos, 
néhol problémákat tisztázó elméleti meghatározással, történeti át-
tekintéssel kezdi, majd jó érzékkel kiválasztott példák következnek, 
koronként még az árnyalati finomságok megvilágítására is jut tér. 

A szemléletesség legfontosabb stíluseszközei a szóképek. Sorukban 
tárgyalja a szerző a metaforát, ezen belül a teljes és egyszerű meta-
forát, a megszemélyesítést, a tárgyiasítást, a szinesztéziát, az allegóriát 
és a szimbólumot. A másik szókép a metonimia, melyet tartalmi szem-
pontból két fő csoportra oszt: az egymásutáni és az egyidejű érint-
kezésen alapulókra. A szóképeket tartalmi-szerkezeti felosztásban 
tárgyalja, és az így kialakuló kategóriákon belül a példákat részletes 
grammatikai elemzéssel mutatja be. Helyesen alkotott külön kate-
góriát a magas előfordulási aránnyal jelentkező, tehát Németh Lászlóra 
jellemző tárgyiasítás eseteiből, amikor a fogalmak, vagy élő személyek 
vesznek fel élettelenre jellemző tulajdonságokat. Ugyancsak ebben 
a részben jól szemlélteti az írói megoldások változatosságát a beszédet, 
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a megszólalást kifejező példák felsorolása. A szóképeken kívül a 
szemléletesség eszközeiként vizsgálja a szerző a hasonlatot, a víziót, 
a részletezést és felsorolást, az állandósult szókapcsolatokat, a körül-
írást, a szókincs szerepét, a látható nyelvet. Jellemzőnek tartja az író 
stílusára bizonyos formák ritkaságát, szinte hiányát. Vizsgálat alá 
veszi ezeket is, nemcsak a példákban gazdag stilisztikai kategóriákat. 
Az allegóriák és szimbólumok elenyésző volta sokat elárul Németh 
László nyelvéről, a bekezdések ritkaságában a szerző a szemléletes, 
de intellektuális próza sajátságait pillantja meg. 

A dolgozat egyik legnagyobb erénye a stilisztikai fogalmak meg-
határozásában való pontosság, mely megalapozott elméleti tudásra 
mutat. Alapos munkát igényelt annak a hatalmas példaanyagnak a 
feldolgozása, mely Szoboszlay Ágnes könyve mögött van. Biztos 
grammatikai, stilisztikai tájékozottság érződik a szövegmagyarázatok-
ból. 

Ami dicsérendő, az elméleti gazdagság, példaszerű felépítés, az 
a dolgozatnak más szempontból hátrányára is válik. Bár a bevezetés-
ben a szerző hangsúlyozza, hogy a szövegnek az olvasóra tett hatásá-
ból indul ki, mégis távol kerül a vizsgált prózától. A hatalmas példa-
anyag ellenére az elméleti felosztás jut túlsúlyra. A dolgozat olyan, 
mintha a stilisztika egy fejezetének, a szemléletességet szolgáló eszkö-
zöknek tankönyve lenne, mely a példaanyagot egyetlen író három 
regényéből meríti. A szerző felkelti várakozásunkat, amikor pontosan 
feltünteti a különféle szóképek előfordulási arányait a három regény-
ben, de kielégítetlenül hagy, amikor adósunk marad a következteté-
sekkel. Maga is érzi, hogy az alapos nyelvi vizsgálathoz részeire bon-
tott anyagot újra össze kell állítania. Erről az igényről beszél az össze-
foglalásban, de ehhez aligha elég három oldal, mely nem más, mint 
a három regényből vett, de elemzés nélkül hagyott idézet. 

Minden stilisztikai vizsgálatnak el kell végeznie ezt az aprólékos 
elemző bontást, és attól függően, hogy irodalmi célú analízissel vagy 
nyelvi-stilisztikai elemzéssel állunk szemben, kisebb vagy nagyobb 
arányban be is kell mutatnia ezt a műhely-munkát, de minden esetben 
el kell jutnia a következtetésekhez, az egész munka céljához és értelmé-
hez, hogy teljes képet nyújtson az író alkotó-egyéniségéről és közelebb 
vezesse az olvasót a mű teljes esztétikai élvezetéhez. N e m elég meg-
találnunk, hogy mely stilisztikai eszközök jellemzőek az íróra, azokat 
milyen cél — adott esetben a szemléletesség — érdekében használja, 
hanem meg kell keresnünk, hogy mindezeket hogyan alkalmazza, 
hogy mondanivalója lényegét sajátos esztétikai szintjén fejezze ki. 
A szépirodalmi szöveg átvilágítása, stilisztikai elemzése akkor ered-
ményes, ha az elemző tudatában van annak, hogy a nyelv az irodalmi 
mű anyaga, a stílus azonban a tartalomtól sugallt teljes fo rma része. 

N. ABAFFY CSILLA 

1 8 * 
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VALLOMÁS AZ ÍRÁSRÓL 
(Szépirodalmi, 1972.) 

A népszerű Diákkönyvtár-sorozat szerkesztőinek helyes kezde-
ményezése, hogy a szorosabban vett kötelező és ajánlott olvasmányok 
olcsó kiadásán kívül néhány kötetben anyagot adjanak az irodalommal 
elmélyültebben foglalkozni akaróknak, lehetőséget ebben a kötelező 
feladatokkal összeforrott sorozatban is a szabad válogatásra, az ön-
állóbb érdeklődés kielégítésére. Az ilyen jellegű köteteknek sorát 
folytatta 1972-ben egy esszégyűjtemény, a Vallomás az írásról (válo-
gatta, szerkesztette és a jegyzetet írta Gábor Emil). 

Ez a tizenhat 20. századi magyar írót megszólaltató kötet a szer-
kesztő szándéka szerint ízelítőt akar adni „a prózai ars poeticák"-ból 
és „a magyar írók magyar irodalomról, a korszak leglényegesebb 
kérdéseiről — mint az irodalmi modernség, a népi írói mozgalom, 
az antifasizmus és mások — írt vallomásaiból". Ennek megfelelően 
egy könyvespolcnyi esszé legszebb darabjaiból, csaknem fél évszázad 
nagy irodalmi harcainak nevezetes dokumentumaiból kap kézhez az 
olvasó gazdag gyűjteményt egyetlen kötetben. 

Nézzük meg, mit talál az érdeklődő középiskolai tanuló és tanár 
ebben a könyvben? 

Talán a legnagyobb élményt az írásokból kirajzolódó írói arcképek 
és önarcképek nyújt ják. Hadd emeljem ki elsőnek az Ady-tanulmány 
gyönyörű kettős arcképét: Petőfi arcát, amint Adyét is tükrözi; 
a szenvedélyes elemzést, amely vallomás is egyben! Egyszerre két 
világot jelez, mindkettőt utolérhetetlenül az ilyen mondatok sora: 
„Sose volt Petőfinek lehetetlen érzése vagy gondolata. Mert amit ér-
zett, amit ő bárhogyan, röppentve talán, kigondolt, ahhoz azonnal 
hozzáadta a lehetőség hitét." Vagy „Petőfi nem mindenben volt 
mértéktelen, de mértéktelen volt mindenben, ami érdekelte, s mérték-
telen volt az utálata a muszájszelídekhez." Emlékezetes marad Illés 
Endrének a szeretet bensőségességével, a bűntudat fájdalmával, de 
az értő írótárs pontos elemzésével rajzolt József Attila-portréja is. 
Olvasóvá is érlelnek, a megfogalmazás tiszta tömörségére is példát 
adnak az ilyen sorok: „Minden szava több önmagánál. Eszménye, 
gyakorlata: a világ felfedezése, a jelenségek megfogalmazása, egészen 
úgy, olyan szigorral, mintha törvényeket szorítana k é p e k b e . . . Mi a 
titka? A legszikárabb pontosságból kicsikarni a varázslatot. Jelzője: meg-
határozás, főneve: fogalmi sűrítés. Igéje: kulcs a világ szerkezetéhez." 

Néhány szép részletben bepillanthatnak az olvasók az írók alkotó-
műhelyébe, a mű „érzéki csodájának" titkaiba, a gondolat és a mű, 
a nyelvi eszközök és a kész műalkotás bonyolult viszonylataiba. Fon-
tosak ezek a részletek, hiszen az írók jobb megértésén kívül éppen 
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ezek adnak kulcsot a művek minél teljesebb befogadásához. Ilyen 
jellegű tanulmány talán több is kellett volna, hiszen a fiatalokban 
nagyon megnőtt az érdeklődés a műalkotások keletkezésének kérdései 
iránt. Emeljünk ki ezek közül is néhányat! A Kosztolányi-részletet, 
amelyben arról ír, hogyan lett a mintaszerű kis cseléd neve Édes 
Anna, vagy hogyan született a Szegény kisgyermek panaszai ciklusa. 
Közben feltárja milyen utat tesz meg a költő az élmény homályából 
a fény felé, az alkotás felé. „Az út — mondja —, amelyet megtesz, 
az a tusa, melyet vív, maga az alkotás. Tett ez, cselekedet, csupa gya-
korlat, tettleges önelemzés és cselekvő önműté t . " Móricz emberi 
alakjának, írói törekvéseinek plasztikus képét kapjuk ebben a néhány 
mondatban: „Akik a nép problémájával foglalkoztunk, megint csak 
a népből szakadtunk fel, de a fájdalmas népből. Itt találtunk a színen 
egy már egészen letarolt és kiélt üres álmot, a boldog népről, amely 
semmit sem tud magáról: s mi őszinte szívvel és felhörgő dühvel 
ordítottuk el magunkat, hogy ez nem így van." Szabó Lőrinc írása 
egyszerre a mai vitákban is aktuális figyelmeztetés és versolvasót 
nevelő magyarázat: „ N e m lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mindig 
az éppen aktuális tartalom, az aktuális kifejezni való kívánalmai dönt-
hetik csak el, hogy valamely kifejezés egyszerű, pontos, teljes, egy-
szóval szükségszerű-e. Aki pontosan kifejezte a maga bonyolult 
mondanivalóját, az egyszerű; aki a szavak mellé fog, az a maga szimpli-
cista tartalmában is kusza és körülményes." Nagy Lajos haragos írá-
sának néhány mondata is a tanári gyakorlatban, az iskolai műelemzé-
sekben naponta megújuló vitákhoz szól szinte hozzá, amikor „a vak 
tekintélytiszteletet felváltó könnyed kritizálás, egy valóságos idétlen 
kriticizmus" ellen hadakozik, és gúnyolja azokat, akiknek „minden 
nagy regény terjengős, a filozofálás és leírás mindig fölösleges", akik 
szerint „a Bovarynét meg lehetett volna írni húsz oldalon" . . . mert 
„a cselekmény a regény, a többi mind salak". 

A kötet legnagyobb súlyú része — a válogató szándéka szerint is 
— a kor világnézeti harcaiban született vitairat. Szenvedélyes hangú 
vagy szigorúan logikus okfejtésű állásfoglalás a 20. század első felé-
nek irodalmi — és minthogy ez ettől elválaszthatatlan — politikai, 
világnézeti kérdéseiben. Ezek az írások valóban emberi közelbe hoz-
hatják azt, ami a fiatalok számára ma már történelemmé, néha puszta 
szólammá halványult. Ezekben az írásokban a gondolat benső vívó-
dása, a meggyőzni akarás szenvedélye, a kimondás bátorsága hitele-
síti, élővé teszi ezeknek az időknek küzdelmeit, és ezek éppen a mű-
vészi kifejezés élményszerűsége miatt arra is alkalmasak, hogy a fia-
tal olvasók világnézetét formálják, segítsék mai világképük kialakí-
tását is. De e viták anyagában való amúgy sem könnyű tájékozódást 
nagyon megnehezíti és a gondolatok világnézeti formáló erejét is 
csökkenti a kötet legnagyobb hibája. Az, hogy a szerkesztő sehol sem 
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tüntette fel a művek keletkezésének dátumát. Csak a kötet címlapján 
olvasható, hogy ezek 1900 és 1945 közötti írások. De éppen ezeknél 
a nagy társadalmi küzdelmek napi harcaihoz kapcsolódó vitairatok-
nál egyáltalában nem mindegy, hogy 1910-ben (mint a kötet első 
írása) vagy 1943-ban (mint a legkésőbbi) keletkeztek-e. 

Németh László drámai figyelmeztetésének is nagyobb súlya van, 
ha ott olvashatjuk alatta az 1943-as dátumot, akkor n e m távoli rém-
kép, hanem politikai aktualitás „a magyarság újabbkori balsorsá"-ról, 
a csupa „májusi aratás"-ról szólni. És 1943-ban ezeknek a szavaknak 
sem rejtett értelme, hanem közvetlen politikai aktualitása van: „Ez 
ellen [ti. a százötven év katasztrófái ellen] csak egy védekezés van, 
ha belső nemzeti folyamatainkat, amennyire lehet, függetleníteni 
tudjuk — nem a kor eszméitől, hanem a kor beavatkozásaitól. A népi 
irodalomnak is erre van szüksége. . . . Üldözés, erőszak, megszállás 
nem fog rajta. De jaj neki, ha mi magunk tesszük törzsére a fűrészt: 
a hűtlenséget." És Bálint György példázatában a tintahalnak sem akár-
milyen harcban kell ilyen módon védekeznie: „Maró, éles, kissé mér-
gező hatású tintával forduljon üldözői ellen, és hosszú karjait sem 
kell mindig visszahúznia . . . és vegye észre azokat a fogakkal meg-
áldott, erősebb, de szintén elnyomott halakat, melyek maguk is hadi-
lábon állnak az ő ellenségeivel. Álljon melléjük; azoknak foguk van, 
neki tintája, megoszthatják a munkát, és vállalhatják a vállvetett 
harcot." Ennek a programnak látnoki, bátor és reális voltát akkor ért-
hetjük meg igazán, ha tudjuk, hogy 1933 májusában írta Bálint 
György, közvetlenül a német fásizmus uralomra jutása után, a nép-
frontpolitika szükségszerűségének felismerése idején. D e ezt sajnos a 
köteből sehol sem állapíthatjuk meg! 

A jegyzetek is sokszor magára hagyják a fiatal olvasót. Néhol 
szükséges lett volna egy-egy név magyarázataként az évszámokon 
és az író, költő stb. megjelölésen túl bővebb tájékoztatás is, a szöveg-
összefüggés szempontjából fontos állásfoglalás vagy viszonylat pon-
tosabb jelzése. Teljesen egyetértek a szerzővel abban, hogy vállalta 
„a szubjektív hangvétel gyakran időt nem álló voltát és a hirtelen 
reagálás tévedési veszélyeit". Azt azonban joggal sajnálhatjuk, hogy 
a szerkesztő lemondott arról a korrigálási, még inkább útbaigazító 
lehetőségről, hogy a tanulmányok jegyzetei előtt rövid ismertetés-
ben kitérjen a mű keletkezésének körülményeire, a mai fiatal olvasó-
nak sokszor szokatlan, néha talán elidegenítő, a keletkezés idejében 
azonban szükséges, éppen a lényeget megfogalmazó, agitatív erejű, 
de mégiscsak torzító személyesség, egyoldalúság okaira. 

A tanulmányok százaiból kellett Gábor Emilnek a kötet anyagát 
összeválogatnia. Ilyen nagy gazdagság — és ilyen szerteágazó téma 
— esetén minden válogatással szemben felmerülhet egy másféle válo-
gatás igénye, kimaradt szerzők neve, egy az olvasó szívéhez jobban 



Szem le 7 8 7 

hozzánőtt tanulmány hiánya. De minden kifogás egyben méltány-
talan is lenne, hiszen mindenképpen a nagy anyag elenyésző töredékét 
válogathatnánk csak össze, az írói alkotás és felelősség összetett kér-
déskörének mindenképpen csak töredékét. Mégis egy esetleges — a 
Diákkönyvtár-sorozatnál szokásos — újabb kiadás esetén meg kelle-
ne gondolni, valóban hatásos-e minden írása ennek a gyűjteménynek. 
N e m kellene-e pl. Nagy Lajostól a Proletárirodalom c. újságcikknél, 
Balázs Bélától a nagyon korhoz kötöt t filmelemzésnél jobb, a mai 
olvasót közelről érintő írást közölni. Bálint György gazdag életmű-
véből sem szükséges két azonos témájú és szövegének csaknem felé-
ben is azonos cikket (Thomas Mann felolvasott) kiválasztani. Azt is 
figyelembe kellene venni, hogy a Babitstól idézett részletek fele benne 
van a IV. osztályos A stílus c. tankönyvben. 

Az újabb kiadásban a sajtóhibákat is ki kellene javítani. Kosztolányi 
szövegében (110. ) egy mondat kihagyásán kívül az eredeti „munkáim 
keletkezéséről" szöveg helyett „unokáim keletkezése" szerepel, gro-
teszkké és zavarossá téve éppen a legszigorúbban, legtisztábban fogal-
mazó szerző mondatát. Radnóti sem a polgári művészet „megveszte-
gethető" finomságairól (304.) beszél, hanem természetesen „megvesz-
tegetők"-ről. A dátum elhagyása félreérthetővé teszi a Móriczról 
szóló két Illyés-részletet, a jelenlegi kötetben az 1932-ben egy szerzői 
esten elhangzott beszédet közvetlenül követi egy 1942-ben, Móricz 
halála után írt visszaemlékezés, holott más szerzőknek minden cikke 
külön lapon kezdődik. Igy a két írás n e m együvé tartozása csak később 
derül ki, ha ugyan kiderül. 

Ez a kötetnyi vallomás és esszé a helyenként vitatható válogatás, a 
szerkesztési apparátus bizonyos hiányosságai ellenére is hasznos, ér-
dekes és élvezetes olvasmány. Jól jár vele az a tanuló, tanár, aki meg-
vásárolja, forgatja. De vajon forgatják-e? Azt hiszem, nem eléggé, 
mindenképpen értékeinél kevésbé. És ennek oka nemcsak a túlzsúfolt, 
a további búvárkodásra nem nagyon csábító, időt alig hagyó tananyag-
ban van csupán, hanem elsősorban abban, hogy a Diákkönyvtár 
köteteinek gyenge a propagandája, pontosabban szólva teljesen hiány-
zik. Ezt a mind a tanári munkában, mind a tanulók önálló vizsgáló-
dásaiban jól használható, az önálló könyvtárat gyűjtő fiatal olvasót 
értékes anyaggal gazdagító kötetet is csak az vette eddig a kezébe, aki 
véletlenül meglátta a könyvüzletben. Ez a szerény ismertetés talán 
rátereli néhányak figyelmét, de ez kevés, hatékonyabb könyvpropaga-
ganda kell. 

JOBBÁCYNÉ ANDRÁS KATALIN 
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A PETŐFI IRODALMI M Ú Z E U M BIBLIOGRÁFIAI FÜZETEI 

Érdemes felfigyelni arra a tényre, hogy az utóbbi években az iro-
dalomtudomány mellé — csendes szerénységgel — egy korszerű 
magyar irodalomtörténeti bibliográfiai rendszer kezd felnövekedni. 
Fontos ezt aláhúzni, ugyanis a magyar bibliográfiai kultúra — annyi 
szép kezdeményezéstől, félbeszakadt nagy vállalkozástól s alig néhány 
beérett teljesítménytől eltekintve — meglehetősen elmaradott nem-
csak a kor és a világszínvonal elvont, hanem az irodalomtudomány és 
a közművelődés nagyon is konkrét, sürgető követelményeihez képest. 
Aligha szükséges a bibliográfiák (s általában az irodalmi segédtudo-
mányok) hasznáról éppen e folyóirat hasábjain elmélkedni. A bibliográ-
fiai munkával kapcsolatos legyintő elnézések, értetlenségek még túl 
gyakoriak azonban ahhoz, hogy ne legyen fölösleges elmondani: 
egy színvonalas bibliográfia a tudománynak és a közművelődésnek 
is nagyobb hasznot hajt, mint egy középszerű tanulmány. Nemcsak 
visszakeresési forrásként, de önmagában is informatív értékkel ren-
delkező, a szellemi életet reprezentáló tükörként lehet s kell a jól szer-
kesztett bibliográfiát olvasnunk. 

Az utóbbi néhány évben sorra jelentek meg az izgalmasabbnál 
izgalmasabb bibliográfiák, pl. A népi (rák bibliográfiája, az Ady-bibliog-
ráfia, a Magyar sajtótörténet irodalmának bibliográfiája stb. Beindult az 
Irodalomtudományi Intézet kilenckötetes bibliográfiai szintézise: 
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája I. 1772-ig. Az alábbiakban 
ismertetendő új füzetsorozat szervesen illeszkedik bele ebbe az immár 
önkéntelenül is formálódó magyar bibliográfiai rendszerbe. Nem 
helyettesítve, „lekörözve" e rendszer más kezdeményezéseit, hiszen 
elkerüli az átfedést. Ésszerű szempont- és munkamegosztást ered-
ményez így ez a sokszínűség. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum — mélyen átérezve a szorosan összefüggő 
tudományos és közművelődési feladatok sokoldalúságából következő 
felelősséget — Botka Ferenc szerkesztésében egy egészen új típusú soro-
zatot indított el. Évente 6—6 füzetben, párhuzamosan különböző 
típusú bibliográfiákat ad ki, rotaprint nyomással, ízléses külsővel, 
kötetbe foglalható módon : folyamatos lapszámozással. 1972-ben 4 
füzet látott már napvilágot, egyben jól mutatva a remélhetőleg nagy 
távlatú, átgondolt koncepciójú bibliográfiai sorozat különböző típusait. 

LAKATOS ÉVA a magyar irodalmi folyóiratok, irodalomtörténeti 
érdekű periodikák teljes bibliográfiáját adja közre a kezdetektől 
1945-ig. Az első két füzet — a leírás alfabetikus rendszerének meg-
felelően — A-tól E-ig sorolja fel a magyar irodalmi lapokat, alapos, 
minden évfolyamot figyelembe vevő, a szerkesztőkre, a mellékla-
pokra, a szerzőkre, a folyóirat jellegére stb. kitérő részletes leírás kísé-
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retében. N e m kell bizonyítani, hogy mennyire úttörő jelentőségű 
ez a vállalkozás: alapja lehet a sajtótörténeti kutatásoknak, különösen 
azáltal, hogy így együtt használható a már említett, a sajtó történeté-
nek irodalmát feldolgozó kötettel. De túl ezen: nemritkán varázsos 
címeivel böngészési és olvasmányizgalmakat is nyújt : egy jól szer-
kesztett „szürke" címlista, egy adattár is sok mindent visszaadhat az 
elemzett folyóirat és a kor hangulatából, atmoszférájából. Pl. a híres 
Borsszem Jankó bőven felsorolt (s persze megfejtett) álnevei önmagu-
kért beszélnek (pl. Ruczaháti Tarjagoss Illés, Suttyomberki Dárius, 
Wewrewsshegyy Dávid, Dicsőffy Lóránd, Sebestyén diák, Spitzig 
Iczig, Tolyoss Dániel, Dr. Hombár Mihály, Dani bácsi, Czenczi 
néni stb.). De tréfán kívül: rendkívül alapos, áttekinthető s megbíz-
ható munka Lakatos Éváé. 

Egészen más típusú ciklust indít KÁLMÁN LÁSZLÓNÉ munkája, a 
Dokumentum (1926 —1927) és a Munka (1928 — 1939) c. folyóiratok 
repertóriuma. A nehezen hozzáférhető, sajtótörténeti-irodalomtörté-
neti jelentőségű (főleg baloldali) folyóiratok anyagának repertóriumi 
feltárása sem most kezdődött persze, lassan egy évtizede, hogy a 
100% antológia függelékeként egy ilyen típusú munka megjelent. 
De ez a „könnyűlovasság" szerepét betöltő mostani bibliográfiai soro-
zat talán frissebben, gyorsabban pótolhatja a hiányokat, mint a kicsit 
nehézkes könyvforma. Találó volt a választás is: a két világháború 
közötti szocialista irodalom egyik legproblematikusabb, legizgalma-
sabb egyéniségének, Kassák Lajosnak e két folyóirata fordulópont 
volt a baloldali művelődésben. Az avantgard mozgalmak sokszor 
mégoly ellentmondásos, vitatható tapasztalataival hazatérő Kassák 
kezdeményezése döntően hozzájárult a munkás-kultúrmozgalmak, 
a szocialista művelődés, az irodalmi ízlés fejlődéséhez. Eredményeit 
és persze ideológiai-politikai tévedéseit tekintve is igen jelentős, 
tanulságos anyag halmozódott fel e lapokban : a bibliográfus türelmes 
rendszerezésével most sokszínű teljességében tárulnak fel előttünk a 
folyóiratok állandó témái, vitái, leggyakoribb szereplői, művészet-
történeti érdekű híres illusztrációi. 

Végül a harmadik típus : LUKÁTS JÁNOS szintén több füzetre terve-
zett sorozata, mely A magyar irodalom története címet viseli. Sajátos, 
más bibliográfiák szempontjaival nem ütköző, tehát nélkülözhetet-
len feldolgozási módszert alkalmaz: lexikonszerűen, abc-ben rend-
szerezve a magyar írókat, egyrészt műveik kritikai, magyarázatos, 
filológiai érdekű, de legalábbis gyűjteményes kiadását sorolja fel, 
másrészt a róluk szóló tanulmányok adatait közli a szerzők betűrend-
jében. Jelentős szűkítés persze, hogy itt tudatosan csak az önállóan 
megjelent könvvek, különlenyomatok, valamint a gyűjteményes 
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kötetekbe felvett tanulmányok szerepelnek. Szűkítés, hiszen a jelen-
tős tudományos eredmények sokszor kötetben meg nem jelent folyó-
iratcikkekből s nem sokkönyvű szerzők üresjárataiból származnak. 
Á m e „merev" szempont nélkül aligha lehetne viszonylag rövid s 
mégis tudományos és bibliofil igényű bibliográfiát csinálni. S ami 
még döntőbb: a más bibliográfiákban használatos — s ott helyes 
— kronológiai rendszerrel szemben az itt alkalmazott kétszeres betű-
rend arra is kitűnően alkalmas, hogy a pl. Arannyal sokat foglalkozó 
hatalmas irodalomból Horváth János Arany-dolgozatai egymás 
mellé kerülhessenek. A tervek szerint a bibliográfiai sorozat személyi 
részét (mely az 1945 előtt indult írók gyűjteménye) általános rész 
fogja követni. 

A gondos és ellenőrző szem biztosan találhat hibákat e bibliográfiák-
ban, sőt maguk a szerzők kifejezetten kérik s ígérik is a helyesbítések, 
kiegészítések összegyűjtését. A kisebb kifogások mellőzésével is azt 
jelezzük: komolyan méltánylandó, értékes sorozatot indított a Petőfi 
Irodalmi Múzeum. 

A. P. 

KÉT N É L K Ü L Ö Z H E T E T L E N SEGÉDKÖNYV 

I. A NÉPI ÍRÓK BIBLIOGRÁFIÁJA* 

Egy sokat vitatott mozgalom fejlődésgörbéje rajzolódik ki viszony-
lagos pontossággal abból az impozáns gyűjteményből, mely a népi 
írók munkásságának címjegyzékét foglalja egybe Varga Rózsa és 
Patyi Sándor szerkesztésében. Egy mozgalomé, mely körül keletkezé-
sének első éveitől kezdve egészen a mai napig úgy kavarognak a vi-
ták, hogy azokban tények helyett többnyire indulatok dominálnak. 
A most megjelent bibliográfia nagy jelentősége, hogy ezentúl nem-
csak hogy nem kell, de nem is lehet, nem is szabad mellőzni a ténye-
ket, ha a népi írókról esik szó. Annál is inkább, mert ennek a könyv-
nek a tényanyaga olyan gazdag, olyan példásan rendszerezett, és 
olyan áttekinthető, hogy könnyűszerrel eligazodhatik benne bárki, 
aki a témához akár csak egy rövid cikk vagy megjegyzés erejéig is 
hozzászól. 

A tanulmánynak is beillő bevezetésben a szerkesztők minden rész-
letre kitérve eligazítanak a szerkesztés koncepcióját illetően. Min-
denekelőtt abban, miért határolták el a feldolgozást az időben 1920 

* VARGA RÓZSA-PATYI SÁNDOR: A népi írók bibliográfiája. Művek, irodalom, moz-
galom 1920 —1960. Akadémiai Kiadó, 1972. 
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és i960 között, és miért korlátozták a mozgalmat a kiválasztott 17 
író munkásságára. Az időbeli elhatárolással teljes mértékben egyet-
érthetünk. A személyekre való korlátozást is ésszerűnek és arányosnak 
tartjuk. Mindössze maximalista kérdésként vetődik fel, nem lett volna-e 
lehetséges a gyűjtést olyan, a mozgalomhoz szorosan kötődő írók 
teljes életművére is kiterjeszteni, mint Sárközi György, Tatay Sándor, 
Szentiványi Kálmán, Mátyás Ferenc, Kádár Lajos, az erdélyiek közül 
Bözödi György, a felszabadulás után indultak közül pedig Sarkadi 
Imre, Sánta Ferenc vagy Tímár Máté. (Persze a hiánylista nagyon is 
ötletszerű, sokkal kevésbé átgondolt, mint a szerkesztők névsora.) 
Lehet, hogy ez a kizárás eleve indokolható terjedelmi okokkal: túl-
ságosan felduzzasztottá volna az amúgy is szokatlanul nagy terjedelmű 
könyvet. De mivel a felsoroltak életművének egy része amúgy is 
szerepel Mozgalom cím alatt, talán az ebből adódó címszótöbblet 
mégsem borította volna fel az észszerű terjedelmet. 

Hogy micsoda elképesztően nagy sajtóanyagot tanulmányoztak 
át a szerkesztők a gyűjteményes köteteken kívül, arról még a Feldol-
gozott folyóiratok, hírlapok jegyzéke c. felsorolás is csak halvány képet 
ad, hiszen nem jelzi, hogy ezek közül mennyi a napilap. Hogy lega-
lább fogalmunk legyen a szerkesztők mindenre kiterjedő gondossá-
gáról, említsünk néhány olyan címet, mellyel nemigen szoktunk talál-
kozni irodalmi bibliográfiákban, mint pl. az Országgyűlési Napló, az 
Országgyűlési Értesítő, a Várospolitikai Szemle, olyan kérészéletű lapo-
kat, mint az Ék vagy a Népünk, a hozzáférhetőség határain belül a 
szlovákiai és erdélyi, valamint az emigráns lapok, vagy szinte a vidé-
kiesség szimbólumának ható Kornádi és Vidéke. Ha valamit hiányolha-
tunk, az a hozzáférhető disszidens lapoknak néhány fontosabb cikke, 
mint pl. Zilahy Lajos: Éjféli beszélgetés c. interjúja az Új Látóhatár 
1959. 4. számában, mely az Ú j Szellemi Front rehabilitálására tesz 
kísérletet, s így a témához szorosan kapcsolódik. 

A bibliográfia jól átgondolt, világos, éppen annyira tagolt, mint 
amennyire az áttekinthetőség megköveteli. Minden lényeges tárgy-
kör belefér, és mint a bevezetőben írtam, jó képet ad nemcsak az 
egyes írók, hanem a mozgalom fejlődéséről is. Nemcsak a mozgalom 
múltjáról és jelenéről, hanem előzményeiről és rokonirányzatairól 
is számot ad. így többek közt a Bartha Miklós társaságról, a Szegedi 
Fiatalok, a Sarló, az Erdélyi fiatalok mozgalmáról. Gondolkozni lehe-
tett volna az on is, hogy a Márciusi Front irodalma, mely a teljesség 
igényével benne van ugyan a kötetben, nem érdemelt volna-e külön 
fejezetet. 

Ha valamit még egy alfejezet erejéig belevettem volna, az az egyes 
írók által sz erkesztett lapok felsorolása. Ha egy antológia szerkesztése 
szorosan beletartozik valakinek az életművébe, és beletartozik, akkor 
még inkább odavaló a lapszerkesztés. És az sehonnan nem derül ki, 
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hogy pl. Szabó Pál mikor szerkesztette a Kelet Népét és a Szabad Szót, 
Gulyás Pál a Választ, hogy a rövid életű Fegyver c. lapot Erdélyi 
József szerkesztette, de ugyanígy nem kapunk képet Illyés, Németh 
László vagy Szabó Zoltán lapszerkesztő munkásságáról sem. Azon is 
kezdhetnénk már legalább gondolkozni, hogy a modern írói bibliog-
ráfiákban előbb-utóbb számon kell majd tartanunk azokat a rádió- és 
egyéb magnószalagon őrzött interjúkat, tv-filmeket is, melyekben 
az írók egy-egy nyilatkozatát örökítették meg. Igaz, hogy ezek nagy 
része nyomtatásban is megjelenik, de a hangszalagon őrzött interjúk 
rendszerint jócskán eltérnek a leírt szövegtől, és mindenképpen egé-
szen más minőséget képviselnek az életművön belül. A népi írók 
bibliográfiájában a Tudósítások, hírek, interjúk rovat is ebbe az irányba 
mutat. 

A bibliográfiai teljesség nyilván az eszmények birodalmába tar to-
zik, de ami a teljességre törekvést illeti, a szerzők nagyon lelkiismere-
tes munkát végeztek. Valahány hiányt felfedeztem a szúrópróbák 
során, az mind csillaggal jelölt lapra vonatkozott, melyről a szerkesz-
tők maguk is jelzik, hogy adatgyűjtésük objektív okokból rendszer-
telen. T u d o m , hogy kicsit olcsó jótanács, de ideírom, hogy az ugyan-
ebben a cikkben ismertetett Ady bibliográfiával való összevetés mind-
két kötet szerkesztőjének nagyon hasznos lesz. így találtam rá pl. arra, 
hogy a társszerzős művek közül a népi írók bibliográfiájából kimaradt 
Juhász Géza: Ady c. cikke a Demokrácia és köznevelés c. 1945-ben meg-
jelent kiadványban. 

Külön kell szólni a bibliográfia egyik legnagyobb erényéről, az 
annotálásról. Abból, hogy minden jelentősebb cikk, melynek címe 
nem utal tartalmára, rövid tartalmi összefoglalóval, annotációval van 
ellátva, az következik, hogy a szerkesztők minden cikket elolvastak, 
ami megint csak jó fényt vet munkájuk méreteire és lelkiismeretes-
ségére. És bár az annotációk helyenként szűkszavúak, nem mindig 
derül ki pl. hogy a cikkek szerzői milyen értelemben szóltak hozzá 
bizonyos fontos politikai kérdésekhez (noha erre a lapok politikai 
pártállásából többnyire nem nehéz következtetni), az annotálás meg-
sokszorozza a bibliográfia használhatóságát és értékét. 

Örömmel üdvözöljük hát a példásan szerkesztett bibliográfia meg-
jelenését. A szerkesztők igazán mindent megtettek, hogy a népi írók 
mozgalmának magas szintű elvi feldolgozásai a közeljövőben mind 
nagyobb számmal megszülethessenek mind a történészek mind pedig 
az irodalomtörténészek részéről. 



Szem le 793 

2. AD Y-BIBLIOGRÁFIA* 

Ha a népi írók bibliográfiája társadalmi igényt elégít ki, akkor az 
Ady-bibliográfia még sokkal nyomasztóbb és régebbi közadósság 
lerovása, pontosabban fogalmazva, résztörlesztése. Mert a szerkesztők 
— Vitályos László és Orosz László — csak részfeladatot vállaltak : Ady 
önállóan megjelent művei és az Adyról szóló irodalom címszavainak 
kötetbe gyűjtését. Azt hiszem, ez a csonkítás annak a célnak érdeké-
ben, hogy minél előbb piacra kerüljön az Ady-bibliográfia kezdő 
kötete, jogos és helyes volt. A szétszórtan megjelent Ady-művek nem 
sok újat mondanának az érdeklődőknek, hiszen ott vannak az össze-
gyűjtöt t kiadások: publicisztikában, mely eddig valóban nagyon 
hiányos volt, befejezéshez közeledik a kritikai kiadás, megbízható az 
Összes novellák kötet is, és a versek kritikai kiadása sem kecsegtet már 
jelentős új felfedezésekkel. Ami persze nem azt jelenti, hogy a szak-
embereknek nem lenne égetően sürgős az Ady-művek teljes bibliog-
ráfiája. És reméljük is, hogy a most megjelent kötetet hamarosan 
követni fogja. 

Örvendetes, hogy az önállóan megjelent Ady-művek bibliográfiája, 
ha az ismert nehézségek miatt nem is egész megnyugtatóan, végre 
valamelyest eligazít bennünket a vers-összkiadások dzsungelében. 
Amit az első részből hiányolunk, az az Ady részvételével készült antoló-
giák feltüntetése, legalább a költő életében megjelenteké. A két Holnap 
kötet pl. sehol sem szerepel a bibliográfiában (holott a körülötte ki-
alakult vitákat nagyon helyesen lehető teljességgel regisztrálják), akár-
csak az Elek Artúr-féle Ujabb magyar költők antológiája. És feltétlenül 
felveendő lenne az I. fejezetbe külön címszó alatt, esetleg szerkesztés 
rovatba elkülönítve A forradalmár Petőfi c. kötet, melyet Ady váloga-
tott, és ő írt hozzá előszót. Az ezzel polemizáló irodalom is szerepel 
a II. fejezetben (bár az Alkotmány, Az Újság, a Magyar Nemzet, a 
Pesti Hirlap támadó cikkei kimaradtak). 

Az átnézett sajtótermékek száma itt is imponálóan nagy, bár a 
szerzők utalnak rá, hogy nem mindent néztek át teljes terjedelmé-
ben. Egyébként ez majdnem lehetetlen feladat lett volna, hiszen 
több száz fővárosi és vidéki napilap 70 évfolyamát végignézni való-
ban emberfeletti munka lenne. Hogy mégis hiányt említek, annak nem 
kötözködés a célja, hanem az a remény, hogy a bibliográfia előre-
láthatóan megvalósuló nyomtatott megjelenéséig még lesz lehetőség 
a kiegészítésre. Mint a fent említett hiányokból is kiderül, feltétlenül 
szükséges lenne a nagy fővárosi és egy-két, Adyval életrajzi vonat-
kozásban levő vidéki napilap teljes átnézése (legalább 1908 és 1919 

* V i táiyos L A s z l ó - O r o s z LAszló: Ady bibliográfia 1896-1970. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtárának kiadványai. 67. sz. 1972. 
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között). Nemcsak a Borsszem Jankó, de a többi vicclapok is (Kakas 
Márton, Deres, Izé, Fidibusz stb.) gazdag Ady-anyagot rejtenek. Kí-
vánatos lenne továbbá olyan felekezeti lapok feldolgozása, mint a 
Szombat c. zsidó lap, melynek Bölöni is munkatársa volt vagy a Re-
formátus Jövő. Jó, hogy szerepel az átnézett lapok között több bécsi, 
moszkvai, párizsi és amerikai lap is, de a bécsiek közül kimaradt pl. 
Sinkó Ervin Testvér c. lapja, Az amerikaiak közül sok eredményt ígér 
az Amerikai Magyar Népszava vagy a Magyar Fórum átpásztázása, de 
jobban meg kellene nézni Göndör Ferenc Az Ember c. lapját is, mely-
nek tudomásom szerint már van teljes példánya a Széchenyi Könyv-
tárban. Ugyanez a helyzet a két háború közt megjelent kisebb erdélyi 
lapokkal is. Nagyon hiányos pl. a Tavasz és a Magyar Szó feldolgozása, 
ami a nemrég megjelent antológiából is pótolható némileg. 

Ami a bibliográfia szerkezetét illeti, elgondolásában logikus és át-
tekinthető. A gyakorlatban azonban nyilván a szerkesztők is rájöttek 
már, hogy egy-egy fejezetet szerencsésebben is megoldhattak volna. 
Igy pl. nagyon nehezen választhatók külön az Ady-kultusz cím alatt 
összefoglalt cikkek a Tanulmányok és cikkek cím alá soroltaktól. Az 
valóban derültséget keltene, ha az Ady-paródiákat az Ady-kultusz 
fejezetben tartanák számon, de a Tanulmányok, cikkek rovatba sem 
valók. Az lenne a javaslatom, hogy végleges formában úgy szer-
kesszék át ezt a rovatot, hogy az amúgy is lazán körvonalazható Ady-
kultusz fejezet helyett külön fejezetben tartsák számon az Adyról 
szóló szépirodalmat (versek, széppróza, paródia alcímekkel), az Ady-
kultusz fejezetben levő egyéb cikkeket pedig tegyék át a Tanulmányok 
és cikkek rovatba. Annál is inkább, mert a mostani beosztás mellett 
lényeges cikkek Függelékbe kerültek. Hegedűs Nándornak van, tudo-
másom szerint, kéziratban egy Ady-anekdota gyűjtése is. Ez is be-
sorolható lenne az Adyról szóló szépirodalom fejezetbe. 

Kissé önkényesnek tetszik a szerzőknek az az eljárása is, hogy egyes 
Adyról szóló önálló műveket nem a II/i. fejezetben tartanak számon, 
hanem átemelnek a Függelék Ady-kultusz fejezetébe. Igy nem szere-
pel az Ady-monográfiák, tanulmányok közt pl. Dutka Ákos A Holnap 
városa c. műve, vagy Krúdy Ady Endre éjszakái (az Ady-kultusz ro-
vatban sem az első kiadása), viszont pl. Dénes Zsófia könyvei vagy 
Hetey Zoltán Ady Bandi Ady Endre c. könyve, melyek legalább annyira 
kétes hitelű regényes emlékezések, nagyon helyesen a monográfiák, 
tanulmányok közt találhatók. A bibliográfiának, véleményem szerint, 
nem feladata az értékelés, és ott ahol a szerző maga nem teszi hozzá, 
hogy regényes feldolgozásról van szó, mint Nagy Andor vagy Miliők 
Éva könyve esetében, ott a bibliográfus ne minősítsen. 

Nagyon helyes, hogy külön fejezetben tartják számon a szerkesz-
tők az ikonográfiával és a megzenésítésekkel kapcsolatos cikkeket, 
csak itt is több következetesség lenne jó (pl. Bölöni cikke Ady utolsó 
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fényképéről nem ebben a rovatban szerepel). Ezek a fejezetek jó ki-
indulásai lehetnek egy valóban hiányzó Ady-ikonográfiának, és nagy 
segítséget adhatnak a megzenésítések teljes összegyűjtéséhez. Kezdet-
nek ugyancsak hasznos az Ady művei idegen nyelven stb. című feje-
zet is, melyben csak gyűjteményes köteteket sorolnak fel. De kár 
összemosni az Ady-műveket a róluk szóló híradásokkal. Ezért ezt is 
két részre bontanám. Az egyikbe csak az idegen nyelvű fordítás köte-
teket sorolnám. De legalább az ismertebb antológiákat itt is feltüntet-
ném, pl. a Seuil kiadásában megjelent Anthologie de la Poésie Hongroise 
du XII. siècle à nos jours, Paris 1962. címűt (a róla szóló recenzió egyéb-
ként szerepel a címszavak közt), vagy a Pogány Béla történelmi jelen-
tőségű francia antológiáját, mely Gara és Illyés közreműködésével 
készült. 

Az ismertetett két munka közül aránytalanul több kritikai meg-
jegyzést tettem a másodikra. Ez nem tükröz szükségképpen reális 
értékkülönbséget.I nkább két szubjektív okra vezethető vissza. Az 
egyik ok a recenzió szerzőjének jóval nagyobb szakmai kompetenciája 
az Ady-kérdésben. (Ezért helyeselhető irodalmi és újabban szakfolyó-
iratainknak is az az egyre erősödő gyakorlata, hogy óvakodnak a 
szakmai kritikától.) A második, sokkal komolyabban veendő ok 
pedig az, hogy a recenzió szerzője nem szeretné, ha az illetékes kiadói 
szervek ezzel a kötettel, melyben igazán sok és nagyon lelkiismeretes 
munka fekszik, elvetnék az Ady-bibliográfia gondját. Magyarán 
szólva a teljes és végleges Ady-bibliográfiát minél előbb meg kell 
jelentetni nyomtatásban, esetleg a kritikai kiadás utolsó köteteként 
és nyilvánvalóan a most áttekintett bibliográfia szerzőinek gondozásá-
ban vagy döntő közreműködésével. 

VEZÉR ERZSÉBET 
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J U H Á S Z F E R E N C N É 
1928 — 1972 

Juhász Ferencné Bródy Sándorról írott monográfiájából a „sorsát 
kereső" író alakja bontakozott ki talán a legszebben; az a küzdelem, 
amelynek erkölcsöt és magatartást teremtő erőfeszítésében az emberi 
személyiség végső formát ölt, megszilárdul s szoborszerű teljességben 
lép a világ elé. A sorskeresés komoly emberi igényének és önvizsgá-
latot, önalakítást kívánó etikájának Juhász Ferencné rövidre szabott 
életében is megvolt a maga szerepe. A népi kollégium hódításra és 
munkára készülődő fiataljai között, a könyvek fölé hajolva, a tanári 
katedrán ő is a sorsát kereste; a maga igazabb lehetőségét, hivatását, 
amelyet be kell töltenie, hogy alakítson valamit a világ arculatán. 
Igy lett belőle a magyar irodalom, a magyar művelődés kutatója, aki 
már megfogalmazta a maga feladatait, tető alá hozta első műveit, és 
akinek terve, munkája lett volna még elég, ha erejét és idejét nem 
méri ki oly kegyetlen szűkmarkúsággal a korai pusztulás. 

Igy sem kevés, amit elvégzett, s ami utána maradt. H o s r r í évek 
munkája nyomán 1972-ben jelent meg Bródy Sándorról írott monog-
ráfiája: az első igényes és teljes pályakép, amely a századfordulónak ezt 
a nagy hatású és nagy tehetségű íróját végre méltóképpen mutatja be, 
s kijelöli számára a megérdemelt rangos irodalomtörténeti helyet. 
A Bródy-monográfia egy író és egy életmű alapos, gondolatokban 
gazdag és megjelenítésben eleven ábrázolása, egyszersmind egy kor-
szak felidézése volt. Egy korszaké, amelyet mind gazdagabbnak 
és mind érdekesebbnek mutat a kutatás. E korszak: a századvég és a 
századforduló, a maga újat akaró vállalkozásaival, emberi közössége-
ket és kapcsolatokat alakító küzdelmeivel, jövőt formáló kísérletei-
vel. Korszak, amely újragondolta a természet, a társadalom és a mű-
vészet törvényeit, elutasította a kiüresedett régi ideálokat, s újakat 
fogalmazott, vagy legalább megpróbálkozott ezzel. Ennek a mozgal-
mas és eleven, újító és kísérletező kornak a világát derítették fel Juhász 
Ferencné tanulmányai. Ezek a tanulmányok az eszmetörténet esz-
közeivel világították meg a századvég, a szecesszió művészeti életét. 
Egy letűnt kor gondolkodását közelítették meg, fogalmait írták le, 
„rekonstruálták", ahogy mondani szokás. Juhász Ferencné azt kutatta, 
hogy a szecesszió elméletírói és művészei miként gondolkodtak a 
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művészet, a társadalom és az ember nagy kérdéseiről. De nemcsak 
a kor eszmetörténetét akarta megvilágítani, hanem emberi viszonyait, 
emberi közérzetét is, azt az érzésben és magatartásban beálló válto-
zást, amely titokzatosnak tetsző, mégis felderíthető logikus rendszer-
ként ott van a nyilatkozatok, elméletek és művek mögöt t . 

Mert Juhász Ferencnét mégiscsak az ember érdekelte elsősorban: 
nemcsak történész volt, hanem figyelmes, jóakaratú és bölcs asszony 
is, aki csendesen, ám határozottan adta elő a maga igazságait, és aki-
nek véleményére érdemes volt odafigyelni akkor is, ha nem a szak-
máról beszélt. Költő felesége volt, aki nemcsak a könyvek és cédulák 
között került kapcsolatba a művészettel, hanem a köznapok világá-
ban is, amelyet Juhász Ferenccel osztott meg több mint két évtizeden 
át. A köznapok aztán a versek révén mégis mások, többek lettek, mint 
pusztán köznapok, s Juhász Ferencné emlékét ezért nemcsak irodalom-
történeti tanulmányai őrzik, hanem ezek a versek is: beléjük balzsa-
mozva él tovább. 

POMOGÀTS BÉLA 

R E N D E Z V É N Y E K 

TISZTELET PETŐFINEK 
1 8 2 3 — 1 9 7 3 

A költő születésének 150. évfordulója alkalmából Társaságunk a 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal és Bács-Kiskun Megye 
Tanácsa közreműködésével Petőfi-vándorgyűlést rendezett 1973. 
március 16-án, 17-én és 18-án Kecskeméten, Kiskunfélegyházán, Kis-
kőrösön és Szabadszálláson. 

A Városi Tanács dísztermében rendezett másfélnapos kecskeméti 
program nyitóülésén üdvözölte a vándorgyűlést Madarász László 
megyei elnökhelyettes. Ezt követően Barta János: Petőfi és Arany, 
Nagy Miklós: Petőfi és Jókai, Kerényi Ferenc: Petőfi és baráti köre, 
majd Bata Imre: Petőfi és József Attila címen tartotta meg előadását. 
A vándorgyűlés másodnapjának délelőtti, még kecskeméti programja 
a költő világirodalmi kapcsolatai jegyében szerveződött, melynek 
keretében Ruttkay Kálmán: Petőfi és az angol irodalom, Szegedy-
Maszák Mihály: Petőfi és Shelley, valamint Martinkó András: Petőfi 
és Karl Beck című előadására került sor. 

Március 17-én délután Kiskunfélegyházán folytatta munkáját a 
vándorgyűlés; itt Fekete Sándor tar tot t előadást Félegyháza és Petőfi 
címen. A következő napon Kiskőrösön, a Petőfi-háznál rótta le a 
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költő iránti tiszteletét koszorújával is a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság és a vándorgyűlés száznál több résztvevője, majd megtekin-
tette a kiskőrösi Petőfi-emlékhelyeket. Délután pedig Szabadszálláson 
zárult a háromnapos vándorgyűlés Urbán Aladár: Az 1848-a válasz-
tások és Petőfi című előadásával. 

A Társaság Petőfi-vándorgyűlésének anyaga az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Petőfi-ülésszaka ekőadásaival együtt könyvalak-
ban is megjelenik a Tankönyvkiadó kiadásában. 

* 

A Társaság tanári tagozatának tavaly indított előadás-sorozata foly-
tatásaként a tanári tagozat, a Szakfelügyeleti és Továbbképzési Intézet, 
valamint a Pedagógusok Szakszervezete „Fáklya" Klubjának közös 
rendezvényeként tartott április 27-én Pándi Pál előadást Petőfi 
és a nemzetiségek címen. 

* 

A Magyar Szakosztály május 2-án felolvasó ülést tartott, amelynek 
előadója Vajda György Mihály volt. Vajda György A naturalizmus 
sturkturája címmel számolt be kutatásairól, amelyek az áramlat legfőbb 
jellemzőinek feltárását célozták: a világkép és esztétikai alapelvek 
mellett ismertette a naturalizmus módszerét és sajátos nyelvi és kom-
pozíciós stb. stílusjegyeit, rámutatva arra, hogy az utóbbiak nincsenek 
mindig szoros kapcsolatban az előbbiekkel. A naturalizmus biológiai-
determinista szemlélete nincs meg az 1850-es évek előtt, de a jelleg-
zetes vizuális, környezetábrázoló pontosság megjelenhet már pl. a 18. 
században is. Csak ilyen értelemben beszélhetünk „időtlen" naturaliz-
musról vagy „örök" romantikáról stb. 

A hozzászólók közül Egri Péter főként Hemingway és a naturaliz-
mus viszonyát fejtegette (cselekménytelenség és naturalizmus), Czine 
Mihály a kelet-európai különbségekre hívta fel a figyelmet, Salyámosy 
Miklós pedig a német naturizmus társadalmi és művelődéspolitika 
szerepéről beszélt. 

MADACH-ÜLÉSSZAK 

Madách Imre születésének 150. évfordulója alkalmából Társaságunk 
a TIT Nógrád megyei szervezetével és a Nógrád Megyei Tanács VB 
Művelődésügyi osztályával együttműködve tudományos ülésszakot 
rendezett Salgótarjánban május 21-én. Wéber Antal főtitkár meg-
nyitója után Horváth Károly Madách és a poème d'humanité címmel 
tartott referátumot. Az előadást követően A szónok Madáchról 
Lengyel Dénes, Madách közéleti szerepléséről Krizsán László történész 
és Szabó Béla muzeológus korreferált. 
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Az ülésszak résztvevői: az előadók és a Salgótarjánból, valamint a 
megyéből érkezett magyar szakos tanárok, könyvtárosok, muzeo-
lógusok délután ellátogattak Csesztvére, ahol megtekintették az év-
forduló tiszteletére rendezett Madách-emlékkiállítást. 

* 

MEGALAKULT A GOETHE TÁRSASÁG MAGYAR TAGOZATA 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság szervezeti kereteihez kötöt-
ten 1973. április 14-én megalakult a nemzetközi Goethe Társaság 
(Goethe-Gesellschaft in Weimar) magyar tagozata, amelynek Buda-
pesten a Petőfi Irodalmi Múzeum biztosított működési teret. A meg-
alakulás alkalmából Helmut Holtzhauer, a weimari Nationale For-
schungs- und Gedenkstätten főigazgatója, a Goethe Társaság nemzet-
közi elnöke tartott előadást a Goethe-kor irodalmáról Die literarische 
Revolution címen. Az alakuló ülésen megjelent nagyszámú érdeklődő 
I I tagú intézőbizottságot választott és megbízta az ügyek tovább-
vitelével, a tagozat programjának előkészítésével. Az intézőbizottság 
elnöke Keresztury Dezső, tagjai Báder Dezső, Illés László, Hajnal 
Gábor, Halász Előd, Mollay Károly, Némedi Lajos, Vajda György 
Mihály, Varga Károly, Walkó György, titkára Szilágyi Lászlóné. 
A tagozat 1973 őszén kezdi meg működését. 
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A D Y ENDRE ÖSSZES PRÓZAI MŰVEINEK 
l e g ú j a b b k ö t e t e i : 

I X . Ú J S Á G C I K K E K , T A N U L M Á N Y O K 

1907 október 1—1909. december 31. 
Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta Vezér Erzsébet 
648 oldal . 16 fényképtábla . Kötve 5 6 , - Ft 

Búcsú a Budapesti Naplótól — csatlakozás a Nyugathoz — 
a Holnap antológia megjelenése — harmadik és negyedik 
párizsi út; ezek a változások is jelzik, hogy Ady publicisztikai 
munkásságának mozgalmas korszaka bontakozik ki ezekben 
az években, melynek két legjellegzetesebb írása: 

A Magyar Pimodán 
és 
A duk-duk affér 

X . Ú J S Á G C I K K E K , T A N U L M Á N Y O K 

1910. január 1 -1912 . december 31. 
Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta Láng József, Vezér 
Erzsébet 
600 oldal . 16 fényképtábla . Kötve 5 6 , - Ft 
112 cikk és tanulmány, melyből 34 most jelenik meg először 
kötetbe gyűjtve, négy cikk (La Vierge folle, Csendes válságok, 
Az őszi München, Bevezető Zilahon felolvasott verseihez) pedig 
azóta előkerült kéziratok alapján most első ízben kerül kiadásra 
ezenkívül szerepel benne Ady egyetlen francia lapban meg-
jelent cikke is. A kötet két híres írása a: 

Portus Herculis Monoeci 
és a 
Petőfi nem alkuszik 

A K A D É M I A I K I A D Ó 


