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T Ó T H DEZSŐ: VÖRÖSMARTY MIHÁLY 
(Második módosított kiadás, Akadémiai, 1974.) 

Tóth Dezső Vörösmarty monográfiájának új, az első óta eltelt 
kutatások eredményeit számbavevő kiadását adja közre az Akadémiai 
Kiadó. Ez a munka már az 1957-ben történt első megjelenése alkal-
mával is hézagpótló volt, mégpedig kétszeres értelemben is. Nem-
csak azért, mert Vörösmarty költészete marxista igényű értéke-
lésének summázata, hanem azért is, mert voltaképpen Gyulai Pál 
klasszikus Vörösmarty életrajza óta az egyetlen teljes Vörösmarty 
monográfiánk. Máig is az. Ez már magában is indokolttá teszi újból 
való megjelentetését, tekintve, hogy már régóta elfogyott a könyv-
árusi forgalomban, viszont az érdeklődés iránta semmiben sem csök-
kent. Változatlanul nélkülözhetetlen segédeszköze a Vörösmarty 
kutatásnak, még inkább az egyetemi, főiskolai szintű irodalomokta-
tásnak. Vörösmarty életrajza, teljes fejlődésképe, valamennyi nagy 
alkotásának alapos elemzése csak ebben a könyvben van együtt, 
szempontjai ma is kiindulási alapok a Vörösmarty kutatók, vers-
elemzők számára. Kétségtelenül azóta több kutató más és más oldal-
ról közelítette meg a nagy költő egyik vagy másik alkotását, vagy 
másként csoportosította műveit a fejlődésrajzban, de mindenképpen 
számontartva Tóth Dezső könyvének megállapításait, azokat el-
fogadva, kiegészítve vagy velük vitatkozva, még ha a másképpeni 
értelmezés nem is vette fel a formális hivatkozás vagy vitatkozás 
formáját. Tegyük hozzá, a könyv megállapításainak többsége jelen-
leg is általában elfogadott tézise a Vörösmarty irodalomnak. Igaz, 
éppen filológiai szempontból sok újat tárt fel azóta a kutatás, főként 
a sorozatosan megjelent kritikai kiadás köteteiben, ám ez adatoknak 
legtöbbjét Tóth Dezső beiktatta könyve új, módosított kiadásába, 
így pl. Martinkó András eredményeit a Magyarvár keletkezéséről, 
Mezei Mártáét a Zalán futása műfaji kettősségéről, Fehér Gézáét 
Az örök zsidó c. drámatöredékről, Pándi Pálét az új szociális eszmék-
nek a költőre tett hatásáról. Viszont elhagyta azt, amit az 1957-es 
változatban a Vörösmartynak tulajdonított 1848. évi decemberi cik-
kekről cáfolólag írt, hiszen ez beleépült a kritikai kiadás most megjele-
nés előtt álló 16. kötetébe. A lábjegyzetekben is az új változat már az 
új tudományos kiadás megfelelő köteteire utal és nem a Gyulaiéra, 
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kár, hogy ezt elmulasztja a dramaturgiai cikkek esetében, ez utóbbiak 
ugyanis Solt Andor gondos rendezésében időközben szintén meg-
jelentek. Egyébként T ó t h Dezső, úgy is mint e sorozat egyik szer-
kesztője és a 3. kötet sajtó alá rendezője a Vörösmarty filológia ered-
ményei t állandóan számon tartja, mint ez nemcsak a hivatkozásokban 
érződik, hanem az elemzésekben is, így pl. A merengőhöz c. költe-
ménynek az új változatban mélyebb beleérzéssel végzett analízisében. 
Talán a Salamon d ráma két változatának erősebb f igyelemmel való 
számbavétele is helyet kaphatott volna. 

T ó t h Dezső könyve első változatának végére egy „Kipillantás. 
Következtetések" c ímű fejezetet iktatott , amely teljesen kimaradt az 
ú j kiadásból. Ebben a fejezetben Tóth a romantikának mint ábrázolási 
módszernek a jogosultságát, ennek az irányzatnak a társadalmi ere-
detét , mibenlétét, a kelet-európai i rodalmakban betöltött különleges 
funkcióját , valamint Vörösmartynak az európai romantikához, első-
sorban Mickiewiczhez, Byronhoz és Hugohoz való viszonyát fej-
tegette. Ez a rész annak idején igen jelentős megnyilatkozás volt a 
romant ika körül akkor még hevesen és némi bizonytalansággal dúló 
vi tákban. Ma már n e m szükséges a romantika pozitív értékelését 
igazolni a marxista i roda lomtudományon belül, a Szovjetunióban és 
másut t lezajlott viták, megjelent írások után és nálunk sem, részben 
Bar ta Jánosnak, főként pedig Sőtér Istvánnak a romantika kialaku-
lásáról, korszakairól és esztétikai sajátosságairól megjelent tanulmá-
nyai után. Ezzel azonban nem akarjuk azt mondani, hogy Tó th 
Dezső fejtegetései a romantika mibenlétéről időszerűtlenekké vál-
tak volna. Ellenkezőleg erre vonatkozó, részben utalásszerű tézisei 
bővebb kifejtésre várnának. Hasonlóképpen termékeny az a szuggesz-
tiója is, mely a magyar és a lengyel romantika eltéréseit az i t thoni 
r e fo rmkor i küzdelmek lehetősége és a lengyel emigráció helyzeti 
különbségeivel magyarázza, noha itt persze történtek korrekciók 
azóta a Mickiewicz—Vörösmarty párhuzamokat illetőleg. Érdemes 
lenne összevetni a vörösmartys és az hugo i pátosz természetét is, 
melyre Tóth Dezső csak utalt, s a két köl tő stiláris eljárásait, mégpedig 
n e m pusztán a költői retorika, hanem a metaforikusság, a sz imbólum-
te remtő nyelvi gazdagság szempontjából is. Mindez azt igazolja, 
hogy bár az 1957-es változatnak ez a részlete is termékeny és gondolat-
indí tó, elhagyása mégis indokolt volt, ha a szerző nem vállalkozha-
tot t az említett megállapítások bővebb kifejtésére. Egyébként ami 
Vörösmar ty romantikáját illeti, annak számos vonását az új kiadás 
a fejlődésrajz keretében mutat ja meg, így főként amikor Vörösmarty 
költészetében a romant ika kialakulásának út ját részletezi. 

A Vörösmarty köl temények újabb elemzői közül többen az iro-
da lomtudománynak a legutóbbi évtizedben kialakult újabb m ó d -
szereit alkalmazva interpretálják azokat, és nemegyszer új és más ér-
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telmezésekhez érkeznek el, a kö l tő fejlődésrajzának kérdésében is 
vannak, akik egyes részletekben eltérnek attól, ami e könyvben ol-
vasható (pl. az 1825 — 1832 közti időszakasz epikájában és drámáiban 
jobban hangsúlyozzák a lázadás és útkeresés romantikájának szimul-
tán megjelenését), Vörösmarty világirodalmi kapcsolatai is sokban 
világosabbak már előttünk a komparatisztika tipológiai és a parale-
lizmuson alapuló azóta jobban kialakult vizsgálati módszerei alapján, 
mind nyugat- mind kelet-európai vonatkozásban, a Vörösmarty 
művek filozófiai tartalmának elemzése folyamán is újabb kísérletek 
történtek (pl. a Csongor és Tünde vonatkozásában). Ezek az ered-
mények, elemzések, megközelítések azonban korántsem álltak össze 
még önálló egésszé, az új területeken elindulok asztalán is ott kell, hogy 
álljon Tóth Dezső változatlanul alapvető értékű és hitelű monog-
ráfiája a Gyulai életrajz, Babits, Horváth János, Szerb Antal, Brisits 
Frigyes, Barta János, Waldapfel József és Szauder József tanulmányai-
val együtt, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Ez a Vörösmarty 
kutató szempontja, az irodalom oktatójának pedig igen nagy segít-
ség, hogy használhatja és neveltjei kezébe adhatja Tó th Dezső monog-
ráfiáját, annál is inkább, mert a szerző az új változatba a kutatás azóta 
született legfontosabb és már vitathatatlan eredményeit is beledolgozta. 

H O R V Á T H K Á R O L Y 

P Á N D I P Á L : PETŐFI ÉS A NACIONALIZMUS 
(Hat előadás) 

(Akadémiai, 1974. — Korunk tudománya) 

Vannak alkotók, akik a nemzeti emlékezet jóvoltából tananyaggá, 
iskolapéldává, eleven szoborrá válva élnek az egymást váltó nemze-
dékek tudatában. Petőfi is ilyen, sőt külön minőség ő a szocialista 
művelődésben, i rodalomtudományban, az irodalmi, a kritikai gon-
dolkodásban. Költői hagyatékának legélőbb s leggyúlékonyabb terepe 
éppen a népről, nemzetről vallott eszméinek, s ezek egykori politikai 
gyakorlatának megértése és értelmezés. A nemzeti kérdés mai fel-
fogása, a szocialista nemzet —értelmezés, a nemzetről való szocialista 
gondolkodás minősége és ereje alapvető társadalmi tudatproblémáink 
között tar tandók nyilván. I lyenformán a Petőfi-kutatás mai ideológiai 
probléma is, s emiatt messze továbbmutató, mint azt az i rodalom-
történeti szakmai viták jelzik, vagy megközelítik. 

Lukács György és Révai József marxista eszmetörténeti alapvetése 
mellett elsősorban Pándi Pál Petőfi-kutatásai nyomán alakult ki az 
igazi Petőfi költői és emberi képe. Természetesen méltó része van e 
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kép megformálásában mindazoknak a jeles Petőfi-kutatóknak, akik 
n e m marxista megközelítéssel ugyan, de a tudományos kutatás 
morális felelősségével s a költő élete és m ű v e iránti mély tisztelettel 
értelmezték az életművet, mint Horváth János, vagy Hatvany Lajos 
tette, s része azoknak a ma is jelentékeny kutatóknak, akik akár a 
kö l tő életrajzának aprólékos pontosságú megírásán fáradoznak, akár 
Petőf i poézisének esztétikai értékeit igyekeznek a szövegértelmezés 
változatos módszereivel kibontani, megérteni , vonzóvá tenni a mai 
olvasó számára. 

Pándi Pál munkája, amely az Akadémiai Kiadó Korunk tudománya 
c. sorozatában jelent meg , a szerző hat előadását adja közre Petőfi és a 
nacionalizmus tárgykörében. Elmondot t szövegekről van tehát szó, 
az élőszó formáló ereje érzik rajtuk, a gondola t születése, a bizonyítás 
nemegyszer vitatkozó heve s mindig a tudós széles alapozású filo-
lógiai kontrollja, a történeti szemlélet és a történeti hitelesség követ-
kezetessége. S ennek az elvnek következetes érvényesítésével szembe-
száll a főként az iskolai oktatásban még ma is kísértő erőltetett aktuali-
zálással, a mondandó maivá erőltetésének sok zavart, félreértést, sőt 
félreértelmezést okozó káros, didakticista gyakorlatával. 

A m i az előadások olvasásakor mindjárt szembetűnik, az mindenek-
előtt a szerző imponáló tájékozottsága Petőf iben, a Petőfi-szakiroda-
lomban , s a kor izgalmas és mozgalmas történetében. De ot thonos 
biztonsággal igazodik el Pándi a Petőfi-évtizedek hazai és nemzet-
közi eszmetörténetében, ideológiájában, a nemzet i kérdés szövevé-
nyeiben. Állításait, bizonyító érveit, cáfoló megjegyzéseit minuciózus 
filológiai pontosság hitelesíti, minden előadásához változatos bibliog-
ráfia áll rendelkezésére az érdeklődő vagy éppen a szakmabeli olvasó-
nak, s noha az egész Petőfi-problematikának itt csak egy — bár ki-
emelkedő fontosságú — részletével foglalkozik, közvetve gazdagítja, 
teljesebbé teszi a költőre vonatkozó ismereteinket is. Az adatokat és 
tényeket , a megvallatott szövegeket éles logikával, biztos ítéletű 
következtető képességgel a mondanivaló f ő sodrába helyezi s össze-
gezései, vagy szöveg közt i kisebb kitérői a megformál t gondolatot 
erősítik fel. Marxista szenvedélyesség hatja át előadásait, mindig sok-
oldalúan bizonyított, történetileg hiteles tényekre alapozva. 

A hat előadást a téma egysége, a módszer következetessége tartja 
egybe. Azt vizsgálja a szerző, hogyan érvényesült Petőfi költészeté-
ben az a rendkívül összetett, erősen érzelmi — tudati töltésű képződ-
mény, amelyet nacionalizmusnak nevezünk, s amelyet a köl tő úgy 
volt képes meghaladni, hogy a történelmi körü lmények s a nemzeti 
érdek felismerésével a haza fogalmát demokratizálta, plebejus tar-
t a lommal telítette. A Vörösmarty által elvileg—eszmeileg megfogal-
mazot t tételt a „haza és emberiség" sorsát egybelátó, egybeérző „ leg-
szentebb" vallásából a gyakorlati politikára vitte át, s a jármot , a 
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szolgasigot lerázó rabszolga-népek életének értelmét, célját a „szent 
világszabadság" forradalmi harcokban megvalósuló valóságában 
látta, álmodta, hirdette meg. 

Pándi a nemzetről való gondolkodás változatait a kö l tő egész 
pályáján végigkíséri. í g y lesz világos az olvasó számára, hogy 1845 
előtt Petőfi költészetében tartalmilag a hazaszeretet és a nemzetszem-
lélet hagyományos és konvencionális elemei dominálnak, de meg-
jelennek már a költői hivatástudatnak a haza-élményhez f ű z ő d ő variá-
ciói is. Meggyőző, ahogyan a szerző a táj és a hazafiság összefonódó 
érzelmi — gondolati é lményét magyarázza azt fejtegetve, hogyan lép 
túl ezen a szinte még pályakezdő költő. „ N e m hiszem — írja —, hogy 
Petőfinek valamennyi ifjúkori versét ismerjük . . . e pályakezdő 
köl teményekben még aligha tudatosan, de már embrionálisán magá-
ban hordozza a szülőföld —tájtípus hangsúlyozásával kiemelkedő 
ö n t u d a t o t . . . Az Alföldet megéneklő köl tő a Kárpátokkal szem-
befordulva énekel. Petőf i ország-hazájában volt hegy is, völgy is, 
alföld is, felföld is —, Petőfi tehát kiemelt, s ez a kiemelés kettős jelen-
tést hordozott . Egyrészt azt, hogy számára az alföld a szülőföld tája, 
a gyermekkor vidéke, alapélménye. Másrészt azt jelenti itt az alföld, 
értelmileg kiteljesítve, felemelve az érzelmi alapot, hogy a puszta 
a szabadság képe, végtelen kiterjedés, amely ekként értelmezve — s nem 
egyszerűen és elsősorban természeti jellege okán — konfrontál tat ik 
a hegységgel, a Kárpátokkal. Ez az értelmezett táj-kiemelés, ez a 
jelképpé emelt tájtípus, költői táj-differenciálás, tájhierarchizálás 
tulajdonképpen lírai visszfénye (és n e m kópiája!) annak az egyete-
mesebb differenciáltságnak, amelyet nem a tájtípusok különböző-
sége, hanem a nemzetet alkotó osztályok, 'nemzetek' különbsége 
határoz meg. 

N e h o g y félreértés essék: a szülőföld — haza érzelmi képlete sem 
Petőfinél jelentkezik először a magyar költészetben. Petőfi az a költő, 
aki ebben az érzelmi képletben felerősítette a tájtípus mot ívumát , s 
előbb haza-fogalmat kapcsolva hozzá, később a jellem-egyenesség, 
szabadság, szuverenitás fogalmait kö tve a szülőföld —haza táji kép-
'etéhez, a magyar Alföldet a haza, mégpedig egyre dinamikusabban 
egv új típusú haza l írai jelképévé emel te ." 

Azért idéztük hosszan Pándi szövegét, mert éppen a táj versek 
sokáig statikus szemlélete terelte el a figyelmet tudományban és ok-
tatásban egyaránt a kö l tő politizáló tájlátásától s a leírás esztétikumát 
helyezve előtérbe, a szerelmi téma mellett a tájlírát emel te az egy-
értelműen forradalmi versek fölé, vagy helyezte éppen azokkal érték-
ben szembe. A szerző kimutatja, hogy a nemzettéválás bonyolult 
folyamatát Petőfi lírai költészetében ,,a haza-fogalom kitágulása és 
politizálódása tükrözi" . Kitágul e haza-fogalom, mert a szülőföld — 
o t thon —haza hármassága mintegy mozgásba jön, a hagyomány élni, 
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hatni kezd, s a haza fogalma lassan közösségi érdekűvé lesz, és poli-
tizálódik, mert körében éppen a közösségi érdekek lépnek előre. 

Mindez persze csak ízelítő a gondolkodásnak Pándira itt is jellemző 
sokrétűségéből, dialektikus építkezéséből. Mert ahogyan n y o m o n 
követi Petőfi műveiben az egykori eleven érzelmi — gondolat i folya-
matokat, ezeknek kettős irányára hívja fel figyelmünket. Hiszen — s 
ezt is példák sorával igazolja — Petőfi n e m volt s nem is lehetett érin-
tetlen a nacionalizmus nemzeti túlzásaitól, a hazafiság érzését könnyen 
félresiklató zavart hangoktól , de éppen költői zsenije okán már akkor 
is ,,egy plebejus kötöt tségű értelmiségi" tudatával tesz különbséget, 
amikor költői s ember i világában m é g nem volt jelen a plebejus 
demokratizmus tudatossága. A kor, amelyben élnie adatot t — így 
hozta ezt magával. Pándi Lukács Györgynek egy megállapítását idézi 
A történelmi regény c. művéből , amely megállapítás összegezi s tovább-
mozdítja egyúttal a gondolatot : „A nemzeti önállóságra és sajátos-
ságra való hivatkozás szükségképpen összekapcsolódik a nemzeti 
történelem feltámasztásával, a múltra, a régi dicsőségre, a nemzeti 
gyalázat mozzanataira való visszaemlékezéssel, akár haladó, akár 
reakciós ideológia az eredmény. — így kapcsolódik a tör ténelemnek 
ebben a tömegélményében (a napóleoni háborúk koráról van szó) 
egyrészt a nemzeti elem a társadalmi átalakulás problémáihoz, míg 
másrészt a nemzeti történelem beágyazottsága a világtörténelembe 
egyre szélesebb körökben tudatosul." 

A korai szakaszban — s mind ri tkábban ugyan, de később is — a 
haza és nemzet Pándi szavával „min t csúcsérték" van jelen Petőfi 
ekkor írt legjobb verseiben, anélkül azonban, hogy „fölényes, le-
kezelő, sértő" gesztust alkalmazna más népek vagy nemzetek irá-
nyában. 

Vers-példák hosszú során át bizonyítja Pándi, hogy a köl tő ki-
teljesedő életművében a nacionalista mot ívumok jelenléte nem tar-
tósítja ezeket a mot ívumoka t . De részt vesznek ezek egy olyan lírai 
koncepció megalkotásában, „amely előkészítette és több vonatkozás-
ban megvalósította a nacionalizmuson való túllépést". Az 1840-es 
évek második felében írot t költemények kimondatlan gondolata a 
balról való egységteremtés, a forradalmi néphatalom által kivívandó 
új társadalom igénye. Ez az igény munkál t 1848 táján azoknak a for-
radalmi köl teményeknek a viharzásában is, amelyekben a szomszéd-
népek sorsa is megérintetet t . A Petőfi és a nemzetiségek c. előadás rész-
letesen elemzi ezt a nemcsak történelmileg, de költőileg is bonyolul t 
tematikát. Csak a szerző fejtegetéseinek summázatát emlí thet jük itt 
egy rész-idézettel: „Senki sem állíthatja felelősen, hogy Petőf i világán 
nem vonultak át különféle előítélet-foszlányok a nemzetiségekkel 
kapcsolatban. Azt sem állíthatjuk, hogy Petőfi tudatvilágában már 
kirajzolódott a nemzetiségi kérdés rendezésének konkrét és érvényes 
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programja . Azt állítjuk viszont, nem utolsó, hanem elsősorban a szél-
sőséges hangú Élet vagy halál ! elemzése alapján, hogy Petőfi m é g a 
legelkeseredettebb pillanataiban is a tör ténelmi kényszerűség logikája 
szerint fogalmazott ." Ezeknek a következtetéseknek az ellenpróbáját 
— ahogyan maga nevezi — is elvégezte a szerző. Más művek mellett 
az 1848 nyarán írt Az apostolt említi meg. Petőfi eszméinek szótára-
ként emlegetjük, tanítjuk ezt a művet. Á m ebből a szótárból hiányzik 
a nacionalizmus. Egyetlen utalás sincs benne, amely a nemzetiségekre, 
a szomszédnépekre vonatkoznék, noha ez összegező, nagy költe-
mény egyszerre keletkezett azokkal a versekkel, amelyekben a köl tő 
bírálta vagy éppen támadta a nemzetiségeket. „Szilveszter ember i -
ségre méretezett, világmegváltó eszméi tartalmazzák a nemzeti 
kérdés megoldásának végső irányelveit, anélkül, hogy konkrét módon 
kirajzolódna itt a megoldás." A népek történelmi küldetésének meg-
oldását a világszabadság kivívásában látó kö l tő az emberiségre mére-
tezett politikai koncepcióban ment tudot t maradni a nemzetiségek-
re t ámadó indulatoktól. S éppen azért, mer t történelemben érzett 
és gondolkodot t . 

Tud juk , utolsó hónapjaiban, heteiben, a szabadságharc próbái 
közepette, Bem táborában is írta riadóit, s elgondolkodó, meditat iv 
költeményeit . Megalkotta a szabadságharc poézisét, amelyben a 
nemzeti ügy történelmi atmoszféráját s a nemzetté válni akaró nép 
plebejus méltóságát volt képes kifejezni. Petőfi küzdött a nacionaliz-
mus visszahúzó erői ellen s emberi és köl tői nagysága nem abból 
származott, hogy kikerülte, hanem abból, hogy megfékezte, korlá-
tozta, „átlcnyegítette" a nacionalizmust. „Ez a magasabb elveket és 
erkölcsi normákat érvényesítő emberi képesség emberiségre tekintő, 
aktív nemzeti tudatból, a kiteljesedő plebejus forradalmár gerincé-
ből született. Az erkölcsöt is formáló, értelmes szellemi teremtés 
halhatatlan példájaként." 

A múlt és a jelen dialektikája minden időkben nagy, sőt gyakran 
vezető szerepet játszott a nemzetről való gondolkodásban. Petőf i is 
átgondolta, költőként olykor át is élte a történelmi múltat . Múl t -
szemléletének fő jellegzetességei általában közismertek. Ostisztelete 
egybekapcsolódott a középnemesi nacionalizmussal. Radikalizálódó 
szemléletet tükröz Rákóczi-kultusza, a francia forradalmi hagyo-
mány iránti lelkesedése egyéniségének lényegéből fakadt. Pándi elő-
adásai nyomán már említettük, hogy a szülőföld-szeretettel egybe-
sodort nacionalista érvelés néhány kiemelkedő Petőfi-versben nem 
programot , hanem éppen ellenpéldát kínál a költő jelenének, mint 
ahogyan a régmúltról ellenpéldát n y ú j t o t t a reformkor nemzeti 
romantikája is. Á m Petőf i költészetében akkor is ott volt a példa, ha 
közvetlenül nem kívánt általa programot adni, mert a példa mindig 
olyan ország volt, amely a társadalmi fejlődésben meghaladta a mi 
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helyzetünket. így és ezért volt példa — ha kimondatlanul is — Francia-
ország. S múltbírálatának kritikai szemlélete mindig a dicsőség — 
szolgaság szembehelyezésének dialektikájából táplálkozott . 1848 
szeptembere után mind erőteljesebben hangzik verseiben az önmagára 
talált nemzet dicsérete, biztatása és a szolgamúlt ostorozása. Versek, 
prózai részletek, levelek tanúsága ékesen bizonyítja a haza-fogalom 
demokratizálódását, a plebejus hon-szemlélet térnyerését a költő 
tudatában. Elég, ha a király-ellenes költeményekre uta lunk, ha a köz-
katonák tiszteletére hívó költeményt említ jük. Ezért erősödhetett föl 
1848 szeptembere után költészetében a plebejus hazaszeretet, a király-
lyal szimbolizált rabság, szolgaság-motívum fenyegető jelenléte. Az a 
nemzeti radikalizmus, amely aktívan s korszerűen szolgálta a valóban 
nemzeti ügyet. Azt a nemzeti ügyet, amelyet plebejus értelmezésben 
mutatot t fel a világnak „ . . . mint az aktív zsarnokellenesség, aktív 
plebejus törekvés tényét és példáját a korabeli E u r ó p á b a n " . Amiért 
1848 —49-ben a „magyar ügy" — a magyar nemzeti erőfeszítés — 
éppen társadalmi és szociális töltete okán valóban példaadó világ-
helyzetbe került . 

Mi teszi Pándi Petőfi-előadásait napjainkban különösen időszerűvé? 
Azok az ismert viták, amelyek a nemzet i kérdés, a hazafiság, a nacio-
nalizmus marxista értelmezése körü l zajlottak és zajlanak. Pándi 
— munkája utószava szerint — előadásaival nem kívánt közvetlen 
bekapcsolódni e vitákba, noha a könyvében tárgyalt problémakör 
érintkezései e mai vitákkal nyilvánvalóak. Az alapszándékról — amely 
előadásainak kiadására késztette — így í r : „ . . . ezekkel az előadások-
kal célom volt a nemzeti kérdés, nacionalizmus történeti szemléleté-
nek — ha nem is a bemutatása konkré t irodalmi anyagon, de az ilyen 
szemlélet alkalmazása iránti igény felkeltése. Ezt az igényt s főleg 
ennek gondos, tudományos kielégítését rendkívül fontosnak tartom. 
Nélkülözhetetlennek a legtágabb ér te lmű szocialista köznevelés 
szempontjából. A m í g ugyanis a történelmileg változó tartalmú és 
értékű emberi képződmények és ideológiai kategóriák történetiségét, 
azaz igaz természetét nem tudjuk gondolkodásunk, érzelmi életünk 
szerves részévé tenni, addig akaratlanul is a történelmietlenség, a rög-
tönzések és az ösztönösség jegyében alakulnak gondolataink, érzel-
meink, szemléletünk. Az ilyen önkényesség érvényesülése a szellemi 
életben nemcsak azért kártékony, m e r t az értelem elé helyezi az ér-
zelmet, s az érzelem elé az indulatot, hanem azért is, m e r t az ellen-
őrző értelemtől megszabadulva, igen gyorsan alakit ki egy indulati 
töltésű, irracionális szövésű, érzelmi természete okán rendkívül érzé-
keny és agresszív magabiztosságot, ön tudato t . " 

Az irodalomtörténész felelős, f igyelmeztető szavai ezek, tulajdon-
képpen arról, hogy bármi sok, de n e m elég - Veres Péter kedvelt 
formulájával élve — népben —nemzetben gondolkodni, mert ha a 
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nemzeti kérdés, a nacionalizmus mai változataival szemben a tudati 
küzdelmek közepette alakuló szocialista hazafiság kibontakozását 
kívánjuk elősegíteni a tudományban, az oktatásban, a társadalmi 
tudatban, s a közgondolkodásban, akkor meg kell tanulnunk tör-
ténelemben, távlatban gondolkodni. Min t ahogyan Pe tőf i is, Ady is, 
József Attila is történelemben gondolkodtak akkor, amikor a haza és 
haladás szolgálatára mozgósították leg jobb önmagukat. 

P Á L M A I KÁLMÁN 

K O V A L O S Z V S Z K Y MIKLÓS: 
EMLÉKEZÉSEK ADY ENDRÉRŐL II. 

(Akadémiai, 1974.) 

Talán mindnyájunknál nehezebb részt vállalt az Ady-kutatásból 
Kovalovszky Miklós, aki a kortársi emlékezéseket gyűj t i össze. Nincs 
még egy magyar író, akiről annyi emléket őrzött m e g a megbíz-
hatatlan emberi emlékezet, tehát m á r az anyag összegyűjtése is rend-
kívüli teljesítmény. Ugyanakkor az emlékezés többszörösen komp-
romittál t műfaj , tehát a szorgalmas gyűjtőnek rostálni, mérlegelni, 
hitelesíteni kell. Kovalovszky az irodalomtörténész, a filológus és a 
pszichológus teljes szellemi fegyverzetében sikeresen végzi el ezt a 
munkát . 

Emlékezésgyűjteményének második vaskos kötete kerül t nemrég 
az olvasó kezébe. Benne Ady debreceni és nagyváradi évei, összesen 
hat esztendő emlékei elevenednek fel. A második köte t tíz ívvel 
terjedelmesebb, mint az első volt, mely Ady életének első 19 évéhez 
fűződő emlékeket foglalt egybe. Ez a terjedelemnövekedés arra is 
figyelmeztet, hogy a továbbiakban az emlékezések száma fordított 
arányban növekszik majd az évekével, ami teljesen ér thető, de kissé 
ökonomikusabb közlésre kell, hogy serkentse a közlőt. Azzal ugyanis 
— igaza van Kovalovszkynak — n e m lehet takarékoskodni, hogy 
olyan kortársak közismert írásait, mint Hegedűs N á n d o r , Lengyel 
Géza, Dutka vagy később Bölöni és Révész stb. legalább részben 
újra ne közölje, mer t ez vétek lenne a teljesség ellen még akkor is, 
ha az érintett m ü v e k állandóan hozzáférhetők lennének. De azzal 
talán nyerne valamit, ha összefoglaló értékelését egy-egy nagyobb 
cikkcsoport után összevontan adná, és az egyes cikkek után csak a leg-
fontosabb tudnivalókat, például az emlékezés forrását közölné (ezt 
sajnos a mostani kötetben nemegyszer nélkülöznünk kell). Ezzel a 
módszerrel az egyébként gyakori ismétlések is elkerülhetők lennének. 

A második köte tben Kovalovszkynak van néhány olyan új fel-
fedezése, mely valóságos bravúrnak számít. Mindenekelőt t a Kíváncsi 
ügy remek detektívmunkával tör tént felderítésére gondolok, mely 
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nemcsak egy hamvába hol t szerelmi regény tökéletes rekonstruálását 
jelenti, hanem Ady huszonhat eddig ismeretlen levelének első közlését 
is, s ezek közül a levelek közül nem egy fon tos új adalékkal gyarapítja 
ismereteinket az ifjú kö l tő érzésvilágáról. D e nagy találat A d y levele 
magyarcsaholyi legációjáról is vagy eddig ismeretlen debreceni indexé-
nek közlése, akárcsak nemrég előkerült képe a Makoldy család köré-
ben stb., stb. Kovalovszky nemcsak passzív gyűjtője a meglevő 
emlékezéseknek, hanem megkereste a m é g élő kortársakat, és velük 
- talán a huszonnegyedik órában — megírat ta emlékeiket. Ezen kívül 

maga is lelkiismeretesen kutat könyvtárakban és levéltárakban, 
ami igen tiszteletreméltó dolog, különösen, ha tekintetbe vesszük 
i rodalmár közéletünk ú jabban divatossá vál t lenéző magatartását az 
elsődleges forráskutatásokkal szemben. 

N a g y o n örvendetes, hogy Kovalovszky nemcsak a szorosan Ady-
hoz kapcsolódó emlékeket gyűjti, hanem jelentősebb kortársait is 
bemuta t ja az emlékezések tükrében, így Sípos Bélát, Zoltai Lajost, 
Fehér Dezsőt és Szűts Dezsőt. Majdnem akadékoskodásnak tetszhe-
tik tehát, ha néhány ötlettel mégis kiegészítem gyűjtését. N é m i ille-
tékességem van hozzá, hiszen életemnek „ e g y csúnya" fokán magam 
is gyű j tö t t em írói emlékezéseket. Lengyel Géza írásában szerepel a 
köte tben Goór Pál, polgár i nevén Bürger E r n ő temesvári ügyvéd 
neve. Emlékezései, melyeket magnetofonba mondott , megtalálha-
tók a Petőfi Irodalmi Múzeum hangtárában. Ugyanitt vannak 
Madáchy Boldizsár főként családi hagyományokból merített emlékei 
a kö l tő ifjúkoráról. Ady további életútjához pedig nagyon sok kisebb-
nagyobb emlékezést őriz ugyanez a gyű j t emény . A sajtóban meg-
jelent emlékezések közül különösen az erdélyi és az emigráns sajtó 
termékeire hívjuk fel f igyelmét (persze elsősorban az Ady-bibl iográ-
fia szerkesztőiét). Csak néhányat sorolok fel itt példának: Szebenyi 
József: Ady, Léda asszony meg én. Az E m b e r 1930. dec. 6., Gábor 
István : Ady Endre nagyváradi nyomában. Brassói Lapok 1932. dec. 6., 
Szüts Dezső nekrológjai közül Ady-vonatkozásai miatt is érdekes 
Mar ton Manóé (Nagyváradi Esti Lap 1926. ok t . 8.) és Pásztor Edéé 
(Nagyváradi Friss Újság 1926. okt. 8.) 

Imponáló , milyen pontosan ismeri Kovalovszky nemcsak az A d y -
irodalmat , nemcsak a megjelent Ady-köteteket, de a kritikai kiadásból 
k imaradt Ady-írásokat is, hiszen a legnagyobb hiányok éppen itt , a 
debreceni és nagyváradi anyagban éktelenkednek. Nagy utánajárás-
sal és gazdag dokumentációval tisztázza A d y fizetésének kérdését. 
Érdekes, amit az Ady első prózai gyűj teményének kiadása körüli herce-
hurcáról ír. De nem említi Fehér egy kisebb jelentőségű gyűj teményét , 
mely Ady a zsidóságról c ímmel jelent meg 1919-ben Nagyváradon. 
Ernőd m á r 1913-ban írja Adynak (szept. 10.), hogy régi írásainak 
összegyűjtésén dolgozik egy Fehér tervezte kötethez. Erre céloz 
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Tabéry a kötetben idézett röpiratrészletében is (576.). Tudomásom 
szerint a harmincas években Hatvany megbízásából is foglalkozott 
E m ő d Ady nagyváradi cikkeinek gyűjtésével. 

Nagy segítséget adott a nagyváradi anyag összegyűjtéséhez és 
kommentálásához Hegedűs Nándor , aki hosszú évek áldozatos kuta tó 
munkájá t szentelte Ady nagyváradi éveinek, két nagyon hasznos 
könyvet is írt róla, és gazdag ismereteit most mint a kötet egyik 
emlékírója és lektora is hasznosította. Itt is, mint két könyvében sok jó , 
legendafoszlató közlést köszönhetünk neki. így például hitelt é r -
demlően tisztázza Goga szerepét Adyék birtokainak mentesítésében 
(578.). Kár, hogy Kovalovszky annyira tisztelte Hegedűs kétségkívül 
óriási jártasságát a nagyváradi viszonyokban hogy csaknem minden 
állítását készpénznek vette. És még nagyobb kár, hogy többnyire 
átveszi Hegedűs szemléletét is, s ez helyenként a könyv tudományos 
objektivitásának rovására megy. 

Legjellemzőbb példa erre a Szüts Dezsőről írt fejezet. Szüts alakja 
valóban nagyon ellentmondásos az egész Ady-irodalomban, n e m 
könnyű hiteles portrét rajzolni róla. Hegedűs inkább a kortársi véle-
ményeket foglalja össze Szütsről, mivel ő maga csak 1920 után, néhány 
évig ismerte személyesen. Ezek a vélemények pedig gyakran n e m a 
realitást tükrözik, hanem előítéleteket, a filiszter ellenkezését valaki-
vel szemben, aki más, mint ő, aki megveti egy századeleji kisváros 
kicsinyesen józan erkölcsi normáit , és önként kivonul a polgári t á r -
sadalomból. Igaz ugyan, hogy a Pimodán Artás és Tébolyának Szüts 
a modell je. Csakhogy ez a démonivá stilizált figura inkább A d y 
művész-fantáziájának szülötte; semmiképpen sem lehet egy reális 
portré kiindulópontja, aminthogy bármilyen sok önéletrajzi e lem 
van a Pimodánbm, mégiscsak rosszul járna az, aki ebből akarná össze-
állítani Ady életrajzát. 

Peterdi, Losonczy Gábor és a többi kortársak anekdotái (415, 455.) 
vagy a Színházi Újságban elhelyezett álhírek olyan ugratásokról 
számolnak be, melyek a bohémvilágban napirenden voltak. Kar in thy 
Cini tucatjával csinált hasonlókat, és mégse jutna senkinek eszébe 
ezért Karinthy Ferenc írót lélekmérgezőnek, amorális alkatnak vagy 
éppen a század legnagyobb intrikusának nevezni, ahogyan Szütsöt 
tisztelték kortársai. Igaz, hogy a századeleji kisváros konvenció-
tisztelő, álszent közegében az ilyen bohémtréfákat a tisztes polgár i 
társadalom elleni merényletekként ítélték meg, de éppen ezt a m e g -
ítélést nem kellene átörökítenie az i rodalomtudománynak. H o g y 
Szüts Dezső novellatémákat adott el, sőt, hogy két írónak ugyanazt 
a novellatémát adta el, ez inkább az írókra nézve diffamáló és a k o r 
irodalmi viszonyaira jellemző, arra a társadalomra, mely nem a pla-
gizátort veti ki magából, hanem azt, aki bármilyen groteszk fo rmában 
is, de erre a visszásságra ráirányítja a f igyelmet. Vagy hogy m e g -
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sértette a pártfegyelmet, és függetlenségi párti lapban ellenségesen 
írt a függetlenségi pártról a szerkesztő, Halász Lajos távollétében? 
Ez fájhatot t Halász Lajosnak, mer t kockára tette vele karrierjét, de 
miért bűn ez a mi szemünkben? 

Egyetlen igazán súlyos, becsületbe vágó do lgo t írhatnának az 
emlékezők joggal Szüts Dezső számlájára, éspedig az 1915-ös, Tiszán-
túli álnévvel írt, Adyt és a progressziót támadó cikkeket a Tiszán-
túlban. Csakhogy mind ez ideig senki sem bizonyította be hitelt 
érdemlően, hogy az álneves cikkek szerzője Szüts. Kovalovszky 
mindössze így indokolja: „Tiszántúli Ady-ellenes cikkeit Bölöni és 
Hegedűs min t a váradi sajtóéletet közvetlenül ismerő kortárs, nyilván 
megalapozottan tulajdonítja Szütsnek, márcsak jellemző stílusuk 
miatt is ." (449.) Sajnos, ez bizonyítéknak sovány, különösen akkor, 
ha vele egy ember jellemét bélyegezzük meg örökre . Hogyan kép-
zelhető el, hogy Nagyváradon, ahol Szüts Dezső annyi borsot tör t 
az újságírók orra alá, a korabeli sajtóban ezt senki sem tette volna 
szóvá? H o g y a n tételezhető fel, hogy ha Ady Bölöni nyomán hitelt 
adott volna ennek a híresztelésnek, akkor sohase vágot t volna vissza 
Szütsnek, sőt szívélyesen, ölelésre tárt karral közeledett volna Szüts 
felé, mikor a háború alatt Nagyváradra látogatott . Márpedig így 
emlékszik vissza erre Bárdos László 1916-ra időzítve az emléket 
és Zsolt Béla, aki 1918-ban kerül t Nagyváradra, tehát egy e körüli 
találkozást örökíthetett meg. Az sem tisztázott, h o g y Szüts meddig 
volt a Tiszántúl munkatársa. Abban megegyeznek az emlékezők, 
hogy a világháború kitörése után került oda. Hegedűs szerint az 1918-
as októberi forradalomig dolgozot t ott, és 1920-ban került a N a g y -
váradhoz. (422.) Halmay Árpád szerint a Tiszántúltól nemsokára a 
Nagyváradi Friss Újsághoz, m a j d a Szabadsághoz ment , és csak annak 
megszűnése után a Nagyváradhoz. (430.) Mindezekre a homályos 
adatokra fényt kellene deríteni, mielőtt biztosra vesszük Szüts szerző-
ségét. Kovalovszky ténynek fogadva el az igencsak bizonytalan fel-
tevést, m é g kombinációkat is épít rá, például, hogy Kosztolányi 
azért kérte fel Szüts Dezsőt emlékeinek közlésére az Esztendőben, mert 
tudta, hogy Ady ellenes szellemben fog nyilatkozni. (477.) Elfelejti, 
hogy ezt m é g Kosztolányi sem tehette volna meg egy olyan lapban, 
melynek Hatvany volt a szerkesztője. 

Kár, hogy nem mutat rá Hegedűs számos ellentmondására. H o g y 
a nekrológ magasztalása és az emlékezés becsmérlése közötti ellent-
mondást ne is említsük. De mi t kezdjünk például Hegedűsnek azzal 
az állításával, hogy „Ady ú g y látszik nem akarta magát kompro -
mittálni azzal, hogy Szüts könyvérő l ír előszót." (412.), miután előző 
oldalon megállapítja, hogy Szüts könyve sohasem jelent meg. Ha 
tehát nem vol t könyv, mihez í r t volna Ady előszót? Arra viszont 
érdemes lett volna odafigyelni, hogy a Szüts könyvérő l szóló elő-
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zetes szerint a könyv témája ugyanaz lett volna, ami Adyt is oly 
élénken foglalkoztatta ezekben az években : a társadalom lehúzó erői 
folytán letört zsenik, a magyar messiások sorsa. Nem kevésbé különös 
Hegedűsnek egy másik megjegyzése. Idézi Szüts levelét, melyben 
pénzt kér Adytól : „Magá tó l kérem a 120 k o r o n á t . . . " Majd hozzá-
fűz i : „Milyen címen követelt (én emeltem ki. V.E.) Adytól 120 koro-
nát . . . " (417.) Ilyen következetlenségek szép számmal vannak 
Hegedűs és más kortársak emlékezéseiben. 

Abban azonban mindenki egyetért, h o g y Szütsöt sohasem vezette 
„önzés, pénzsóvárság . . . ", hogy „pur i tán ember volt a szegénységig, 
hozzáférhetetlen és szeplőtlen." (428.) E g y újságíró társa, Bárdos 
László azt írja: „ n e m az egyszerű kisemberekre lőtt rá, hanem a nagy 
potentátokra, akik — vissza tudtak lőn i ! " „sohasem a magánérdekei 
késztették támadásra." (463.) Más kérdés, hogy mindezt ő is rosszalló 
hangsúllyal mondja, hiszen ezzel Szüts a lap egzisztenciáját tette koc-
kára. Azt is említi Hegedűs és mások is, hogy a kortársak szerint már 
a század elején szocialista hírében állt, és mint illegális kommunis ta 
halt meg. (406.) Halálakor dr. László Dezső búcsúztatta a munkásság 
nevében (kár, hogy ez a gyászbeszéd hiányzik a kötetből), és többek 
közt ezt mondta : 

„Ha föl-földobbant igazat, nemeset a szíved, visszatérté] egy-egy meleg szóra testvé-
reidhez. Fölvétetted magad a munkásság szervezetébe, könyveket vittél ajándékba 
nekik, s a meghasonlott ember gyilkos gúnyolódásával gyűjtöttél szárnyaid megtép-
desőitől a munkások o t thoná ra . . . " 

Ez bizony alaposan ellentmond annak az összefoglaló jellemzésnek, 
amely a kötetben olvasható Szüts „csak rombolni t u d ó " „cinikus 
amoralitásáról," „bomlasztó szenvedélyéről". (436.) És ennek meg-
felelően nem nagyon találó a hozzáfűzött lélektani és genetikai ma-
gyarázat sem. (437 — 438.) 

Természetesen nem szándékom Szüts Dezsőből pozitív hőst farag-
ni, azt sem állítom, hogy a kortársak viszolygása vele szemben telje-
sen alaptalan. Furcsa, különc figura vol t , de furcsaságaihoz több köze 
lehetett a társadalmi viszonyoknak, min t az amoralitásnak. A kortár-
saknak szükségük vol t valakire, akinek a nyakába varrják a felelős-
séget Ady minden negatív gesztusáért (duk-duk ügy, Rákosihoz 
való közeledése stb.), s erre Szüts alkalmas médiumnak kínálkozott 
már csak azért is, m e r t különcködéseivel, gyakran durva tréfáival, 
sorozatos ugratásaival sok embert magára haragított. (Mellesleg 
szólva sok pozitív mendemondát is kapcsolnak a kortársak Szüts 
alakjához, így például azt, hogy ő vitte el Adyt a kanonoksorra, hogy 
gúnyos bírálataival alkotásra ösztönözte stb.) De indokolja a kor -
társak idegenkedését az is, hogy Szüts terméketlen tehetség volt, és 
A d y hozzá való vonzódása érhetetlennek látszott mindazoknak, akik 
Ady t is saját életvitelük és világszemléletük normái szerin, ítélték meg 
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és el. Abban azonban nem érthetünk egyet Kovalovszkyval, hogy 
meg sem próbálja korrigálni a kortársak bizonytalan tényeken ala-
puló, nagyon határozott negatív ítéletét Szüts Dezsőről, és hogy 
„alakjának és szerepének érdemleges vizsgálatát" idegorvosi hatás-
körbe utalja. (454.) Én a további i rodalomtörténet i kutatásokat és a 
kortársi előítéletektől való elszakadást javallanám ehelyett . De ér-
demes lenne egy regényírónak is megpróbálkoznia Szüts alakjával. 

Csak helyeselni lehet — s ezzel Kovalovszky mindnyájunk mulasz-
tására muta to t t rá — hogy Ady és a Társadalomtudományi Tár-
saság kapcsolatai még további sokrétű kutatást igényelnek. Ennek vár-
ható eredményei nemcsak Ady-képünket világítanák m e g jobban, 
de a századeleji progresszió „ezoterizmusáról" „doktrinérségéről" 
folyó vitába is hatékonyan szólnának bele. Lehet, hogy Hegedűs 
Nándor nem erősíti meg Schöpflin állítását a Huszadik Század nagy-
váradi népszerűségéről. (480.) A tények azonban Schöpflinnek ad-
nak igazat. Mer t ez a népszerűség nemcsak a váradi előfizetők számán 
mérhető, hanem azon is, hogy itt indultak meg a Társadalomtudo-
mányi Társaság első vidéki munkástanfolyamai 1903 novemberében, 
alig egy hónappal a budapesti indulás u tán ; előadói pedig ugyanazok 
voltak, akik körében Ady is élt (dr. Edelmann Menyhért , dr. Dési 
Géza, dr. Sarkadi Lajos, dr. Grosz Menyhér t , dr. Palásthy Marcell, 
dr. Konrád Béla, dr. Kripka Henrik stb.). 

Kovalovszky téved, mikor azt írja, hogy a Magyar Figyelőt a 
Társadalomtudományi Társaság és a Huszadik Század ellen alapítot-
ták. (481.) A Társadalomtudományi Társaság és a Huszadik Század 
ellenlábasa 1907 óta a Magyar Társadalomtudományi Egyesület 
vol t és ennek folyóirata, a Társadalomtudományi Szemle, mely 1908-
ban indult Palágyi Menyhért főszerkesztésében. A Magyar Figyelőt 
inkább a N y u g a t ellen hozták létre. Kissé sematikusak és hiányosak 
a jegyzetben a radikális politikusokról adot t életrajzi felvilágosítások 
is. (714.) Madzsar Józsefnél említeném Kárpáti Endre szerkesztésében 
1967-ben megjelent válogatott írásait is. Róna i Zol tán halálozási 
dátumát nem illik kérdőjellel rejtélyessé tenni. Minden lexikonban 
benne van. Halász Lajosról azt is meg kellene valahol írni, hogy a 
Károlyi kormány sajtófőnöke volt és korrupciós erkölcsbotránya 
miatt váltották le, 1920-ban pedig Károlyi rágalmazása árán igyeke-
zett visszaszerezni h. államtitkárságát a kurzustól. Ez sokkal rosszabb 
fényt vet rá, mint Fehérnével való viszonya. És végül egy kiegészítés 
a Társadalomtudományi Társaság témakörében: Kovalovszky azt 
írja, nem tudjuk, milyen forrásból szívta magába Ady 1903 őszén 
Nietzschét (86.). Elárulhatom: Alfred Fouillée-nak a Huszadik Század-
ban három folytatásban megjelent írásából (Nietzsche vallása.) 
Az idézetek is szó szerint egyeznek. 

A Kíváncsi regény bravúros feltárásáról már szóltam. Varga Ilona 
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emlékezései és a kommentá rok is azt szuggerálják, (319.) hogy 
Kíváncsi mindvégig megőrizte inkognitóját . Csakhogy az idézett 
tizenhatodik levélből világosan kiderül, hogy Ady már 1899-ben 
tudta Kíváncsi nevét. Egy 1899. decemberi keltű levelében ezt olvas-
ha t juk : ,,A múl tkor egy borítékot c ímeztem magának édes és ezt 
í r tam rá: Varga Ilii . . . " (281.) Ezenkívül az M T A kézirattárában 
őrzött V —a I —a úrhölgynek címzett szerkesztői üzenet a Debreceni 
Hírlapban szintén az inkogni to ellen vall. N e m értem, miér t siklanak 
el e tény felett. Talán Kíváncsi alakját akarják így még romant iku-
sabb színben feltüntetni. Pedig nem szerencsés, ahogyan Kovalovszky 
a felfedezés nagyon is érthető mámorában a századeleji kisvárosi ro-
mantika dicsfényével övezi hősnőjét. A k k o r van igaza, m i k o r találó 
kifejezéssel torz idillnek nevezi a Kiváncsi-regényt. (320.) Valóban 
az vol t : természetellenes és torz. 

Általában az az érzése az olvasónak, h o g y Kovalovszky túlságosan 
szerény és a tekintélyekkel szemben gyakran nem engedi szóhoz jutni 
saját véleményét. Pedig nagy tudása és abszolút illetékessége az Ady-
kérdésben mindenképpen feljogosítják arra, hogy szigorúan bírál-
jon. Az emlékezésgyűjtemény legnagyobb erénye és tudományos 
értéke éppen az, hogy a sok megbízhatatlan emléket a pletykaszintről 
a hitelesség rangjára emeli. De nem szabad, hogy kritikai érzéke egy 
percre is cserben hagyja. N e törekedjék arra, hogy Ady életének 
minden legkisebb mozzanatát is feldolgozza, inkább a közölt emlékek 
szubjektív felhangjait vagy éppen torzításait nyesegesse jobban. 
Gyűj teménye így is a legfontosabb forrása egy majdan megírandó 
részletes Ady-életrajznak. 

V E Z É R ERZSÉBET 

P O S Z L E R G Y Ö R G Y : SZERB ANTAL 
(Akadémiai, 1973. Irodalomtörténeti könyvtár 29.) 

Ujabban ritkulnak az i rodalomtudományi monográfiák, s még 
ritkábbá válnak az élet-pályarajzok. És ezen belül is: teoretikusról, 
irodalomtörténészről, kritikusról alig született pályakép. Megíratlan 
lényegében a 20. századi magyar i rodalmi kritika története is — A 
magyar irodalom története V. és VI. kötetének Bodnár György 
által írt részein, Horvá th Lukács Borbála munkáján kívül alig néhány 
újabb cikkre lehet hivatkozni. Ilyen hát tér előtt még világosabbá válik 
Poszler György vállalkozásának jelentősége, és úttörő vol ta : az övé 
az érdem, hogy elsőnek rajzolta meg a 20. sz. magyar i roda lom egy 
nagy kritikusa pályaképét a teljesség igényével. 

De nemcsak az úttörés érdeme az ö v é : az általa megrajzol t Szerb 
Antal-kép pontos, hiteles, árnyalt. Ennek előfeltétele vol t az alapos 
anyagfeltárás, Poszler rendkívül nagy anyagot dolgoz fel, nagyon 
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alapos előmunkálatokra épít. A Szerb Antal életére és pályájára 
vona tkozó eddig ismeretlen dokumentumoka t felkutatta, és főleg: 
szinte mindent elolvasott, amiről Szerb Antal művei szólnak, vagy 
ami párhuzamos az ő műveivel; tehát Szerb Antal olvasmányainak 
jelentős részét, kortársainak műveit, a ráható gondolkodókat és iro-
dalomtörténészeket. M ű v e így és ezáltal is a magyarországi tudomány-
történet jeles alkotásává vált. A fentiekből következik, h o g y a Szerb 
Antal monográfia különös erőssége az egyes művek forrásainak, össze-
tevőinek árnyalt, bonyolu l t elemzése, az ideológiai szálak, a hatások 
felkutatása, a müvek szövegeinek ilyen i rányú felfejtése. A tudomány-
történet i forrás-kutatás terén Poszler szorgalma, kitartása és elemző 
érzéke jelentős e redményt ért el. 

H a d d emeljem ki például, hogy Szerb Magyar irodalomtörténetével 
kapcsolatban alapos elemzését és történetét nyújt ja a magyar i rodalom-
történetírás-története két világháború közt i szakaszának, Horváth 
Jánostól Féja Gézáig. Az „esszéíró nemzedék" törekvéseinek is 
árnyalt , elemzését kap tuk ; olyan kevéssé tárgyalt írók, min t Márai 
Sándor művéről árnyait jellemzést ad; Halász Gábor pályáját is az ő 
könyve rajzolja meg eddig legrészletesebben. Szerb Antal világiroda-
lomtörténet i műveivel kapcsolatban pedig Poszler gondos leírását 
és értékelését adja a tárgyalt korszakok, főleg a reneszánsz és a 19 — 
20. század világirodalmi áramlatainak, s a róluk szóló irodalomnak. 

E gazdag anyag segítségével sikerül összefüggésében láttatnia, 
helyesen értékelnie Szerb Antal pályáját és helyét a magyar kritika 
történetében. 

A marxista irodalomtörténetírás, min t ismeretes, különösen 1945 
óta tett erőfeszítéseket e bonyolult, érdekes és vonzó pálya meg-
ragadására, értékelésére. Szigeti József ú t tö rő , sok megállapításában 
ma is helytálló 1946-os tanulmánya óta Kardos László, Sőtér István, 
értő, szép, meleg ember i hangú esszéi, Bodnár György pontos ér-
tékelése jelzik ennek a munkának útját . Poszler György felhasználja 
elődei munkáját, és lényegében — a marxista irodalomtörténetírás 
hagyományainak megfelelően Szerb Antal t a (személyileg és gondolati 
ellentmondásossága miatt) tragikus sorsú magyar polgári baloldal 
jellegzetes képviselőjeként értékeli. Elhelyezésében azonban minden 
eddiginél alaposabb, árnyaltabb, a körülményeket leginkább figye-
lembe vevő. 

H a d d emeljem még ki, hogy Poszler munkájának utolsó negyede 
mintegy megemelkedik hangban és lendületben, erőben és forróság-
ban. A pálya utolsó szakaszának gondolat i problematikája, erkölcsi 
tartása és ugyanennek a szakasznak életrajzi bonyolultsága meg-
ragadó és mélyreható ábrázolást nyer művében . Ha van a gondolatok-
nak és egy irodalomtörténész sorsának sajátos pátosza, ú g y ezt itt 
éreztetni tudja. 
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II. 

A Szerb Antal pályaképen túlmenően Poszler alapos, szép könyve 
fontos hozzájárulást jelent néhány, a korszak egészét érintő vitatott 
probléma tisztázásához is. Mindenekelőt t a két világháború közti, a 
magyar értelmiség egészére vonatkozó ideológiai áramlatok értéke-
léséhez — s ahhoz a nagyon nehéz kérdéshez, hogy ez áramlatok 
közül funkcionálisan melyik volt a korszak uralkodó erőit támogató, 
haladó vagy forradalmi. Árnyalt vizsgálatra van szükség — s a tör-
ténész nem ítélhet véglegesen pusztán egy-egy ideológiai áramlat, 
tudományos rendszer, iskola absztrakt igazságtartalma, marxizmus-
hoz viszonyított értéke alapján; azt is meg kell vizsgálnia, milyen 
szerepet játszott az időszakban, milyen törekvéseknek szolgált segít-
ségül vagy akadályul. Komplex probléma a magyar szellemtörténet és 
különféle változatainak kérdése is — amelyek a két világháború közti 
időszaknak a magyar liberális színezetű pozitivizmust felváltó leg-
fontosabb áramlatát alkották. Egyoldalú, sommás elítélés után ma 
funkcióját immár árnyaltabban látjuk — (sőt már feltétel nélküli 
felértékelésre is van törekvés). Poszler könyve e tekintetben is ada-
tok, szempontok sokaságát nyújt ja számunkra — érzékeny pontos-
sággal differenciál személyek, művek képviselte törekvések, áram-
latok között, rámutatva, hol állt konzervatív törekvések szolgála-
tába a szellemtörténet, mikor játszott felszabadító, ú j törekvéseket 
segítő szerepet, mikor béklyózott és fogott vissza. Az áramlatok, 
források megszüntetve megőrzésének, átfunkcionálásának számtalan 
példájára figyelmeztet Diltheytől Spenglerig, Freudtól Adlerig. 

És evvel egy még tágabb, még általánosabb vitakérdés megvála-
szolásában segít. A magyar irodalomtörténetnek megoldatlan kér-
dése a magyar antifasiszta polgári i rodalom és gondolkodás értéke-
lése. Viták sorozata zajlott le, min t ismeretes, a polgári humanista 
baloldal értékéről, hatásáról, szerepéről, a népi mozgalomhoz viszo-
nyítva is, és a marxista baloldallal összehasonlítva is. Ehhez a vitához 
ad nélkülözhetetlen segítséget Poszler könyve — rámutatva a szub-
jektív jószándék és az objektív szellemi fegyverzet tragikus ellentétére 
is. 

Kutatásnak, vitáknak nélkülözhetetlen elindítója tehát e könyv 
— a korszak ideológiai történetének szinte kézikönyve. 

III. 

A fontos, ki tűnő munkával kapcsolatban akad néhány problémám, 
aggályom is. 

A legáltalánosabb probléma módszertani jellegű. A sok hatás ki-
mutatása során nem világos eléggé a műben : mi az, amit éppen Szerb 
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maga jelent, ami csak a sajátja, mégpedig m i n d pozitív, mind negatív 
ér te lemben. Mi az, ami t magatartásban, szemléletben, vagy más-
részről íráskészségben hozott? Annak, h o g y Szerb Antal arcéle nem 
elég plasztikus a disszertációban — egyik, de nem egyedüli oka az, 
h o g y a szerző a m ű kezdetétől eltekintve, őrizkedik az életrajzi té-
nyek tő l , és különösen az egyes emberi vonások fölrajzolásától. 

Módszertani kérdés ez, de tartalmi és értékelési is. Mer t külön-
kü lön megtaláljuk e vonások ismertetését az egyes műveknél , de 
együttesen nem szerepelnek. Mindenekelőtt oly vonásokról és tulaj-
donságokról lenne szó, amelyek nem magyarázhatók a forrásokkal, 
hatásokkal, analógiákkal. Olyan tényezőket, vonásokat kell kutatni, 
amelyekkel Szerb Antal meggazdagította azt, amit másoktól kapott . 
Egyénként, a részletenként mindez benne van Poszler művében, de 
együttes jellemzés nem áll össze ebből (persze: mindnyájan tudjuk , 
h o g y egy teoretikus, egy történész, egy kri t ikus arcélét, jellegét nehe-
zebb megragadni; m i n t az alkotóét, s miné l sokszínű-villódzóbb, 
annál nehezebben). O lyan alkati, írói vonásokra is gondolok, amelyek 
máig vonzóvá teszik Szerb művét : az elfogulatlan frissességre, a m ű 
és í ró tiszteletére, az elfogulatlan látásra — arra a sajátos keverékre, 
amelyet a művészet tisztelete és ugyanakkor a művész és m ű iránti 
némi irónia együttesen jelent. E kettős vonás, már kora, „súlyosabb-
n a k " szánt tanulmányaiban ott van, (a Blake-ről szóló lehetne példa 
arra, h o g y a Szent Szövetségeket tiszteli is és ki is neveti, hódo l előt-
tük és le is leplezi őket). Ez a sajátos kettősség, villódzás-, ott van nála 
a nagy törvényszerűségek keresése és az aktualizálás ellentétében, és 
abban is, ahogyan a saját maga által feláll í tott elméletekben hisz és 
ugyanakkor szkeptikus velük szemben, ahogyan ismerteti őket, és 
ahogyan ellenükre emel ki egyes műveket . 

Persze ez a kettősség és villódzás nemcsak előrelendítője, olykor 
fékezője is pályájának: és elkövetkezik életének egy pillanata, amikor 
ez az irónia halálosan komol lyá lesz. És mégis talán ennek a kettős-
ségnek is köszönheti azt a vonását, amellyel leginkább hat mi ránk is: 
azt az elfogulatlan frissességet és előítéletmentességet, amellyel egy 
m ű h ö z közeledik, hogy azután egyre mélyebben értse és azonosul-
j o n vele. (Sokféleképpen magyarázható ez a kettősség, ez az elfogu-
latlanság, ez az irónia: társadalmi helyzetéből és pszichológiai alka-
tából egyaránt.) 

Szerb Antal pályájának bizonyos fordulói t , szakaszait, buktatói t , 
kudarcai t és sikereit is egy fokkal élesebben lehetne értékelni, vilá-
gosabban exponálni. 

I lyen mindenekelőtt a pálya első szakaszának sajátos neokonzer-
vativizmusa, amely a 20-as évek végéig tar t . Buktató és illúzió ez: a 
Tanácsköztársaság bukása után a kor zsidó és nem zsidó származású 
haladó értelmiségének illúziója: hátha m e g lehet vetni a lábukat egy 
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európai színezetű liberális-konzervativizmus talaján? (A Széphalom 
és köre jellegzetesen ezt az álláspontot képviselik.) A Bethlen-kor-
mány ún. konszolidációja, és még tágabban, a nemzetközi forradalmi 
hullám lecsillapodása is okai ennek a fejlődésnek. Ezért és így tűnt 
úgy egyeseknek, hogy a hivatalos magyar tudományosság akkor még 
liberális uralkodó szárnyához való idomulás a kivezető út. Szerb 
Antal sok más kortársával együt t pályája első szakaszán ebben az 
illúzióban élt, művének sok vonását ez magyarázza. (Napkeletben 
való megjelenés, szinte játszott „filoszos" tudósság.) 

Ugyanígy élesebben, kegyetlenebbül és fájdalmasabban lehetett 
volna ábrázolni Szerb Antalnak és társainak útját a 30-as évek elejé-
nek a világában. Egyrészt az új tájékozódás gondolati és szervezeti 
kísérleteit (és itt nemcsak az I rodalomtudományi Társaságra gondo-
lok, hanem a Válasszal kötött szövetségre is) — a „szociológiaibb" 
módszertan keresése —, másrészt hivatkozni lehet újabb, keserű és 
fájdalmas csalódásokra is. Poszler György minden adatot, vonatko-
zást összeszed, regisztrál, de talán élesebben lehetett volna szólni a 
szellemtörténet látszólagos és remél t ellenzékiségéről, amely a 30-as 
évek végén korábbi társai egy részénél a német szupremácia igazolása 
lett vagy az irracionalizmus és mítosz megejtő csábításáról, amely 
Kerényi Károly művében és személyében öltött testet, és amely ki-
utat kínált a k o r borzalmaiból, felülemelkedést a barbárságon. És 
ugyanakkor Kerényi művének minden szép, humanista tartalma, 
magatartásának bátorsága sem feledtetheti el velünk, hogy gondolat-
világa mikor és hogyan érintkezett enélkül, hogy átnőt t volna bele, 
a német fasizmuséval. Szerb Antalnak és oly sok társának megejtő 
vágyódása a „csoda", az irracionalizmus iránt, a romantika „sötét 
oldalai"-val a démonisággal való kacérkodás is, fájdalmas reménység 
és csapda egyúttal . Evvel is le kellett számolnia Szerb Antalnak élete 
utolsó éveiben. 

Általában: amennyire pontos Szerb Antal elhelyezése a kor áram-
latai között a 20-as évek végén, egészen a Magyar irodalomtörténetig, 
úgy gyérül, r i tkul a környezetrajz a 30-as évek végére, 40-es évek 
elejére. így kevésbé éles megvilágításba kerül néhány fontos kérdés: 
például Szerb Antal viszonya a politikai és gondolati baloldalhoz és a 
munkásmozgalomhoz. N y o m o n lehet követni, amint keresi az össze-
kötő szálakat, amint keresi a szövetséget és a kiutat; de lehet azt is 
látni, hogy a kínálkozó alternatívák közül a 30-as években mindig 
az angol liberális konzervativizmus felé hajlik, hogy csaknem mind-
végig vannak illúziói az ellenforradalmi rendszer liberális szárnyáról, 
és viszolyog a „ tömegektől" , a politikai munkásmozgalomtól . 
Tudjuk, hogy ebben része volt sok tényezőnek, a munkásmozgalom 
különféle szárnyai szektásságának is, és hogy a magyar haladó erők 
végzetes megosztottsága, alapvető széttagoltsága rejlik e visszahúzó-
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dás mélyén is. Külön tragikus történet az, hogyan vált el a Tanúban és 
a Válaszban együtt indultak útja. Szerb Antal alapjában véve magány-
ban marad, elszigetelten, reális fogódzó nélkül élete utolsó éveiben. 
Es evvel kapcsolatos természetesen az is, hogy az az Európa, amelyhez 
mér te magát, nem a teljes Európa volt, talán a csillogó és izgalmasabb, 
de éppen a sötétebb, e lnyomottabb vidékek, a peremvidékek Euró -
pája és kezdeménye hiányzott belőle. 

És másrészről: talán még behatóbban lehetett volna elemezni az 
utolsó évek cikkeit, tanulmányait — mint a „szellemi honvéde lem" 
sajátos, szerb-antali stílusú termékeit —, a „rej te t t beszéd", a célzások 
m ö g ö t t nála is — mint Radnót i és Lukács László verseiben, mint 
N a g y Lajos novelláiban, mint Bálint György cikkeiben — és mások-
nál, ott a németellenes célzás — a nemzeti függetlenség antifasiszta 
védelme és egy új társadalmi rend óhajtása is. 

IV. 

T ö b b részletmegjegyzésem is akadna még . N e m annyira elvi, 
min t inkább életrajzi kérdés: például az az érzésem — anélkül, hogy 
ebben a kérdésben alaposabb véleményt tudnék mondani, hogy bizo-
nyos szépirodalmi műveinek élményalapja, problematikája egyénib-
ben átélt, mélyebben fájdalmas, mint ezt Poszler véli. Az Utas és 
holdvilág egész problémaköre nemcsak Máraiból és Cocteau-ból 
eredeztethető, hanem a fiatal, majd az érett tudós egyéni életének 
mély problémái és élményei is hangot kapnak benne. A Cocteau 
és Márai A zendülők szituációja — azonos élmények, olvasmányok, 
tényeik hatására — megszülethetett a 20-as évek elejének fiatal intel-
lektueljeinél is. „A megérthetetlen társadalmi lét" előhívatja így a 
halálvágyat, a menekülést. Annál fájdalmasabb (és nagy regényíró 
m é g megírásra váró témája): hogyan lesz a halállal való játékos-
ironikus kacérkodásból egyre inkább szembenézés a kegyetlen, mez-
telen durva egyetlenséggel és halállal — majd az igazi halál eljövetele. 

Szerb Antal első verseivel kapcsolatban a Poszler által említett , 
elsősorban Hoffmansthal hatásán kívül gondolni lehetne Füst Milán 
hatására és általában arra az egész irányra, amelyet nem eléggé ki-
elégítő módon neoszimbolizmusnak, vagy posztszimbolizmusnak 
nevezhetünk, s nem lehetne kizárni pl. az opera (Wagner) tör ténet-
felfogásának hatását sem. 

Korai verseivel, novelláival, sőt tanulmányaival kapcsolatban is 
a magam részéről erősebbnek érzem egyes írók, mint Flaubert tör -
ténetírók és művészettörténészek, mint Burckhardt és Taine inspiráló 
hatását. (Habár később önmaga arról szól, hogy csak későbbi éveiben 
tér m e g Taine-hez, az ő hatása már korábban is mindenütt észlel-
hető.) 
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Mindezzel együtt is: k i tűnő „első m u n k a " Poszler György érett, 
alapos monográf iá ja . Sok hasonlóra lenne szükségünk. 

SZABOLCSI MIKLÓS 

A R C K É P F I G U R Á K K A L 

U N G V Á R I T A M Á S : DÉRY TIBOR ALKOTÁSAI ÉS VALLOMÁSAI TÜKRÉBEN 

(Szépirodalmi, 1973. — Arcok és vallomások) 

Irodalmi portrét paradox módon eleven modellről a legnehezebb 
készíteni. N e m engedi rögzíteni magát, festés közben és utána is 
mozog, s ha a mű nem tetszik, tiltakozni is módjában van. Ungvár i 
Tamás mégis vállalkozott erre a nehéz szerepre, amikor az Arcok és 
vallomások sorozatban Déry-portréját közzétette. Nehezíti-könnyíti 
is dolgát, hogy Déry önéletrajzot is írt, s maga szabta m e g : mennyi 
az, amennyit magánéletéből a nyilvánosságnak szán. U n g v á r i nem 
lépi át ezeket a határokat ; az életrajz mindig annyiban érdekli, 
amennyi belőle a művekbe is átszivárgott. 

A rövid családfa-kutatást is ez a szempont vezeti. Asszimilációs 
törekvéseket figyel m e g jó és rossz ér telemben véve: 48-as hagyo-
mányt — és a filozófust is gyanakvó szemmel vizsgáló polgári maga-
tartást. A nagypolgárság mikrovilágát D é r y írta meg elsőnek Magyar-
országon, s nemcsak egyes életrajzi m o t í v u m o k utalnak a Befejezet-
len mondat kapcsolatára a Déry-családdal, hanem a miliő teljes at-
moszférája. Nemesi eredetet sejtető neve ellenére a Parczen —Nagy-
családnak nem sok köze van a dzsentrikhez. A vallás például szóba 
sem kerül — még a ragyogóan jellemzett magányos, öreg hölgyek 
számára sem beszédtéma. Kultúrahordozó szerepet is inkább csak a 
nagyanya remek figurája képvisel egyébként — s irányító szerepe 
sincs már senkinek; a hanyatlás regénye ez a könyv, akár a Budden-
brook-ház. A burzsoázia közéleti szerepe a Feleletbea jelenik meg, de 
ehhez már nem a Déry-család áll model l t . 

A gyermekkorból a művészi-emberi érzékenységét, Prousthoz 
való vonzódását magyarázó betegség emléke kísért, s egy gyerekes 
lázadásé. Az i f júkorban már bekapcsolódik az egyén történetébe a 
nagyvilág történelme, s szinte csak azok a fordulatok kapnak helyet 
ettől kezdve az életrajzban, amelyek egy-egy történelmi fordulóhoz 
is kapcsolódnak. 

A fiatal Déryt a világháború értelmetlen szörnyűsége állítja balra 
— ez korjelenség volt . A sztrájkszervezés logikusan következett ebből 
— a Galilei-kör háborúellenes ifjai is a proletárforradalom mellé 
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álltak. Déry esetében persze némi groteszk színezetet ad a történet-
nek, hogy saját nagybátyja ellen buzdí t sztrájkra, de a családi válasz 
nem különbözik az ilyenkor szokásostól. A „bevonul ta to t t" szó nem 
„gondolkodtat m e g " , mint a szöveg írja; a gesztus büntetésjellege 
akkor is nyilvánvaló, ha egy másik családi összeköttetés azért megóvja 
a tévelygő i f jút a valódi veszélytől. Ungvári láthatóan óvakodik 
attól, hogy hamis politikai glóriát fon jon a művész feje fölé, ezért 
beszél túlságosan keveset a k o m m ü n alatti szerepléséről is, pedig ez a 
periódus valóban a csatlakozásé, sőt — mint az önéletrajzból tudjuk 
— a beavatkozásé is. Részletesen ismertet i ellenben az apa tragikus sor-
sát. A Szembenézni sorai közt jelenik meg csak ez az élmény, fél 
évszázad után is eleven fájdalommal. Osztálya elhagyását ritka szigorú 
konfliktusokban élte át Déry — ez bukkan fel a Szemtől szembe, a 
Befejezetlen mondat és a Felelet lapjain, s talán azt is magyarázza, miért 
fogadta el egy időre annyira fenntartás nélkül a munkásmozgalom 
egy fázisának aszketizmusát. 

A forradalmat nagyon rövid időn belül követi az ellenforradalom 
kétségbeesésbe taszító világa, s a két é lmény többször is keveredik majd 
egymással Déry életében. Emigrációs éveiben a forradalomváró 
európai baloldallal ismerkedik és Hi t ler uralomra jutása u tán még egy, 
életét végigkísérő nagy, mozgalmi é lményt kap: 1934 Bécsének hősi 
cs reménytelen, u tolsó harcát a készülő fasizmus ellen. Er rő l az el nem 
feledett harcról is szívesen olvasnánk többet az életrajzban, nemcsak 
a Befejezetlen mondat legszebb oldalait inspirálta, hanem a börtönben 
írt drámát : a Bécs, 1934-et is. Itt i nkább csak a nagyregény születésé-
nek anyagi-fizikai körülményeit kap juk a már évek óta napi gondok 
közt őrlődő fiatal í rók küzdelmét az írás lehetőségéért, s részletesebben 
csak azt a mozzanatot , amikor a kezdődő fasizmus lecsap az íróra 
és börtönbe küldi. 

Ez az epizód sem nélkülözi a groteszk és tragikomikus mozzanato-
kat, amelyeket a közöl t levelek is bőven tartalmaznak. A z o n ugyan 
vitázhatnánk: va jon valóban „a magya r irodalom egyik legszebb 
dokumentuma"-e Illyés levele, hiszen írójának a cenzúrára is figyelnie 
kellett, de a kor értékhierarchiájáról vall, hogy Illyésnek Herczeg 
Ferencet, sőt, Bethlen Margitot kell közbenjárásra kérnie — a költő-
nek a dilettánst! 

A per maga is groteszk — személyileg nem egészen „igazság-
talan", hiszen Déry csakugyan ellensége volt az uralkodó rendnek — , 
de Gide könyve valóban szembefordult a szovjet rendszerrel. N e m -
csak a „sztálinisták" ítélték el Franciaországban; egy szakadás első 
jele volt, s ez a szakadás később csak egyre mélyült. Az már a magyar 
könyvkiadásra jel lemző, hogy ez a támadás a mi sajtóviszonyaink 
közöt t , ahol szovjet könyv alig jelenhetett meg, s ahol az antibolse-
vista propaganda rémregényektől sem riadt vissza, Gide könyvének 
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néhány elismerő részlete miatt (mint amilyen például a rendőr és a 
kis csavargó szép epizódja) egyenesen kommunista propagandának 
számított . 

Szinte teljesen kimaradnak a magyar fasizmus évei, m é g a Szálasi 
korszak novellát, d rámát inspiráló é lményei is, holott ebben az idő-
ben Déry megint az aktívan cselekvők közé tartozott. 1938 után — 
egy irodalmi elemzés közbevetésével — azonnal 1945 következik: 
Déry hazatalálása, ma jd újbóli hazavesztése. A Feltér pillangó vitáját 
érdemes volna részletesebben ismertetni; a novella rövid ismertetése 
világossá tenné, hogy az író itt csak egy frissen fellángoló prüdéria-
rohammal kerül szembe. A három vita egyúttal három fázist is jelent: 
a Befejezetlen mondaté a valódi demokrácia légkörét, amelyben író és 
kritikus lényeges dolgokról vitáznak, a Fehér pillangóé a félreértés 
vitája, a Feleletnél pedig a legsúlyosabb ellentmondásokról van már 
szó. Akkor tagadják a morális skrupulusok létjogosultságát, amikor 
épp szükség lett volna ilyen skrupulusokra. Révai Józseffel éles ellen-
tétbe kerül ekkor, épp ezért kár az ellentéteket még jobban kiterjesz-
teni: a napilapban le n e m közölt novelláról például csak azt írja Révai, 
hogy ebben a formában nem közölhető. 

M é g egy félreérthető megjegyzést kell kiegészíteni: a Befejezetlen 
mondat stílusát Lukács György is problematikusnak látta : épp abból a 
szempontból nézve a dolgot, hogy Rózsáné és társai megért ik-e az 
értük-róluk szóló regényt . A közérthetőség „undok b u n k ó " lehet 
— ebben Ungvárinak feltétlenül igaza van—, de az ál-viták itt egy 
létező fel-felmerülő problémát takarnak. 

A szigorúan vett életrajzi elemek sorát lényegében az 1958-as 
bírósági ítélet zárja le, Déry sorsának legtragikusabb fordulata. 
Ungvár i itt — érthetően — inkább a feloldásra tör, arra a kellemesebb 
paradoxonra, hogy D é r y egyetért az ú j világgal, amely pillanatnyi 
szembenállása ellenére alakult ki. A bör tön ig vezető út maga is külön 
monográf ia anyaga lehetne. A börtönélményekkel, a „negat ív antro-
pológia" hatásával azonban érdemes volna foglalkozni, hiszen lát-
szólag távoleső területeken is felmerül egy-egy visszhang, mint pl. a 
Képzeletbeli riport Beverleyjénél. Még azt is megkockáztatnám, hogy 
Déry sokak számára meghökkentő tiltakozása az állattenyésztés techni-
cizálása ellen is részben ezekből az élményekből fakad. A természet 
kizárását élte át börtönében, ezért sajnálja a természettől megfosztott 
élőlényeket. 

A börtönben írt művek közül a G . A. úr X-ben élményforrásait 
Pándi Pál kritikája m é g azon frissiben elemezte, de a Bécs, 1934 ese-
tében ez még alig tör tént meg, holot t talán nemcsak a morális kérdés 
függö t t össze a személyi kultusz problémáival, a bécsi napok felidézé-
séhez hozzájárulhatott az a paradoxon is, hogy az ellenforradalom 
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Magyarországon kölcsönvette a f o r r ada lom külsőségeit — ez Déry 
úttévesztéséből is sokat megmagyaráz. 

Minden életperiódusnál feltűnik a könyvben az intellektuális 
hát tér is, még az í ró személyes életének rajza is jelentős művészfigurák 
felvetődését kívánja meg . Itt van a l eg több ismeretlen anyag; a Vas 
István —Füst Milán-levelek publikálása például hallatlanul sokat 
segít az életút megértésében. Felvonulnak a párizsi, a bécsi emigráció 
jellegzetes képviselői, hatásuk Déryre, vitájuk Déryvel . Ungvári 
Tamás itt is meg kívánja őrizni pártatlanságát, a szövegek azonban 
önmagukér t beszélnek. Még a Kassák —Barta vitában is állást foglal-
ha tunk utólag, ha másban nem, az esztétikai vita mögö t t megbúvó 
politikai kérdésekben. S Füst Milán m i n d e n zsenialitása sem változtat 
azon, hogy a felszabadulás után ket tőjük közül Dérynék volt igaza. 

Az életrajzhoz a művek is hozzátartoznak, láttuk, h o g y még a 
szorosan vett életrajzban is voltaképp az é le tmű szempontjai dominál-
nak. Magukat a műveke t visszhangjukkal együtt vizsgálja Ungvári , 
ennek megfelelően keveset hallunk az első alkotásokról, s a fő helyet 
— joggal — Déry nagy realista korszaka foglalja el. Itt is az elfogu-
latlanság jelszavát követi , a legkülönbözőbb cikkekből idéz de ki-
kicsillan saját álláspontja is. 

A viták a két nagy regény körül alakultak ki, mint lát tuk, a leg-
színvonalasabb a Befejezetlen mondaté. A stílus arisztokratizmusa 
mellet t a proletárábrázolást vitatták, sőt vitatják máig is a legszenve-
délyesebben. Ungvár i pár szóval jelzi fenntartását: Rózsáék alakjá-
nak monumentalitását Déry —Lőrinc nosztalgiájával indokolja. 
A csupa-héj emberek világával szemben a klasszikus görög harmónia 
lehetőségét rejtegetik-őrzik legbelül ezek a figurák, s megrendítően 
szép, hogy Rózsáné fedezi csak fel Lőrinc fájdalmas t i tkát: az anyát-
lanságot. Még most, a filmváltozat kapcsán is felmerült, mi vonzza 
Lőrincet ahhoz a világhoz, ahol idegenkedés fogadja, holot t világos, 
h o g y a finomságok mögö t t rejtőző S e m m i elől menekül az érdes 
felületek mögött i emberséghez. Saját puha , szétömlő lényével 
szemben a munkások keménységében keresi a megtartó erőt . Minél 
keményebben fogadják tehát, annál jobban vonzzák. Azt keresi éppen, 
ami vele ellentétes — ez Parczen-Nagy Lőr inc lényének paradoxona. 

Egyönte tű a szektarianizmus vádja is Déryve l szemben, s kétség-
telenül eszményítve ábrázolja a szektariánus aszkézist, keménységet, 
de ebben az összefüggésben ez megint csak úgy értékelendő, mint a 
k o r szétesési tendenciája elleni védekezés. Hibául rótták fel ezt az 
ábrázolást — de tehetet t-e másként? Bonyolultságot követe lünk a 
művészektől, de ha megkapjuk, rendszerint megrémülünk tőle. 
Vol taképp az sem áll, hogy kritika nélkül ábrázolná — Kacsomilláék-
nál komikussá válik az elzárkózás, István elvtársnál tragikusan szük-
ségszerűvé. István elvtárs szavai Brecht d i lemmáját idézik, a barátsá-
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gosság uralmát előkészítőkről, akik maguk nem lehetnek barátságo-
sak. István elvtárs levelével azt bizonyítja, hogy nem ösztönök és érzé-
sek közt marad, hanem reflektáló ember , s Krausz Éva alakja mögöt t 
is intellektuális kérdésfeltevéseket, tudatos választást érzünk. Más 
kérdés, hogy ezek a figurák csak proletárkörnyezetben érzik otthon 
magukat, s Krausz Évi minden furcsasága, modorossága eltűnik, amint 
Péterrel beszél vagy a bécsi Marx-házakba ér. (Vas István önéletrajza 
nyomán talán joggal merül fel bennem a kérdés: n e m volt e szerepe 
Éva alakjának megformálásában Kassák nevelt lánya példájának is? 
A választott hivatás a forradalmi keménység, a szerelmes társ átneve-
lésének a vágya valahogy mind erre emlékeztet.) 

A Felelet-vita kapcsán érdekes volna egyszer friss szemmel át-
olvasni a leveleket is, amelyeket D é r y — saját kérésére! — olvasóitól 
kapott, amelyek egy részéről annak idején be is számolt. Nagyon 
érdekes megfigyelni , hogy értelmezte sematikus i rányban egy sema-
tizmushoz szokott közízlés ezt a bonyolul t regényt. A változás lehe-
tőségére alig gondolnak, holott D é r y még Eszter f iguráját sem ter-
vezte egészen negatívnak, Zénó körül pedig teljes a félreértés. Félel-
mes kicsit, milyen könnyedséggel mondanak le a mindenfaj ta fasiz-
mustól ösztönösen undorodó zseniális tudós megnyeréséről 1950-ben 
olvasók és kri t ikusok! Ungvár i megelégszik azzal, hogy kommentár 
nélkül közli Faludi György cikkét a posványba csábító szörnyeteg-
ről (ez volna Zénó) — ide valóban nem is kell kommen tá r . 

T ö m e g és művész közelkerülésének vágya fűti ekkor Déryt s az 
igent mondás vágya is. Minden kétely ellenére. Ungvár i jól látja, 
hogy tükrözi a regény mégis a rejtett kétségeket, egy megjegyzése 
azonban kissé különös. Arról beszél, hogy Pétert olyan ellentmondások 
tartják vissza a pártba lépéstől, min t például Ocsenás árulása „amire 
a végső feleletet az ötvenes évek adták." Félelmes mondat . Ocsenás 
sajnos csöppet sem valószerűtlen figurájának valóban az ötvenes évek 
árulást szimatoló légköre adot t különös jelentőséget. Ellentétben 
volna-e ez a kételyekkel, amelyekről Déry utólag beszélt? Bármilyen 
különösen hangzik is; nem, hisz épp azt kívánta megfejteni, ami ér t -
hetetlennek látszott: hogyan lopózhatot t annyi áruló a mozgalomba? 

Az újabb művek közül a G. A. 1 ír és a Kiközösítő váltotta ki a leg-
hevesebb vitákat, de míg a G. A. úr titkát már Pándi Pál első krit iká-
ja kimondta, a Kiközösítőiől nincs egyértelmű megoldást kínáló 
kritikánk, illetve inkább csak egy negatívumban egyeznek meg. 
Nemcsak Ungvá r i tartja furcsának Faragó Vilmos cikkét, aki az a m b -
rusi magatartás helyeslését olvasta ki a könyvből, hanem szinte min -
denki, aki Déryvel foglalkozik. Kétségtelenül erősen szatirikus szí-
nekkel ábrázolja ezt az utat a regény, s mégsem egyszerű a dolog. 
Ambrus, Déry ambivalens hőseire emlékeztet — mindenekelőtt 
Zénóra. Még az aszimmetrikus természet gondolata is Zénóé. Az a ke t -
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tősség, ami ebben a játékos legenda-paródiában a szó szoros ér te lmé-
ben is megvalósul és két kecses kis püspökö t produkál egy helyett , 
Z é n ó két homlokában is adva van már, s nehéz a két hősről — az 
azonosítás leegyszerűsítését természetesen elkerülve nem meg-
érezni, hogy mégiscsak közük van magához az íróhoz is, annak kettős 
természetéhez, aki ö n m a g á t úgy jellemzi, h o g y juhszeme és farkas-
arca van, s mióta él, ezt a kettőt próbálja egyeztetni . Az értelmiségi 
lét csapdáit írja meg Zénóban és Ambrusban, a teljes kötetlenség és a 
teljes kötöttség csábító tévutai t . Innen a vég kettőssége is : ha aka rom, 
kárhozot tként , ha akarom, szentként halt m e g Milánó püspöke. 

Követe lménye végül a monográfiának az életmű elhelyezése is. 
U n g v á r i elsősorban a magya r irodalomban jelöli ki helyét éppen a 
ná lunk megszokottól való éles különbségét hangsúlyozva: Eötvös 
és K e m é n y alig fo lyta tot t irányához sorolja. Született epikusként 
lép fel Déry egy i rodalomban, ahol a hagyományos prózát — U n g -
vári szavával élve — „bekebelezte" a líra. D é r y műve nem gyónás-
jel legű; élmény helyett tapasztalatokat jelenít m e g — írja, az önélet-
rajzi e lemek inkább csak novelláiban bukkannak föl. (Furcsa m ó d o n 
ide sorolja a Szerelem c ímű novellát is, ahol az élmény legföljebb csak 
a megírás után következhetett .) 

Va jon csakugyan eltérne-e egymástól e tekintetben regény és 
novella? A Két asszony is távolságtartó s Lőr inc —Zénó —Ambrus 
egyaránt hordoznak önéletrajzi elemeket. D é r y művészetének ere-
dendően epikus jellegén azonban mindez n e m változtat; ennyi szub-
jektivitás Balzacnál vagy Tolsztojnál is található, a hűvös szenvte-
lenség már a regény válságkorszakának t e r m é k e volt . 

A világirodalmi kapcsolatokat nagyon óvatosan kezeli a k ö n y v 
attól tartva, hogy epigonságot gyanítanának egyesek párhuzam 
helyett. Ungvári joggal száll szembe minden ilyen nézettel, k i m o n -
dott , és ki nem mondot t váddal , amikor a n a g y európai példák h o n o -
sítását éppen hogy magyar hagyománynak tar t ja . Egri nézeteit érzi 
magához közelállónak, aki éppen azt bizonyítot ta , mennyire egy rea-
lista szintézis elemeiként veszi csak át Déry a prousti vagy kafkai 
mo t ívumoka t . 

Különösen világos ez Proust-nál. Déry a Befejezetlen mondatban 
épp a cselekvés idejét kívánta megszerezni, tehát i8o°-os szögben f o r -
dul el a prousti értékeléstől. Marcel egy tisztátalanabb élet élményeit 
akarja megvásárolni, amikor fogolyként b i r tokában tart egy fiatal 
leányt; Lőrincet épp Péter és a Péter által reprezentált élet tisztasága 
vonzza. Pétert voltaképp n e m sikerül „ fog lyu l ejteni": a gyermek 
nemcsak szabadságát őrzi konok féltékenységgel, de magával viszi 
egész világát is. Nem alakul át Lőrinc számára fogyasztási cikké, éppen 
ellenkezőleg: Lőrincnek kell a betóduló új vi lághoz alkalmazkodnia. 
Péterrel való barátsága így viszi rá, hogy előbb átvitt értelemben vá l -
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jon maga fogollyá a proletárházban, majd valóban vállalja el az igazi 
börtönt is Krausz Évi helyett , aki szintén Péterhez tartozik. 

Ungvár i külföldi krit ikákat is idéz a világirodalmi hatások vizs-
gálata kapcsán; egyik sem hatást gyanít, párhuzamokat kuta tnak. 
Kissé meglepő, hogy Zola neve többször is felmerül, holott művészi 
egyénisége fényévnyi távolságra van a Déryétől , s nem merül fel 
például még a Kiközösítő ironikus történelemszemlélete kapcsán sem 
az igazi ős: Anatole France. 

A legérdekesebb ott volna a párhuzam, ahol a hatás eleve kizárt. 
Sartre szereti ábrázolni a két part közt bolyongó fiatal intellektuellt, 
aki az egyik világ ellen régen fellázadt, a másiknak meg ő idegen. 
Még a kommunis ták ábrázolásában is van valami közösség, ha csipet-
nyi is. Déry hősei is épp a mozgalom keménységéhez vonzódnak, 
amely olyan megnyugtató ellentétben áll a saját — ahogy Sartre 
mondaná — csuszamlós világukkal. A találkozás itt teljesen spontán, 
pusztán abból fakad, hogy mindketten az októberi forradalom után 
élő intellektuel útjait kutat ják. Európai kérdésekre európai a válasz is. 

A külföldi kritikákból szívesen olvasnánk még cikket, ezt a vissz-
hangot még alig tanulmányozták, ezért is fogadunk szívesen mindent 
amit Ungvár i erről a területről közölni tud. N a g y o n érdekes a d o k u -
mentáció is, amely részben illusztrál, részben önálló függelékként 
szerepel. Egyetlen filológiai probléma akad csak: az amnesztia után 
írt Lukács-levelet, a kötet végén fényképmásolatban is közli. Abból 
kitűnik, hogy egy mondat értelmét a kihagyás megváltoztatja (ere-
detileg épp az alkotás kényszerének hiányáról van szó), a másik m e g 
hibás olvasat. A goethei mondás nem általános panasz, hanem általá-
nos parancs minden alkotó számára, ami eléggé mást jelent. Kis hiba 
a gazdag anyagban, mégis érdemes egy újabb kiadásban kijavítani. 

MÉSZÁROS VILMA 

A K Ö L T Ő I EMLÉKEZÉS CSAPDÁI 

MÁTYÁS F E R E N C : A MÚZSÁK UDVARÁBAN 

(Magvető, 1974.) 

A hazai tájakhoz f ű z ő d ő lírai élményeit, nagy írókkal —költőkkel 
való találkozásait, külföldi utazások emlékét őrzi Mátyás Ferenc új 
kötete. Az országot járva nemcsak a közvetlenül látott jelenségekre 
figyel, hanem igyekszik fölidézni az egyes vidékek kulturális hagyo-
mányait is. Számára nem „térkép e t á j " : ismeri a nagy köl tők lak-
helyét, s szívügyének érzi, hogy a ma élő u tódok kegyelettel gondo l -
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janak szűkebb pátriájuk régi hírességeire. Hasonló nemes szándék 
fűti akkor, amikor meg akarja örökíteni az egykori pályatársak, a 
harmincas, negyvenes, ötvenes évek jelentős íróinak alakját. 

Célját többnyire akkor éri el, amikor valóban személyes élménye-
ket ad elő. A Berda Józseffel való barangolások, a Tamási Áronnal 
tett budai séták vagy a Szabó Dezsőről felvillantott por t ré egyes leíró 
részletei valóban emberi közelséget tudnak teremteni . Az ilyenfajta 
költő-riporteri írások legnagyobb veszélye azonban az, hogy szerző-
jük ebből a szubjektív alapállásból kiindulva megpróbá l széles kor -
képet rajzolni, ami sokszor az arányok eltorzításához vezet. „Olyan 
kevés volt a tisztesség akkor Budapesten, hogy a Japán-kávéház 
márványasztalánál is elfért" — állítja a Lukács Lászlóról szóló lapokon 
(135.). N e m rendelkezhetem ugyan saját élményekkel annak a kor-
szaknak a közéletéről, de úgy tudom, élt még egy-két tisztességes 
ember a Japán falain kívül is (például az illegalitás körülményei között) . 
„Borongós történelmi időkben — írja másutt Mátyás Ferenc — külö-
nös szükség mutatkozik rá, hogy az emberek összedugják a fejüket. 
Ilyenkor, naiv elhatározással, mindig kieszelnek valami okosat, fenn-
maradásuk biztosítására. Igy van ez most is minden faluban, városban, 
szerte a vi lágon." (174.) Sajnos, nemcsak a fejüket összedugó emberek 
elhatározása naiv, hanem ez a történelemszemlélet is. Egyébként a 
kötet számos helyéről idézhetnénk példákat arra, hogyan lehet szép 
szavakkal keveset mondani : „A könyveivel mindig egységes világ-
nézetet hirdető Tersánszky [ . . . ] " (157.), vagy : „Eleven sejtként 
élt bennünk a Bálvány, akit követni kell, a jó felé menetelve." (135.) 

A történelem bonyolult tényeit leegyszerűsítő szemlélet a klasszikus 
költők, írók bemutatásakor is megnyilvánul. Niklával kapcsolat-
ban szinte kizárólag a gazdálkodó Berzsenyiről esik szó, s egy ilyen 
leírásba ékelődnek bele díszítő elemként, de minden történeti össze-
függés nélkül a „Forr a világ bús tengere, ó, magya r ! " kezdetű költe-
mény sorai (213.). Sályi útirajzában a szerző ellenvetés nélkül idézi 
beszélgető partnerének szavait, aki megszépítően problémamentes 
képet rajzol Eötvös Józsefnek és a forradalomnak a viszonyáról (231.). 
Régen túl vagyunk már azon az időszakon, amikor minden jelentős 
írónkról e lőbb-utóbb illendő volt bebizonyítani, hogy forradalmár. 

Érdemes ki térnünk a könyvnek azokra a részleteire is, amelyek 
évtizedekkel ezelőtt elhangzott, hosszú párbeszédeket idéznek. Ment-
ségükül szolgáljon, hogy az utóbbi időben meglehetősen elszaporod-
tak a memóriának ezek a csúcsteljesítményei. Mivel azonban az írói 
megfogalmazásban minden árnyalat igen fontos lehet, az olvasó 
gyanakodva fogadja a Szabó Dezső, Tersánszky Józsi Jenő és mások 
szájába adott szöveget. Annál is inkább, mivel nem irodalmi jellegű, 
lexikonokból könnyen ellenőrizhető adatok eltévesztése arról árul-
kodik, hogy a szerző emlékezete korántsem csalhatatlan: V. László 
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híres temesvári esküjét Kecskemétnek ajándékozza (27.), Dózsa 
kivégzését Aradra helyezi át (230.) — mit vétett vajon szegény Temes-
vár, hogy sorra megfosztják nevezetességeitől? —, a honfoglaló 
magyarok a kemény akácfa lombsátra alatt pihennek m e g (10.), s 
a makedón népet Kemal Atatürk ivadékai zsarolták valaha (294.). 
Visszatérve az írói dialógusokra: talán kevésbé látványos, de min-
denképpen megbízhatóbb Bölöni módszere, aki az Adyval folyta-
tott beszélgetéseiből legfeljebb néhány szavas mondatokat idéz, s 
következtetéseit inkább az írásban fennmaradt szövegekre alapozza. 

Mátyás Ferenc könyvének azok az igazán szép részletei, amelyek-
ben elkerüli a történelmi visszapillantások patetikus stílusát vagy az 
író —olvasó találkozók elbeszélésének borral , csókokkal, a falu leg-
szebb lányaival élénkített joviális hangulatát, és valóban önmagáról , 
saját küzdelmes if júkoráról , pályafutásáról vall nekünk. Köl tői „úti-
rajzait" fölösleges volt megterhelnie az irodalomtörténeti értekezé-
sek és a kortörténeti monográf iák szempontjaival, bármennyire diva-
tos is manapság az ilyen lyrico-tudományos széppróza. Véleménye-
met n e m a műfajok különbözőségének valamiféle dogmatikus szem-
lélete diktálja, hanem a kötetből is levonható tanulság: az effajta 
szubjektív emlékezésekben a gyors általánosítások többnyi re egy-
oldalú, csupán részigazságokat tartalmazó megállapításokat eredmé-
nyeznek. 

V Ö R Ö S IMRE 

SZÉLJEGYZETEK ILLÉS LAJOS K Ö N Y V É H E Z 

I L L É S L A J O S : KEZDET ÉS KIBONTAKOZÁS 

(Szépirodalmi, 1974.) 

Negyven magyar í ró arcképét villantja fel előttünk Illés Lajos 
kötete. Hihetnők, egész felszabadulás utáni irodalmunk körképét 
akarja megrajzolni, ha oly jelentős a lkotóknak is helyt adot t volna 
por t ré-gyűj teményében, mint Kassák Lajos, Németh László, Déry 
Tibor , Benjámin László, Vas István, Weöres Sándor, hogy csak néhány 
nevet említsünk. N e m hibaként rójuk ezt fel, a kritikusnak szuverén 
joga megválogatnia, hogy kiről ír. Illés Lajos könyve azonban nem 
tanúskodik egységes koncepcióról, nem tud juk ki milyen elvi meg-
gondolásból került bele, ill. miért marad t ki belőle. A kötetből 
hiányzik az irodalmi folyamatok érzékeltetésére, a szintetizálásra való 
törekvés, nem több alkalmi jellegű írások gyűjteményénél. A kérdés 
természetesen föl se merülne, ha a Kezdet és kibontakozás kritikákat, 
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műelemzéseket, recenziókat foglalna magában, nem egymástól 
elszigetelt, személyes élményekkel átszőtt lírai portrékat. 

Illés Lajos maga is érzi az egyes írások alkalomszerűségét, erősen 
időhöz, körülményekhez kötöttségét, ennek ellensúlyozására kísérli 
meg könyvét az egyes darabok jellege szerint tagolni : írók és művek, 
Nemzedékek útján, Kezdet és kibontakozás. Ez rendben is volna, ha a 
címek valóban egységeket takarnának. Az írók és művek azonban 
csupán annyiban különbözik a másik két fejezettől, hogy a szerző itt 
az egyes írói por t rékhoz műbírálatokat is csatol. Az idesorolás krité-
r iuma tehát az, h o g y az író valamelyik művéről volt-e Illés Lajos-
nak kész recenziója, vagy nem. így kerültek egymás mellé olyan 
alkotók, akiknek egyébként a Nemzedékek útján (Fodor József, Illés 
Endre, Illyés Gyula, Hidas Antal, Szabó Pál, Sándor Kálmán) vagy a 
Kezdet és kibontakozás (Sarkadi Imre, Szabó Magda, Garai Gábor) 
című fejezetben lett volna a helyük. 

Ezek a részek ugyanis bizonyos szempontból valóban egységet 
képviselnek. A Nemzedékek útjában az idősebb írógeneráció képviselői 
kaptak helyet: m ind az emigrációból hazatérők (Lengyel József, 
Lányi Sarolta, Illés Béla, Gergely Sándor, Tamás Aladár, Kahána Mózes), 
mind a két vi lágháború között i t thon élő baloldali í rók (Várnai 
Zseni, Veres Péter, Darvas József, Berda József, Barabás Tibor, Urbán 
Ernő, Mesterházi Lajos). A Kezdet és kibontakozásban pedig tizennyolc 
felszabadulás után kibontakozó író, költő indulását, pályája első 
szakaszát kívánja megrajzolni a szerző (Nagy László, Juhász Ferenc, 
Simon István, Csoóri Sándor, Szécsi Margit, Galgóczi Erzsébet, Takács 
Imre, Szabó István, Sánta Ferenc, Moldova György, Csurka István, 
Csanády János, Győré Imre, Váci Mihály, Galambos Lajos, Somogyi 
Tóth Sándor, Szakonyi Károly, Gerelyes Endre). 

E fejezetek egységét az zavarja, hogy a bennük foglal t portrék 
különböző időben keletkeztek, s magukon viselik létrejöttük al-
kalomszerűségének a bélyegét. A kötet írásainak többsége n e m isme-
retlen előt tünk: a Nemzedékek útján darabjainak zömét megtalálhat-
juk a szerző által összeállított és kommentá l t Ha én most lennék fiatal 
(1970) című antológiában, a Kezdet és kibontakozás ké tharmada pedig 
azonos a Tizenkét portré (1966) c ímű gyűjteményével. Az egyes 
írókkal kapcsolatban tet t megállapítások, értékítéletek, közlések tehát 
— jóllehet megírásuk idején irodalompolitikai, taktikai okobó l telje-
sen helyénvalók voltak — ma már torzítanak, csak akkor igazak, ha 
az azóta eltelt idő eredményeit is f igyelembe vesszük. Gondolunk 
itt elsősorban az Illyés Gyuláról, N a g y Lászlóról, Juhász Ferencről, 
Sarkadi Imréről egy évtizeddel ezelőtti summás megállapításokra, 
nemegyszer kioktató kritikai hangvételre. Kár, hogy Illés Lajos 
ezeket az írásokat érintetlenül hagyta, nem egészítette ki az azóta 
született igen jelentős alkotások ismertetésével, értékelésével. 
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Különösen azért szembetűnő ez, mert a szerző az említetteknél 
kevésbé átütő egyéniségeknél minden kritikai észrevételt mellőzve, 
csak dicsérő jelzőket használ. A protokol l szellem ilyetén érvényesü-
lése lehetetlenné teszi a hiteles értékítéletet, a viszonyítást, az egyes 
írók úgy kerülnek egymás mellé, mintha nem egyazon irodalmi 
folyamat részesei lennének. A kötet egészét tartva szem előtt telje-
sen felborul az értékrend, a kritikus véleménye pedig érzelmi ref-
lexiókká oldódik. (Itt említjük meg — inkább csak zárójelben —, 
hogy a R ó n a y Györggyel Illyés Gyula világnézetéről folytatott vita-
cikkek felvétele a kötetbe nem vol t szerencsés, lényegi mondanivaló-
juk benne van már az „Uj versek"-ről írt Illés kritikában.) 

Részletekbe menő, minden kérdésre kitérő bírálatra, az egyes 
megállapításokkal való vitára itt már csak azért sem vállalkozhatunk, 
mert az anyag rendkívüli nagysága, sokrétűsége, és a rendelkezésünk-
re álló terjedelem ezt lehetetlenné teszi. De talán nincs is erre szükség, 
bizonyára egy sor kérdést azóta Illés maga is másként lát. Ezért csak 
néhány általános, az egész műre érvényes megállapításra szorítko-
zunk. 

Ma sem lezárt a vita, hogy a kritikust, esszéistát, irodalomtörténészt 
„szuverén alkotónak" tekintsük-e, aki az eredetivel egyenrangú „ m ű -
alkotás" létrehozására hivatott, avagy recenzensnek, kutatónak, 
tudósnak, akinek a feladata a m ű ismertetése, elemzése, megértése, 
értékelése stb. Én nem hiszek abban, hogy az irodalomtörténet, a 
kritika, vagy akár a legszebben megírt esszé is, az 'elemzett műtől 
független, szuverén műalkotás lenne. Nyilvánvaló annak, aki az iro-
dalom értő bírálatára, szintetizálására vállalkozik, ismernie kell a 
nyelv törvényeit , tudnia kell gondolatait világosan, szabatosan ki-
fejezni. Az sem baj, ha ennek érdekében — de csakis ezért — szép-
irodalmi eszközöket, költői képeket vesz igénybe. Munkája valódi 
értékét azonban ez esetben is csak a bennfoglalt gondolatok, érték-
ítéletek, avagy a feltárt anyag újszerűsége, fontossága határozza meg. 

Illés Lajos könyvét olvasva nemegyszer zavarban van az ember, 
vajon a szerző irodalomtörténetet , népszerűsítő portré-sorozatot, 
avagy szubjektív vallomásokat akart-e írni. Szépen megírt, lírai val-
lomásokkal átszőtt, olvasmányos művet alkotott. A szubjektív m o -
men tumok azonban gyakran elmossák megállapításainak határozott-
ságát, az egyes portrék olykor alig többek felszínes ismertetésnél, 
életrajzi kur iózumok közlésénél, s közöttük elvész az íróról mondot t 
esztétikai ítélet. Pedig Illés széles ismeretanyagra támaszkodik, szemé-*-
lyesen ismeri az írók többségét, feldolgozta a ró luk megjelent kr i t i -
kákat, s ez könyvének sajátos ízt, varázst ad. D e mintha éppen ez 
válna gátjává az objektív kép megrajzolásának: a vallomásokba bu r -
kolt személyes élmény, az emberközelség eltakarja a műveket. Az ef -
fajta interpretálást csak nagy írók, művészek engedhetik meg maguk-: 
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пак, akik ezzel egyben önmagukró l is vallanak — kritikus, i roda lom-
történész nem. 

KISPÉTER A N D R Á S 

T O L N A I G Á B O R : Ö R Ö K S É G ÉS Ö R Ö K Ö S Ö K 
(Kazinczytól máig) 

(Gondolat , 1974.) 

To lna i Gábor új köte tének első, nagyobb felében íróportrékat , 
majd — rövidebb egységekbe összefogva — művészetről és művészek-
ről szóló írásokat és látszólagos igénytelenségük ellenére is érdekes 
adalékokat s glosszákat olvashatunk; a kisebb egységek közjátékát 
végül ismét egy emlékeket, emlékezéseket (köztük az olaszországi és a 
kubai tartózkodásaiból megszületett útinaplóiból vett s jórészt szin-
tén az i rodalomhoz és a művészetekhez kapcsolódó lapokat) egybe-
fogó nagyobb egység zárja le. A változatos tartalmú és sokoldalú 
érdeklődésről bizonyságot t evő kötet időrendben első tanulmánya 
még 1933-ból való, az utolsó négy évtizeddel később született meg . 
I m m á r negyven esztendőre visszanyúló pályájának minden szakaszá-
ból van tehát könyvében írás. Könnyen kísérthet az a gondolat, hogy 
új kötetét eddigi pályájának eredményeit bemuta tó válogatásnak te-
kint jük, pedig ez sokban más természetű, min t az előző, az 1970-ben 
megjelent és egészében véve az előbb említett válogatások igényével 
összeállt Tanulmányok volt . A kettő közötti különbség főképp abban 
nyilvánul meg, hogy az Örökség és örökösök jóval személyesebb, 
líraibb, min t az előző. 

Sietek bevallani, hogy a személyes hangot ez alkalommal m a g a m 
sem fo j to t t am el. Tolnai Gábor immár több m i n t negyven esztendeje 
közeli bará tom, új kötetének legkorábbi írásai pedig a szó szoros ér-
telmében véve szemem láttára és fülem hallatára születtek meg : m e g -
írásuk közben sokat beszélgettünk, vitatkoztunk róluk közös bará-
tainkkal a szegedi Bölcsészeti Kar irodalomtörténeti szemináriumá-
nak kedves könyvtárában, ahová diákéveink alatt remek professzo-
runk, Sík Sándor költöztette be „privátszemináriumának" tagjai t : 
Radnót i Miklóst, Ortutay Gyulát , Tolnai Gábor t és e sorok íróját . 
A vitákat később Budapesten, vízivárosi sétáink során és a Szabadság 
kávéház asztalánál folytattuk. Szabványos recenzió helyett épp ezért 
most inkább az olvasás közben feltört meditációimat írom le. Való-
színű, h o g y így egyrészt kevesebbet mondok róla, főképp kevesebb 
dicséretet, mint azt egy szenvtelenebb kritikus tenné, másrészt pedig 
talán többet i s . . . 
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Az előttem levő és a sokféle, műfajukat és hangvételüket tekintve 
egyenként is, összességében is nehezen definiálható írásokat tartal-
mazó kötet természetét alighanem akkor közelítem meg, ha vallo-
mások sorozatának, a témáit meghatározó vonzalmak valamilyen 
„journal intime"-jének tekintem. És ez a benyomás csak fokozódik, 
amikor több esetben az egyes írások szubjektív gyökereit is feltáró 
s nem egyszer kis tanulmányokká szélesedő jegyzeteket is hozzá-
olvassuk. A naplószerűség hangsúlyozására különben maga a köte t 
szerzője hatalmaz fel, hiszen bevezetőjében épp írásainak az évek 
során egyre növekvő személyes hangütését, egyenesen lírai jellegét 
emeli ki. Líraisága, s a véle együtt járó közvetlensége leginkább abból 
fakad, hogy szemtől-szembe jeleníti meg azokat, akiről ír s ez már csak 
azért is sikerül neki, mert jórészük valóban személyes ismerőse, ha 
nem épp közeli jóbarátja volt . A szemtől-szembe magatartása magá-
tól ér thetődön hozza magával, hogy az egész ember , a testi valóságá-
val, gesztusaival és környezetével együtt megjelenített egész ember 
érdekli. Ezért a látszólag lényegtelen vonásoknál is szívesen elidőzik, 
de ahogy egyik kedves századunk, a 18. század f inom rajzain néha 
csak egy-egy hajtincs, kebel vagy kézmozdulat önmagában egy teljes 
por t ré mondanivalóját hordozza, a Tolnai Gábor által felvázolt s f u t ó 
olvasásra esetleg partikulárisnak vagy épp anekdotikusnak látszó 
jelenetekből is a legtöbbször eleven emberi arcok néznek felénk. 
Az Örökség és örökösök legérdekesebb írásai közül való Kosztolányi-
tanulmányát például az í ró testi valóságát és dolgozószobájának at-
moszféráját szemléletesen felidéző pillanatfelvétel-félével kezdi el. 
A bemutatás beszélgetésük leírásával folytatódik: „Míg nála vol tam, 
többször visszatért csendes megilletődéssel fiatalságomra. A Beteg 
öreg ember panaszaiból egy jelenet játszódott le előttem . . . " (97.). 
A továbbiakban főképp Kosztolányi ifjúi éveiről, az indulás, a pálya-
kezdés izgalmairól esett szó. N e m véletlenül: a látogatás épp azért 
történt , mert Tolnai Gábor ekkortáj t Kosztolányi, Babits és Juhász 
Gyula korai írásaival foglalkozot t : „a szereplő tanúságát szerettem 
volna most rávetíteni — ú g y m o n d — hideg adataimra, ezért jelent-
keztem Kosztolányinál . . . " Beszélgetésük interjú-szerű rögzítése 
önmagában is elegendő lett volna ahhoz, hogy felfigyeljünk rá a 
Kosztolányiról szóló írások seregében. A befejező oldalakon azonban 
bőséges ráadásul a Szellemidézés a New-York kávéházban c. szonett 
genezisét kapjuk. A szép szonett egyik inspirálója ugyanis nyi lván-
valóan találkozásuk volt. 

Kötetében nem egy ilyen több szálból, mégpedig az elevenné tet t 
„életdarabéból", az emlékezéséből és a szövegmagyarázatából össze-
szőtt portrét olvashatunk. 

A felejthetetlen i f júkori barátról, Radnó t i Miklósról a mostani 
kötet ugyan mindössze rövid, jórészt vázlatszerű emlékezéseket ad 
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(Radnót i ró l szóló nagyobb írásai: a Tanulmányok c. kötetben jelen-
tek meg), de a Szegedi ház előtt, ahol Radnóti utoljára lakott c ímmel 
közölt emlékbeszéd épp ú g y értékes adalék Radnó t i megíratlan 
életrajzához, mint a köl tő íróasztala fölöt t fénykép-másolatban 
függő Simó-féle Kazinczy-portré viszontagságos története (az eredeti 
valahol kül fö ldön lappang), amelynek elmondásával a széphalmi 
mester példáját emlegető írás közben c. versét kiváltó inspirációval 
is megismertet (387.). Az ilyen és hasonló vázlatok együtt olvasva 
végül is a m á r említettekhez hasonló, életközei portrévá állnak össze. 
A kifejezetten Radnótiról szóló írások mellett a többiekben is, sőt 
a jegyzetekben is bőven találunk érdekes utalásokat reá és az egye-
temi éveink idején összeverődött csoportunkra, a Szegedi Fiatalok 
Művészeti Kollégiumára, amelynek áldozatkész megszervezőjét és 
összetartóját, Buday Györgyöt külön tanulmányban is bemutatja. 
Mellette, pontosabban véle együt t épp Radnó t i Miklós szuggesztív 
személyisége nyomta rá erősen a maga bélyegét az egész Kollé-
giumra, s gyakorolt nagy hatást valamennyiünk ízlésének alakulá-
sára és változásaira. Kötete bevezetőjében Tolna i Gábor a maga 
nevében is meleg szavakkal szól erről, a máig elevenen élő nagy 
hatásról. És bár e hatás első fázisát, egykori közös ízlésünk legrégibb, 
még a diákévek kezdetére je l lemző „avant-garde" korszakát külön 
tanulmányban nem mutatja be, néhány jegyzete, így az Arany 
Jánosról szóló két kis írásé mégis jól feleleveníti azt: „Mi, akkor 
húszév körül iek Ady és nemzedékének újítása iránti lelkesedésünkben 
nemcsak Arany János epigonjait és az egyedül Arany költészetét 
eszményítő hivatalos irodalomtörténetírást, hanem az általa kisajá-
tított s Adyékka l szembeállított költőt, Arany Jánost is eltaszítottuk 
magunktól . . . " (393.). De azt is hozzátehetném, hogy a teljes Petőfi 
megértésében szintén jó ideig akadályozta az emlékéhez kapcsolódó 
hamis kultusz. Egy ideig még a Nyugat nagy generációjából is leg-
inkább csak Adyt, Szabó Dezsőt és Juhász Gyula néhány versét 
szerettük s m é g Babitsot is (József Attila példájára és hatására) haj-
lamosak vo l tunk az elefántcsonttorony életidegen költőjének tekin-
teni s helyet te inkább az újabb, ahogy akkortájt mondtuk , a „fiatal 
i rodalom" felé orientálódtunk. Kora ifjúságának Szabó Dezső-
élményének elhalványodásáról s a tőle tanultak jó részének még 
diákéveinkben megtörtént revíziójára Tolnai Gábor mostani köte-
tében az Ének a révben c. regénytöredékhez írt kommentár jában 
utal. Egyébkén t még a kötet legkorábbi, részben egyetemi hallgató 
korából való írásai is már ízlésünk szélesedéséről, a múl t nagy örök-
ségének felfedezéséről s a N y u g a t első generációjával való kibékü-
lésünk közös élményéről vallanak. Olyannyira közös élményekről, 
hogy az Örökség és örökösöknek a harmincas évek második felében 
és a negyvenes évek elején keletkezett írásainak témája (pl. Babits, 
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Kosztolányi, Juhász Gyula, Schöpf lin) gyakran R a d n ó t i Miklós 
hasonló témájú tanulmányaival és verseivel párhuzamos, sőt helyen-
kint rokon gondola tok is találhatók bennük. Csak ö römünkre szol-
gálhat, hogy köte tbe összegyűjtve lát juk viszont Tolnai Gábornak 
ezeket az eddig csak nehezen hozzáférhető régebbi írásait, amelyeket 
még ma is érdemes elolvasniok azoknak, akik közelről akarnak 
ismerkedni századunk irodalmával. Az Arisztokratizmus és szecesszió 
c. például, amely 1937-ben, Juhász Gyula halálakor jelent meg a 
Nyugatban, nemcsak a szegedi kö l tő utolsó éveiről ad, ismét sze-
mélyes élményekből kibontott megrázó képet, máig is az egyik 
legjobb írás, amit róla és az i rodalmi szecesszió nemrég talán túl-
ságosan divatba jö t t kategóriájáról ír tak. 

Későbbi évekbe visz el s az előbbieknél is személyesebb hangú 
Illyés Gyula Országomlás c. töredékének margójára írt , több mint 
húsz oldal ter jedelmű tanulmánya. Illyés Gyulának a Tolnai Gábort 
név szerint is megemlí tő verstöredéke ugyanis 1944. március 19-ének 
eseményeiből született meg, annak a napnak eseményeiből, amelyet 
Tolnai tanulmányának első sorai az alábbi, valóban naplószerű 
szavakkal idéznek fe l : — „1944. március 19. Vasárnap. A felszaba-
dulást megelőző, csaknem kilenc hónapos borzalmak kezdete. A né-
metek megszállják Magyarországot . . . Nem teszek kísérletet arra, 
hogy érzékeltessem azt az atmoszférát, ami ezen a reggelen reánk 
nehezedett. Különben is az a vers, amelynek okán az eddigieket 
is papírra vetet tem — éppen azért, mert költő alkotása, az én sza-
vaimnál pontosabb kifejezése az 1944. március 19-i döbbenetnek . . . " 
(171-172. ) . 

Közvetlenségét, élmény-szerű voltát tekintve az előbbiekkel 
rokon a kötet kiemelkedő darabjai közül való Halász Gábor-portré 
(Az óbudai remete). Az eltűnt barátra való emlékezés szeretettel 

és nagyrabecsüléssel átitatott líráját ez esetben ugyanis a sokunkra 
nagy hatást gyakorol t kitűnő esszéíró világával való egykori vias-
kodásainak felidézése színezi drámaivá, s ebből végül is Halász 
Gábor máig helytálló értékelése születik meg. 

Egy ilyenfajta kritikus hozzáállás a legközelebbi múltat idéző 
egyik-másik portréját hitelesebbé tet te volna. Ú g y látszik ugyanis, 
hogy a személyes emlékek idézése s az ebből fakadó közvetlenség 
sem nélkülözhet valamiféle distanciát, különben veszít hiteléből s 
esetleg egy, az olvasók jó része számára érdektelen szubjektivizmusba 
vagy a minőségérzéket egykönnyen elfedő pipafüstös anekdótázás 
területére sodródik el. 

Érdeklődéssel, sőt élvezettel olvastuk viszont azt a néhány, rend-
szerint rövid rajzát, amelyben a vázlatszerű ceruzavonások közvet-
lenségével szól érdekes találkozásairól (Pablo Neruda, Nicolas Guillén, 
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Ferenczy Bénivel Olaszországban), de a kubai és olaszországi úti-
naplóiból vett részleteket is bízvást idesorolhatjuk. 

Persze, akadhatnak olyan olvasók is, akik az ilyen életdarabok 
élményszerű felidézéseit hajlamosak a régimódi filológia, újabban 
pedig a nyelvtudomány, az információelmélet , sőt a matematika 
egzagtabbnak hitt módszerei jegyében elvetni vagy legalább erősen 
perifériára szorítani. Magam sem vagyok ellensége az i rodalommal 
foglalkozó stúdiumok új módszerekkel való gazdagításának, mégis 
azt hiszem, hogy ezek a s túdiumok csak veszítenének, ha elűznék 
maguktó l vagy pusztán absztrakt struktúrákkal próbálnák „behelyet-
tesíteni" a művészetek múzsáinak legif jabb húgát, azt a tizedik 
múzsát, akit egy ki tűnő francia kritikus, Albert Thibaudet az i roda-
lomró l szóló ihletett írások múzsájának tett meg. Nemzedékem, 
a mai hatvanasok elfogultsága beszélne belőlem? Vagy inkább az, 
amit a geometrikus módszerek egyoldalúságaival szemben kezdődő 
új ellenállásról tudok? 

Válasz helyett inkább az író személyiségét a személyes é lmény 
életközei közvetlenséggel is felidéző magatartás gyökereire utalok. 
S mivel a kérdésben némiképp talán én is érdekelve vagyok, ezt 
a velünk egyidősek iránti elfogultsággal kevésbé vádolható if jú kollé-
gánk, Kenyeres Zol tán szavaival teszem m e g , akinek A tudós Bóka 
László c. tanulmányában nemrég az alábbiakat olvastam: „ . . . n e m -
zedékével a „harmadik nemzedékkel" együt t — abban a korban 
nőt t fel, és bontogat ta szárnyait, mely éppen az egyéniség legtel-
jesebb megszüntetésével fenyegetett. A könyörtelen olvasztótégellyel, 
a faj mítoszával szemben fölmutatni a személyiség varázsát, a bru ta-
litás mítoszával szembeszögezni az emberséget, nem magamutoga tó 
szellemeskedés volt, hanem feladat, ha úgy tetszik ideológia." (Gon-
dolkodó irodalom. Budapest, 1974. 416.) 

N e m kétséges, hogy Tolnai Gábor e lőt tünk levő kötetének leg-
több írása szintén az előbb idézett sorokban találóan felvázolt maga-
tartásban, nemzedéke legjobbjainak magatartásában gyökerezik s ez 
a tulajdonsága annál szebben érvényesül, minél méltóbb alanyokat 
választ magának. Mindezzel távolról sem akarom azt mondani , 
hogy nélkülözi az egyéni vonásokat, hiszen a nemzedékek közös 
élményeit , sőt meg a legközelebbi barátoktól kapottakat is ki-ki a 
maga módján éli át, teszi sajátjává és ötvöz hozzá új, a közöstől 
eltérő vonásokat. Az előbbiekben talán sikerült Tolnai Gábor né-
hány ilyen vonását felvázolnunk vagy legalább megsejtetnünk. 
Ahhoz, hogy többet mondhassunk róluk, korábbi köteteiben is el 
kellene mélyednünk. Egy teljes Tolnai-portré megrajzolásának azon-
ban még nem érkezett el az ideje. 

B A R Ó T I D E Z S Ő 
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M Á T R A I L Á S Z L Ó : ÉLMÉNY ÉS MŰ 
(Második kiadás, Gondolat, 1973.) 

Az először 1940-ben megjelent , Baumgarten-díjjal jutalmazott 
könyv új kiadása méltó visszhangot keltett. Ismertetői a kor hasonló 
tárgyú és tendenciájú írásaival összevetve, történeti környezetéhez 
és feladatvállalásához mérve muta t ták meg érdemeit , és utaltak 
arra is, hogy kérdésfeltevéseinek, nemegyszer válaszainak, mai gon-
dolkodásunk fejlesztésében is lehet szerepe. A k ö n y v ebben a máso-
dik, lényegében változatlan kiadásában (mindössze négy helyen 
találtam aktuális megfontolásokon alapuló szónyi, írásjelnyi vál -
toztatást) sem idealista alapállásával hat igazán. A m i idealizmusát 
illeti, úgy van, ahogyan a szerző írja e kiadás Előszavában: „Al ta -
lános téziseiről minden kezdő bölcsészhallgató megállapíthatja, hogy 
azok a marxizmus —leninizmus lét-tudat-elméletében és történet-
filozófiájában sokkalta helyesebb és tudományosabb megoldást 
nyernek" (15). A könyv racionalista humanizmusa, az egyéni és 
társadalmi létezés dialektikus átmeneteire ráérző történelemszem-
lélete a marxista megoldások felé mutat , noha ami a végső alapokat 
illeti, az így meglátot t helyes irányokat nem ugyanazon a síkon, 
a materializmus talaján jelöli m e g , mint a marxizmus történelem-
filozófiája. Az irányjelzés a szellemtörténeti (s természetesen a pozi-
tivista) megoldások alapos átértékelésében nyilvánul meg, s jelen 
van akkor is, amikor a szellemtörténeti álláspontot látszólag csak 
az „egzisztenciális filozófia" meggondolásaival korrigálja. Eközben 
ugyanis magát az egzisztencialista megközelítést is gyökeresen 
átértelmezi, megfosztja szubjektív idealista lényegétől, abszurd ind i -
vidualizmusától és irracionalizmusától. Mindebből egy olyan t á r -
sadalmi látásmód, olyan társadalomontológiai megközelítés igénye 
érződik, amilyennek egyértelmű és következetes kidolgozására való-
ban csak a marxizmus ad alkalmat és lehetőséget. 

A második kiadás Előszava lekötelező szerénységgel állítja, h o g y 
e m ű igazságai „legfeljebb a részletekben, és ott is a szaktudományos 
(pszichológiai és eszmetörténeti) vonatkozásokban találhatók" (15). 
Hangsúlyozza, elsősorban nem is ezek az igazságok, hanem a tanul-
ságok használhatnak a mai, gyökeresen más tör ténelmi helyzetben 
élő olvasónak. Joggal állapítja m e g : éppen alapfogalmai, az „é lmény" 
és a „típus" folytán tarthat számot különös érdeklődésre az egykor i 
tanulmány. S valóban megfontolandó, vajon e pon tokon a tanulság 
nem változik-e át igazsággá. N e m magától, nem automatikusan, s 
főleg nem önmagában, hanem történelmi materialista összefüggés-
rendszerhez asszimilálva, az i lyen kontextus által meghatározott 
értelem által. Hiszen ebben a tárgykörben még a szaktudományos 
igazságok sem izolált törvényszerűségeket tükröznek vissza. Az Elő-
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í2<5ban benne rejlik az utalás az ilyen átlényegülés lehetőségére, ha 
másutt n e m , abban a bírálatban, hogy napja inkig egyik fogalmat 
sem sikerült megnyugtatóan tisztázni. E l m o n d j a ugyanis, hogy az 
újabb tudományos és társadalmi tapasztalatok „az elidegenedés és 
az interiorizáció jelenségeinek sokrétű elemzésével gazdagították 
ugyan az élmény fogalmát, ám e gazdagodás inkább csak t o v á b b 
mélyítette, bonyolította idevonatkozó ismereteinket; a megoldás-
hoz közelebb aligha vi t te" (5). Van ebben a bírálatban némi el lent-
mondás: nehéz másképp elképzelnünk a megoldáshoz való köze -
ledést, m i n t a fogalom gazdagításaként, bonyolultságának, össze-
tettségének növekedéseként, a tárgyra vona tkozó ismereteink e lmé-
lyüléseként. Talán inkább arról van szó, hogy a gazdagodás, a m é l y -
ség és a komplexitás növekedése egészében vol t túlzottan egyoldalú, 
amiben persze szerepet játszhatott az, hogy az érdeklődés elterelődött 
az Élmény és mű főbb kérdésfeltevéseitől. Ugyancsak bírálat rejlik 
az Elosztínak a marxista típuselmélet fejlődésével kapcsolatos m e g -
jegyzéseiben: „Szinte groteszk tudománytörténet i helyzet állt elő 
még nemrégiben is abból, hogy bár a marxista—leninista esztéti-
kának fontos fogalma volt a típusalkotás, a tipikusság — magá t 
a kategóriát inkább csak illusztráltuk, de n e m elemeztük" (7). 
Alighanem túlzás azt mondani , hogy „csak illusztráltuk", hiszen 
sok vonatkozásban ez az „illusztrálás" alapos elemzéssel járt együt t . 
Az viszont igaz lehet, hogy abban az alapvető vonatkozásban, amely 
a t ipológiát mint tudományos módszert a tudományosság talaján 
megtartja, ezek az elemzések hiányosnak, megalapozatlannak b izo-
nyultak. Azt a látszatot próbál ták kelteni, m in tha függetlenek vo l -
nának egy értékrendszerré változtatott t ipológiától , sőt mintha a 
tipológiához nem is volna közük. Pedig tanulság is, igazság is az 
Élmény és műnek az a visszatérő gondolata, h o g y „maga a t ipológus 
is egy bizonyos típust képvisel" (105). S ez egyértelmű bírálata a 
marxista esztétika ama, tanulságoktól és igazságoktól sem mentes, 
tartós kalandjának, amelybe a tipológiai szempontnak az axiológiai 
szemponttal való azonosítása sodorta. Az Élmény és mű szerint „ n e m -
csak az író, hanem a műélvező és kritikus is véges számú tipológiai 
lehetőséghez van kötve, melyek körén túl n e m tud elfogadható, 
adekvát m ó d o n értékelni, s axiológiai ' rossznak' tartja azt, ami 
csupán tipológiai 'más'. A regényírás lehetőségei a közvetlen é lmény-
világ közvetlen kifejezésétől a közvetett é lmények közvetett ábrá-
zolásáig ter jednek: Balzactól, a megfigyelés és fantázia zsenijétől 
Proustig, az érzékenység és emlékezés zsenijéig" (195). 

Sajnálhatjuk, hogy ezt a tanulságot, más hasonló tanulságokkal 
egyetemben, a szerző nem fogalmazta meg közvet len formában s 
már egy marxista igényű gondolatrendszer közegében a típusról, 
a meghatározot t típusú ábrázoláshoz kötött realizmusról szóló viták 
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során. így ez az idő előtti „hozzászólás", a rá való emlékeztetés, 
mintha már kissé el is késett volna, bár talán túlzás azt hinni, h o g y 
többé nincs idejekorán. A leginkább aposztrofálható Lukács G y ö r g y 
azonban Az esztétikum sajátosságát már úgy alkotta meg, h o g y az 
az esztétikai koncepció, amelyet művének egyik f ő tendenciája kép-
visel, megengedi a „közvete t t " (Mátrai szava) alkotó és alkotás-
típus — pl. az ún. utópista magatartás — egyenértékűségét a „ k ö z -
vetlen", a közvetlenül „realista" típussal. (Kétségkívül e l l en tmon-
dásban a m ű másik fő, korábbról ismert, a tipológiait az axiológiaival 
azonosító tendenciájával.) Igaz, Lukács talán nem tipológiai, h a n e m 
inkább empirikus eredetű megfontolásokkal jutot t el eddig a pon t ig : 
a korpusz, amellyel szembesült, rákényszerítette, hogy — az el lent-
mondásosságot is vállalva — egyetemesebbé alakítsa korábbi, e vég-
sőnél egyoldalúbbnak látszó esztétikai értékelméletét. 

Mátrai László okkal jegyzi meg : „talán adhat inspirációt m a is 
a kutatás számára az a körülmény, hogy a könyv terminológiája 
éppen a közvetlen-közvetett terminusok mellett döntöt t az e lemzet t 
számos más variánst félretéve" (8). A „közvetítés" foga lmának 
valóban döntő jelentősége van a szubjektum és objektum dialek-
tikájában, s Lukács továbblépésének elméleti alapja éppen az, h o g y 
ezt a közvetítést korábbi megközelítéseinél jóval pontosabban tudta 
megragadni. Mátrai hangsúlyozza, hogy ez a kategória „Lukács 
Györgynél is fontos összefüggésekben fordul e lő" (9), s i róniát 
sejtetően szerény megjegyzése ("idevonatkozó saját tévedéseim talán 
segíthetik a később jövőket helyes, árnyalt, konkrét megoldások 
feltalálásában" — uo.) talán leginkább azokat érinti, akik Lukács 
György ilyen irányú úttörését nem érzékelték. 

Az Előszó nem csökkenti, hanem éppenséggel növeli azt a be-
nyomásomat , hogy a marxista esztétikából hiányzik az a mű, amely 
az Élmény és mű problémakörének, gondolati anyagának, szak-
tudományos igazságainak marxista feldolgozását nyújtaná. Az Elő-
szóval már csak azért is foglalkoznom kellett, mert utalásai azt 
mutatják, hogy a szerző ezt az anyagot ilyen értelemben is á tgon-
dolta. Ezek az utalások azonban nem nyújtanak és nem is n y ú j t -
hatnak kellő támpontot ahhoz, hogy az olvasó a tanulságokat egy 
így végiggondolt rendszerbe illessze bele. Pedig egy ilyen rend-
szerben — ha a szerző kidolgozná — sorra megtalálnák a helyüket , 
funkciójukat azok az önmagukban evidensnek tetsző megállapítá-
sok, amelyek az Élmény és mű gazdag anyagával, racionális okfe j -
tésével, érdekes elemzéseivel együtt minden látszat szerint egy n e m 
marxista filozófiai megközelítés hitelesítését szolgálják. Szerintem 
egy marxista esztétikai rendszerben helye van annak a gondolatnak, 
hogy „mindig a társadalom fémjelzi önmagát a művészet el ismeré-
sével vagy el nem ismerésével, és nem megfordí tva" (73); vagy annak 
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a végső, látszólag szkeptikus megfontolásnak, hogy „é lmény és m ű 
kérdésében végül felbukkan az emberi sors kérdő je le" (212). N e m 
mellőzhető a szociológiai determinizmust abszolutizáló megköze-
lítések bírálata kapcsán az a (marxista igényű esztétikai törekvések 
által egyébként eddig sem egészen elhanyagolt) következtetés sem, 
amely szerint a tehetség, az alkotó pszichológiai alkata egyáltalán 
nem mellékes tényező: „a műalkotás szociológiai kri tériumai Mar -
io we-nál és Shakespeare-nél ugyanazok voltak, mindke t tő jük alkotó 
géniuszát ugyanazon társadalmi tényezők határozták meg, és mégis 
Shakespeare lett éppen — Shakespeare" (74). Ezzel kapcsolatban 
az Élmény és mű „műközpontúsága" , a ráalapozott pszichológiai 
elemzés, amely — s ez a tanulmány nagy érdemei közé tartozik — 
társadalmi szemponttal igazítja ki a mereven individuálpszichológiai 
megközelítéseket, a további munkában is pé ldamuta tó lehet: „Az 
alkotó, a műalkotás és az alkotótevékenység h á r o m korrelat ívuma 
közül számunkra a legfontosabb mindig az ob jek t ív műalkotás 
marad, és szükségképpen ez f o g j a alkotni minden te rmékeny alkotás-
pszichológia tengelyét" (103). 

Az itt igényelt munka már folyik, s hozzá a mai filozófus e régi 
tanulmánya is támpont és segítség. De talán éppen az az erudíció, 
mélység, alaposság, megbízható szakmai eligazodás és a szóban 
forgó terület fejlődésébe való beleszólásnak az az igénye, amely 
ebben az ú j ra kiadott műben tükröződik, okozza mai hiányérze-
tünket. S fő leg várakozásunkat, hogy az Élmény és mű szerzője az 
egykor általa fölvetett kérdéseket és megoldásokat esetleg messze 
túl is lépve mai koncepciójának megfelelő összegezést és rendsze-
rezést nyú j t son számunkra. 

SZILI JÓZSEF 

B E N E D E K A N D R Á S : SZÍNHÁZI DRAMATURGIA NÉZŐK-
NEK 

(Gondolat , 1975.) 

Ismét egy örömteli , tartalmas találkozás a színházról, a drámáról, 
a drámai küzdelem tárgyáról: az emberről írt külföldi és hazai szer-
zők színes élményanyagát kínáló, egyre növekvő számú könyvei 
sorában. Anná l is örömtel ibb ez a találkozás, m e r t korunkban, 
amikor a színház világszerte szinte mindenütt megtesz, hogy végleg 
elidegenítse magától a közönséget és egészen magára maradjon, a 
hazai szakemberek, drámaírók, kritikusok, rendezők, színészek ellen-
kező tendenciájú, a színházban és művészi produkciókban hívő, 
könyvekben rögzített vallomásai mellett most a dramaturg tesz 
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hitet a jó színház mellett . A dramaturg, akinek a munkája a beava-
tatlanok számára talán a legtalányosabb, a legtöbb kérdőjelet tudja 
maga után. 

Ki is a dramaturg, mi a szerepe abban, hogy az ókor tó l nap-
jainkig íródott drámai műalkotások egyike estéről estére telt házat 
vonz, a legfinnyásabb kritikus is az elismerés hangján nyilatkozik 
előadási módjának, a színészi játéknak kiválóságáról, vagy éppen 
üres nézőterek és langyos, esetleg gúnyos bírálatok rögzítik bukását. 

A színház világában kissé jártas olvasó tudja, hogy a dramaturg 
feladata ugyanaz, min t a drámairodalom valamely művé t színre-
vivő kollektíva bármelyik tagjáé: a közönség-közösség meghódí -
tása, az adott kor konvenciórendszerének tudatos felhasználása, az 
a törekvés, hogy egy köztudott és közmegegyezéses erkölcsi tudat-
alapról kiindulva, a múl t és jelen felderítésével, az adot t állapot 
konfliktusainak eleven átélőjévé, közvetlen szereplőjévé tegye a 
nézőt. Ez tehát a feladat. De azt is tud juk , hogy teljesítését, a végső 
cél elérését más és más úton közelíti m e g a rendező, a színész, az 
analitikus drámai technika birtokában levő író, ahogyan sajátosan 
más a dramaturg út ja is. 

A dráma színházi előadásra szánt i rodalmi m ű — hangzik a szerző 
alapállása. S itt kezdődik el a munkája is. Hiszen nem minden szín-
házi előadásra szánt m ű kerül színpadra és válik a színészi alkotói 
tevékenység során valamely eszmény hordozójává. A dramaturgia 
lényege ennek a színházi előadásra szánt műnek az elbírálása, vizs-
gálata, ahol a végső kérdés: mi a drámaiság kvintesszenciája? Minden 
egyéb, a mondanivaló, az ember- és társadalomábrázolás, a cselek-
mény, a költőiség stb. ennek az egyetlen kérdésnek van alárendelve 
a dramaturg tevékenysége közben. 

Ebből a megállapításból kiindulva kísérli meg Benedek András, 
harminc esztendő gyakorlati tapasztalatait summázva, egy össze-
f ü g g ő rendszer létrehozását, melyről többször is hangsúlyozza, hogy 
nem óhajt receptkönyvet tárni az olvasó elé, ,,az i rodalmi recept-
könyv értelmetlenség. Azt viszont érdemes összeállítani, hogy a 
nagyhírű elődök mi mindenre jöttek m á r rá, mihez képest érdemes 
új utakat keresni"? 

Min t az irodalom — vagy általában művészetelmélet képviselői, 
a szerző is visszájára fordít ja az alkotás természetes folyamatát . A kész 
műalkotásból indul ki és nagy gonddal, egyenként hántja le külön-
böző rétegeit. A tartalmi és formai vizsgálódás kiegészül nála egy 
harmadik, a másik kettővel egyenrangú tényezővel — a hatás elem-
zésével. Ennek a hármas egységnek a kutatása, minden fölös pszi-
chologizálás és szociológizálás nélkül, a mindenkori d ramaturg tulaj-
donképpeni tevékenysége. 

A könyv tizenöt fejezetét végigolvasva ismételten rá kell jön-



ioo1048 Szemle 

niink, hogy a színház világa — a beavatottak zárt egységének világa. 
Az, hogy a színpadon látott m ű a legjáratlanabb néző számára is 
elfogadható, érthető, egyszerű legyen — ennek a beavatott zárt 
egységnek szigorú, kemény és „gyötre lmes" , szellemi és gyakran 
fizikai értelemben is megerőltető munkájába kerül. 

Benedek András, az időrendiséget figyelmen kívül hagyva, 
görög, francia, német , magyar, angol és amerikai d rámák szövetét 
metszi fel előttünk, akkor és úgy, ahogyan és amikor azt mondani-
valójának tartalmisága, a téma követeli meg. Minden esetben a 
„járatlan, tájékozatlan" nézőt tartja szem előtt, következtetéseit 
számára vonja le. A drámatechnika alapelemeinek részletes vizsgálata 
közben mintegy lemezteleníti a műalkotást . Külön-külön elevened-
nek meg előttünk az alkotó részek — a monológ, a dialóg, kibon-
takozik a dráma szerkezete, a hangok világa, a drámai nyelv, a 
cselekmény, a látható világ, a külvilág stb. 

A szerző egyéni stílusa, helyenként közbeiktatott, több össz-
érvényű megállapítása — a műalkotásokon túlmenően — életünk, 
korunk nagy kérdéseit is exponálja. Ily módon a részekre bontás, 
a tiszta értelemben vett dramaturgiai aspektus, a jelenségek több-
irányú végigkövetése az olvasót is a lényeghez vezeti el. 

Jó példa erre a konfliktus, a drámai konfliktus történelmi fej-
lődésének, látszatra szabadon csapongó, de egyetlen cél érdekében 
tör ténő felmérése. A drámában mindig az adott kor nagy konfl ik-
tusai, összecsapásai lépnek színre. Végső soron minden műalkotás 
a humanizmus és az antihumanizmus eszméjének nagy harcát tük-
rözi. Természetesen nem a maga statisztikai átlagvalóságában, ha-
nem jóval azon túl. Különösen érvényes ez a hatalom és az igazság 
összeütközése esetében, amely ősidők óta szerves része az emberek 
tudattartalmának, bár a valóságos személyes konfliktusnak csak igen 
kevesen lehetnek tanúi. A hatalomnak végső érvül az erőszak marad, 
az igazságnak az önfeláldozás. Szemünkben, a közönség szemében 
mindig az utóbbi az erősebb. A konfl iktus nem mindig nyer meg-
oldást a színpadon. Ahol lélektani vagy metafizikus jellegű — a 
megoldás megoldatlan marad. 

A dramaturgiai elemzés, a színpadi alkotás elemeire bontása, 
majd azok újra egyesítése a mondanivaló, az eszmény nevében — 
érdekes és izgalmas bepillantás a színháznak ebbe a kevesek által 
ismert és gyakran félreismert tevékenységébe. A gyakorlati drama-
turgiát, a tapasztalható, a minden egyes színpadi előadásra szánt 
művel történő vizsgálódási modell t Benedek András népszerűen és 
közérthetően nyúj t ja át az olvasónak. 

Kis hiányérzetünk talán napjaink drámáinak csupán empirikus 
értelmezése miatt támad. Többet és tartalmilag messzebbre mutatót 
közölhetett volna, ha az „ant idráma" társadalmi gyökereiről , majd 
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annak vi lágméretű vetületeiről a filozófiai eszmerendszer alapján 
is szól. Dramaturgiai állásfoglalását így nem gazdagítja az elmélyült , 
cselekvő világnézeti állásfoglalás. Amit mond — az mind igaz és 
olvasmányos. Csak túl általános. 

N e m azt kérjük számon, hogy marxista tanulmányokat fo ly -
tasson és azok tételszerű következtetéseit közölje velünk. De ahhoz, 
hogy a színház napjainkban intellektuális és emocionális értelemben 
is magának utat törő, hatni t u d ó tényező legyen, a dramaturgiának 
élnie kell a művekben rejlő forradalmasító gondolatokkal. 

Aki elolvassa a Színházi dramaturgia nézőknek c. könyvet, va ló -
színűleg megrendezheti magának gondolatban kedves színdarabjait. 
Legalábbis megkap ehhez minden támpontot . Ugyanakkor n e m 
jutnak el az olvasottak n y o m á n korunk és sajátos szituációink sze-
mélyiségalakulásának és alakításának megértéséhez. Pedig a k ö n y v -
nek, nem is utolsósorban, ez is feladata lett volna. 

U R B A N NAGY R O Z Á L I A 

É R T E L M E Z Ő M O D E L L E K 

B É C S Y TAMÁS : A DRÁMAMODELLEK ÉS A MAI DRÁMA 

(Akadémiai, 1974.) 
Bécsy Tamás könyve egy elméleti probléma elemző megfejtési 

kísérlete, kipróbálása: mit lehet elérni a d rámaformák kutatásában 
a modell-elmélet segítségével? Milyen belső törvényszerűségekre 
lehet rátalálni a modellálás absztrakciójával — ha ezt e módszert 
a drámatörténet egészére alkalmazzuk, tehát nemcsak az európa - ' 
drámafejlődés közismert időszakaira, hanem az Aiszkhüloszi előtti 
időszak rituális játékaira, sőt az ókori és középkori misztérium-
drámákra is kiterjesztjük. Bécsy vállalkozása már itt úttörő jellegű, 
hiszen felbontot ta azt a zárójelet, melyet a drámaelméleti kutatás 
a múlt század végén teremtet t , amikor is a dráma fogalmát vizs-
gálva, szinte kizárólag a gö rög fénykorra, Shakespeare-re, a r o m a n -
tikára és a jelen színpadára figyelt , csak az itt születő drámákat vonta 
be vizsgálódásainak körébe. Bécsy most ezt a rövidre zárt kö r t 
vágja át, és vállalja az elméleti problémákkal teli találkozást az ere-
detekkel, az indiai, a kínai és japán ősdrámákkal, részint pedig a 
drámai fénykorok által elhomályosított drámatípusokkal, m i n t a 
már említett misztériumdrámákkal. (S nemcsak a középkori vál -
faját, hanem az egyiptomit is.) 

A k ö n y v voltaképp h á r o m drámamodell t ír le. Pontosabban: 
három drámamodellben gondolkozik: a konfliktus-dráma, melyben 
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két hős vívja harcát, s rajta keresztül a kor tör ténelmi erőinek két 
szembenálló frontja , tendenciája stb. A középpontos dráma, mely-
ben egyetlen hősben sűrűsödnek össze a szituáció robbanóerői, s 
végül a kétszintes dráma, melyben egy valóságos és egy ideális 
világban — mint a misztériumdrámában — teremtődnek meg a 
szituációk. Már itt hadd bocsátsam előre, hogy ez utóbbi modell — 
melynek kifejtése is a legalaposabb, a legizgalmasabb, ismertetésnek, 
felfedezésnek belső törvényszerűségei feltárásának egyaránt. A három 
„tiszta mode l l t " természetesen azoknak a drámáknak vizsgálata 
kíséri, melyekben csak részben fedezhető fel ez a szerkezet. A k ö n y -
vet záró két fejezet pedig a model lek keveredésének kérdését vizs-
gálja az Ibsen utáni drámában, valamint a misztériumdráma modern 
lehetőségeit. (Ld.: A kétszintes dráma modellje a mai drámában c. 
fejezetet.) 

A konkré t drámatipológiai vizsgálatot egy elméleti bevezető 
nyitja meg. S Bécsy itt a szokvány bevezetés helyet t egy esztéti-
kailag is izgalmas problémával lepi meg az olvasót. Azzal a tézissel 
ugyanis, hogy a dráma műfajelmélet i lényegét a szituációban látja, 
mégpedig abban a sajátságában, miszerint a szituáció még a drámai 
cselekmény megkezdése előtt má r potenciálisan magában foglalja 
a későbbi történéseket, a dráma egész ívét. Vagyis: nem a feszült-
ségből, összeütközésből, konfl iktusból vezeti le a dráma műfa j -
elméleti sajátságát, hanem a szituáció szinte statikus mivoltából. 
Meghökkentő gondolat, s ráadásul nehezen cáfolható. Valóban 
minden jelentős nagy dráma egy ilyen nul l -pontról indul, sőt jó -
néhány esztétikai megközelítés foglalkozott már azzal a feltevéssel 
is, hogy voltaképp minden d ráma analitikus szerkezetű: az induló 
helyzetet, a szereplők, az élethelyzetek egymáshoz való viszonyának 
induló feltételeit elemzik, ezek kibontakozásában rejlő robbanóerőt 
fejtik csak ki. Mi lesz abból, ha valaki felosztja lányai között a biro-
dalmát, — goromba egyszerűsítéssel ez Lear „anali t ikus" kérdése, 
s valóban ebben az induló helyzetben benne van a darab: a három 
lány, háromféle magatartás, a fondorlatok ismétlődése, majd a 
„harmadik" válasz emberi csodája, a későn kapcsolás tragikuma 
stb. — mind ott zsibog az első, iniciáló pillanat önfeledt őrültsé-
gében, Lear vak bizalmában. A szituáció, mint lehetőség, melynek mint 
egy feltekert orsónak vagy gyújtózsinórszálnak le kell peregnie — 
ez Bécsy drámaelméletének lényege. De ezzel a megoldással egy 
rendkívül termékeny kérdést állí tott a kutatás homlokterébe: azt 
a gondolatot, hogy mennyiben él a dráma egésze már az olvasás, 
vagy a színházban való műélvezet kezdetétől a néző élményeiben. 
A szituáció természetesen a d r áma kibontakozásában, a „leperge-
tésben" jelenik meg igazán. D e Bécsynek igaza van abban, hogy 
a dráma „ideális" szituációja vol taképp a dráma megkezdése előtt 
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létezik, még mielőtt a szereplők elkezdenék egymással folytatot t 
harcukat, s nemcsak a dialógusokban, a cselekményben van jelen, 
hanem a maga „eleve ado t t " voltában, min t a mű egészének szi-
tuációrajza — végig is kíséri a darabot, képletesen szólva, „ k í v ü l r ő l " 
halad együtt a cselekménnyel. Amikor a néző megért egy dialó-
gust, egy fordulatot, akkor voltaképp az adot t jelenetet vona tkoz-
tatja erre az eleve adott szituációra, vagy a m ű egészének arra a 
képére, melyet ez az eredeti szituáció magában hordozott . Bécsy 
tehát egy művészetontológiai problémára tapint rá, mikor a m ű 
egészének és az egyes kibontakozó részletek megjelenésére hívja fel 
a f igyelmet. (Ezt a művészetontológiai kérdésfeltevést — jól lehet 
más, általánosítottabb fo rmában — azóta megjelent publikációiban 
bontot ta ki. Könyvében ez még csak implici te jelentkezik. D e : 
ott bujkál a sorokban.) 

Ez a szituációról szóló fejezet a könyv elméleti fejezetei közö t t 
a legmarkánsabban eredeti. Annál kevésbé az, a címben fogla l t 
„modellezés" elméleti alapvetése, a drámatípusok konkrét ku ta tá -
sának elméleti megalapozása. Bécsy nagyon helyesen a hazai k u t a -
tásokból — elsősorban Hankiss dolgozataiból — indul ki, de bele-
vonja a formálisabb szemlelettel dolgozó kutatásokat is, pl. T ő k e i 
termelési módokról szóló történelmi model l jé t is. Mindezt é rde-
kesen és saját gondolatmenetébe kapcsolni képes lendülettel teszi. 
De itt hiányzik már az originalitás: csupán ismertet, és nem felfedez. 
Ezeknek a fejezeteknek a gyengeségét annál is inkább sajnáljuk, 
mivel épp itt kellett volna egy formálisabb drámatörténeti kutatás 
módszertanát megalapoznia. Azt, amit későbbi fejezeteiben maga 
is megvalósít a különböző drámai típusok leírásában, az egyes d rá -
mákon való „kipróbálásában". 

Igazán ezek a fejezetek élnek: a szöveg is átalakul attól a pilla-
nattól fogva, hogy a „kézzelfogható" elemzésekhez közelít. Mer t 
Bécsy elsősorban a műelemzésben van ot thon, it t tudja használni 
esztétikai, irodalomtörténeti felkészültségét. Ezeken az elemző feje-
zeteken belül is — mint már említettem — tudományosan ú t tö rő 
jellegű a misztériumdráma szerkezetének leírása, tanulságainak 
hasznosítási kísérlete. Hazai és külföldi drámakutatásunkban a misz-
tér iumdráma elmélete ritkán merü l fel (Székely György színjáték-
típusokról szóló elméletében láthatunk jelentős hazai nekifutást a 
probléma felgöngyölítéséhez). Bécsy épp ezt a fehér foltot fedezte 
fel, s bár könyvének ez a része az ún. „cambridgei iskola" Gilbert 
Murray régebbi vívmányaira, részben a modern amerikai kutatá-
sokra (így pl. Henr i Frankfort, Kingship and the Gods, 1948., Theodor 
H. Gaster: Thespis, 1961. művei re támaszkodik), mégis: nemcsak 
ismertet, hanem e drámák szerkezeti közösségét, fo rmai lényegét 
fedezve fel túl is megy ezeknek a kutatásoknak esztétikai általánosítási 
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szintjén, és egy önálló formai struktúra-leírást tud teremteni . Rend-
kívül érdekes pl. az az elvilágiasodási folyamat, ahogyan a misztérium-
dráma cselekmény-bemutatása e lőbb az oltárt, ma jd a templomot 
hagyja el, s végül kikerül a piactérre, s közben egyre világiasabb, 
földibb tar ta lommal telik meg: i t t a szerző kibővíti a modellálás 
elvont-száraz kereteit, és történeti analízisben tárja fel a formai 
átalakulás mozzanatait , sőt ennek visszahatását a cselekményre, a 
hősök ábrázolására, vagy a gesztusokra. Különösen szép ebből a 
szempontból Ábrahám és Izsák tragikus sorsának misztériumválto-
zatához fűzöt t elemzése (195—200.). 

Elméletileg is fontos pl. az óko r i és a középkori misztérium-
játékok elhatárolása. „ . . . míg az ókor i misztériumdrámák a vitá-
lisán szükséges viselkedést, ezek (a középkori já tékok A. M.) csak az 
etikailag szükséges példakép viselkedését mutat ták be. Bár hozzá 
kell tennünk, a középkori katol ikus világszemlélet lényegében 
vitálisnak az etikait tekintette, hiszen az etikai pozi t ívum biztosí-
totta lényegében a „vitális létezésnek", a túlvilági létezésnek a bol-
dog és jó vol tát . Majd: „a középkor i játékok" n e m egy létrejövő, 
új objektív szituációnak, pl. a tavasznak a kezdetén kívánják az 
újat biztosítani a rossz ellen, h a n e m az állandóan fo lyó evilági jelen-
ben akarják megmutatni a vertikális helyzet érvényesülésének lehe-
tőségét és mikéntjét . A szituációt a földi, evilági történelem és az 
ideális univerzális történelem „meglé te" állítja f e l . . . " (213—214). 
Ennek a drámatípusnak „létfeltétele", hogy az í ró és a befogadó 
közösség egyaránt higgye a valós és a túlvilági két egységét, higgyen 
a transzcendens erőkben, isteni igazságban stb. S ne csak higgyen, 
hanem a műve l egy, közös nyelven beszéljen. Különben — mondja 
helyesen Bécsy —, ezek a d r á m á k unalmassá válnak és elsorvadnak. 
(Talán itt van az oka annak is, h igy miért olyan nehéz feltámasztani 
ezeket a műveket , a mai professzionális színházakban, és hogy kis, 
esetleg amatőr közösségek mié r t találnak könnyebben utat ehhez 
a formához? N e m a transzcendens hit miatt, — hanem a közösségi 
megközelí tésmód révén.) 

Szép elemzéseket hoz a m o d e r n dráma későbbi hullámának, a 
19. század végének, és a 20. század jelentős műveinek elemzése is, 
melyben a különböző drámat ípusok keveredését mutatja ki a szerző. 
(A modellek keveredése Ibsen fellépésétől.) A probléma természetesen 
régi. M á r Goethe és Schiller levelezése jelzi a műfajon belüli lehe-
tőségek vitáját, a kü lönböző drámai utak ötvözésének gondjá t . 
Bécsy kérdésfeltevése most precízebbé teszi ezt a régi kérdést, és 
az általa kidolgozott drámai modellek ötvöződési jelenségeit köve t i 
n y o m o n . Különösen sikerült Pirandello és O ' N e i l l elemzése. M i n d -
két esetben olyan szerzőkhöz nyúlt, akiknek műveire ugyan sokat 
hivatkozunk, de esztétikailag még nem próbáltuk megragadni 
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„épp így lé tünk" titkát. N e m érzem viszont elégségesnek a Beckett-
elemzést, melyben a Godot-ra várva c. művet a kétszintes dráma 
modell jéből igyekszik levezetni. A darab filozófiai tartalma, vagy 
a beszélgetők elvont témákról folytatott diskurzusa lenne a „felső" 
szint, míg a fizikai környezet, a tárgyak világa, a fa, amely alatt 
várakoznak, a cipő, melyet felhúzgálnak — az evilági adottság. 
A magyarázat bár plauzibilis, mégis mesterkéltnek tűnik : ami nagy-
szerűen ment a Nóra, vagy az Utazás az éjszakában c. művek elem-
zésében — azaz a modellek keveredésének és jelenlétének kitapin-
tása — az itt egy tétel illusztrálására soványult. 

Bécsy könyvének egy irodalmi szempontból gyenge pontját 
említeném befejezésül. Az egyik a kifejtés iskolás merevsége. Tétel 
és demonstráció: ez az anyag formai elrendezésének elve. Egy-egy 
fejezet e lmondja az adott drámatípus jellegzetességét, — majd néhány 
fontosabb dráma illusztratív elemzése következik. Mintha még nem 
uralkodna teljesen az anyag felett, n em sikerült az elméleti leírásba 
beleilleszteni az elemzéseket. így persze rendkívül szép analíziseket 
kapunk, de ezek jobbára csak vékony szállal kapcsolódnak egy-
máshoz, mert csak a tétel megelevenítéseként szerepelnek. Van 
ennek a módszernek mnetsége is: hiszen egy-egy model l elméle-
tileg tiszta lrírása sohasem azonos egyetlen megvalósulási formájá-
val sem, s Bécsy a magvalósulás sokféleségében akarja megmutatni 
modelljei közös törvényszerűségeit. Ez igaz. Sőt még az is igaz, 
hogy ez az elemzés-gyűjtemény kitűnően használható kézikönyv 
gyanánt, hiszen egy-egy mű megértéséhez is, esztétikai feldolgo-
zásához is pazar fogódzókat ad. Mégis a gondolati átfogóerő és 
kifejtési készség itt még nem erőssége az írónak. 

ALMÁSI MIKLÓS 

S Z U P E R K Á R O L Y SZÍNÉSZETI N A P L Ó J A 

(Magyar Színházi Intézet, 1975. Színháztörténeti könyvtár 2.) 

Szuper Károly komikus színész — rendező — színigazgató neve 
utoljára 1969-ben került az irodalomtörténeti érdeklődés homlok-
terébe, amikor Fekete Sándor füzete a vándorszínész Petőfiről meg-
jelent, és benne a napló forrásértékéről ismételten szó esett, szembe-
sítve más dokumentumokkal . Fekete, Szuper szavahihetőségének 
mértékét ez ügyben igen alacsonyan állapította meg, példák soro-
zatával igazolva, hogy a napló voltaképpen fikt ív (az i rodalom-
történeti füzetben mindvégig idézőjelben is szerepel) — a Petőfire, 
Jókaira, tehát a neves kortársakra vonatkozó részek utólagosak, de 

1 7 Irodalomtörténet 
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azt is leszögezte, hogy a színháztörténeti adatokban Szuper általá-
ban pontos, valószínűleg feljegyzései lehettek a felkeresett 
városokról, a játszott műsorról, sőt apróbb részletekről is, például 
a nézőszámot mindig befolyásoló időjárásról. Hogy egyetlen példát 
emlí tsünk: Petőfi első szerepét 1842. november 10-én játszotta 
Székesfehérvárott, Bayard — Vanderburch — Dunkel — Szigligeti ford. 
A párisi naplopó c. vígjátékában mint második inas. Erre Szuper 
jól utal ; téved viszont a költő művésznevében (ekkor m é g Róna i 
és nem Borostyán), az utóbbit azonosítja Hrúz Mária családnevével, 
eltúlozza saját szerepét Petőfi szerződtetése körül. Az utólagos be-
toldás ténye azonban ennél a látszólag forráshitelességű résznél is 
igazolható. Az Első szerepem című vers, amelyet Szuper 1842-ről 
szólva ezen a néven emleget, csak két év múlva, a Kmefe-kötetben 
bukkan fel ilyen c ím alatt. A kérdésről, amelyet Rexa Dezső és 
Fekete Sándor mellett Kiss József és Miklós Dezső kutatásai is egy-
ér te lműen tisztáztak (utóbbiak a Petőfi I rodalmi Múzeum 1969/70-es 
évkönyvében), véglegesnek tekinthető összegezést olvashatunk a 
Petőfi-krit ikai kiadás első kötetében, az Első szerepem c. vers jegyzet-
apparátusában (379 — 83.). Szuper szerepéről a költő életében, sőt 
naplójának forrásértékéről a kritikai kiadás kötete többhelyütt is szól. 

Természetesen, a Pe tőf i - és Jókai-adatok utólagos betoldásának 
ténye n e m zárja ki annak lehetőségét, hogy a napló önmagára vonat-
kozóan és háttérként a korabeli színészetre nézve igaz és elsődleges 
közlés legyen — mindenképpen felveti azonban (már csak a m e g -
rendült szavahihetőség átgyűrűzésének okán is) egy, legalább szúró-
próbaszerű forráskritika igényét más d o k u m e n t u m o k (színlapok, 
zsebkönyvek, sajtóutalások) felhasználásával. Ami a napló egészét 
illeti, terjedelmében és értékében is elmarad Déryné és Molnár György 
emlékiratai mögött — leginkább az egy nemzedékkel idősebb 
igazgató-író-komikus, Balog István két naplójával vethető egybe, 
csakhogy Balog történetekké komponál t emlékképeit és pénztár-
könyvéhez vezetett napi feljegyzéseit nem egyesítette Szuper m ó d -
jára, megkönnyí tve ezzel a kutatói felhasználhatóság lehetőségeit. 
Jószerével kettejük emlékezései adják a kisebb vándortársulatok 
mindennapjainak képét, időben folytatólagosan: amikor az öregedő 
és komikusi eszközeiben megkopot t Balog szinte bemenekült szín-
házi t i tkárnak a Pesti Magyar Színház falai közé — Szuper Károly 
pályája akkor indul, 1838/39-ben. Olyan eseményeket és tényeket 
rögzít, amelyeket színlapok, tárgyi emlékek, sőt levéltári iratok is 
alig vagy egyáltalán nem őriztek meg: az alkalmi játszóhely m e g -
szerzését és felépítését, a közönség összetételét és válaszadását s (dísz-
let-, je lmez- , szövegkönyvutalásokkal) azt a mindenkori helyi vál-
tozatot, melyet vándorszínészeink a játszandó színdarabból az adot t -
ságoknak megfelelően ténylegesen előadhattak. E ponton — Fekete 
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Sándor utalásaival egyetértve — nem kételkedünk Szuper feljegy-
zéseinek és emlékezésének pontosságában, a felidézett művelődés-
történeti korrajz hitelességében. 

Cenner Mihály, a kötet szerkesztője és jegyzetírója színház-
történetünk kiváló muzeológusa, népszerű ismeretterjesztője, neves 
szakíró — ezúttal azonban mintha nem tudott volna dönteni arról, 
hogy a könyvesbolti forgalomba nem kerülő kiadványban milyen 
(népszerűsítő vagy tudományos) apparátust használjon: a színészek 
helyenkénti kisportrészerűen frappáns névsorát, és a játszott darabok 
gondos címfelsorolását nem egészítette ki az oldalszámok közlésével 
muta tóvá; nem javította ki az alapul vett 1889-es első nyomtatás 
alcímét (1830 — 1850) a helyes évkörre : 1838 — 1849. Az utószó 
lehetőségeit pedig azzal szűkítette le önmaga számára, hogy nem 
vette f igyelembe a Petőfi-filológia bevezetőben vázolt újabb ered-
ményeit — így gondolatmenete feltételes módban eljut ugyan 
Fekete Sándoréhoz hasonló, helyes végkövetkeztetésekre, de az 
igénybevett kutatói energia és oldalterjedelem másutt jobban kama-
tozna: forráskritikában, művelődési háttérelemzésben vagy a jegy-
zetek kidolgozottságának nagyobb mértékében. 

Szuper Károly naplója a Magyar Színházi Intézet újraindított 
Színháztörténeti könyvtár-sorozatának második darabja. Jogosult az 
értékelés ebből a szempontból is. Az ilyen témájú forrásközlést az 
önállósodó-izmosodó színháztudomány és a társkutatások (irodalom-, 
művészet-, művelődéstörténet) nagyon nélkülözték. Az Intézet rota-
üzemében 500 példányban, ízléses kivitelben készült füzetek első-
sorban a szűkebb szakma számára készültek, nagyobb közkönyv-
tárainkban azonban bármely érdeklődő részére is hozzáférhetők. 
Eddig két reformkori elbeszélő forrás jelent m e g ; Könyves Máté 
1834-ben írt színészettörténeti vázlata volt a sorozat első darabja. 
Megválasztásuk indokolt : valóban nehezen hozzáférhető, bár n y o m -
tatásban már egy ízben megjelent d o k u m e n t u m o k új, jegyzetelt 
kibocsátásáról beszélhetünk. Amikor a kiadványsorozatot ö römmel 
üdvözöljük és sikert kívánunk köteteihez, egyúttal kettős igényt is 
megfogalmazhatunk. Remél jük , hogy a továbbiakban a füzetek 
kevésbé látványos-olvasmányos, de nélkülözhetetlen és teljességgel 
kiadatlan forrástípusokat is (társulati vagyonleltárakat, levéltári ira-
tokat, színlap-összeállításokat stb.) tartalmaznak majd, másrészt 
pedig a Színháztörténeti Könyvtár és a vele párhuzamosan m e g -
indított Színházelméleti Füzetek java eredményeinek útja a könyv-
kiadókon át a teljesebb irodalmi-művészeti közvélemény nyilvá-
nossága elé is elvezet. 

K E R É N Y I F E R E N C 

17* 
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P Ó R A N N A : BALOG ISTVÁN ÉS A 19. SZÁZAD ELEJÉNEK 
NÉPIES SZÍNJÁTÉKA 

(Akadémiai, 1974. — Irodalomtörténeti Füzetek, 86.) 

Egy vidám szellem mosolyog ránk Pór Anna könyvének lapjai 
közül. A munkában ismertetett , ill. publikál t anyag kétségtelenül 
lehúzza annak a mérlegnek a serpenyőjét, amelynek másik tányérjá-
ban a bemutatot t szerző sorsának személyes vonatkozásai nyugszanak. 
Talán mégsem egészen kockázatmentes Pór feltételezése, hogy Balog 
élete általánosan ismert. Alighanem csak néhány szakember fo rmál t 
képet magának az egykori „faluszínház" országjáró apostoláról, így 
nem fölösleges fáradság sorsának kissé beha tóbb szemrevétele. 

Balog hosszú élete során vol t színész és színműíró, vándortársulati 
igazgató, bábjátékos, sőt képmutogató , ma jd az ország első színházá-
nak tagja. Ezt újabb faluzással cserélte fel, h o g y végül, a közölt f ény-
kép tanúsága szerint, méltóságteljes aggastyánként hunyja le a szemét. 
Elete viszontagságaiban kiváló kedélye és pompás fizikuma segítették. 
Ez a dunántúl i kurtanemes (a kortárs í rók közül inkább Nestroy, 
mint R a i m u n d képzeletének szülötte lehetett volna), bo lyongva 
szerte a hazában, túlélte nemcsak ifjúkora vezérlő csillagait, Katonát 
és Kisfaludy Károlyt, s a vígjátéki alakítás két nagymesterét, Szerda-
helyi Józsefet és Kálmánt, de még Csertty György c. művének hosszú 
életű Ruzsicáját, a kedves Dérynét is. Szerencsés volt egy színpadon 
felléphetni Katonával és borozgatot t útszéli csárdák ivóiban. R u g a l -
mas lélek volt , sem érzelmei, sem művészete n e m szántottak mélyen, 
a vándorélet fizikai erőpróbái, az alkalomadtán el nem maradó nagy-
úri lefitymálás pedig nem rendítették meg. 

Színi pályáját bizonyíthatóan 1810-ben kezdte. (Egyes munkákban 
1806 olvasható.) A kollektíva, ahonnan elindult, nem volt szerencsés 
sorsú. 1807 és 1815 között a második fővárosi magyar együttes az 
akkor m é g túlnyomóan néme t Pest-Budán nehéz anyagi — s tán 
erkölcsi — körülmények közöt t élt. Ha azonban ifjúságuk, reményeik, 
tehetségük fényében tekintjük ennek a társulatnak a tagjait, Benke 
Józsefet, Kántornét, Katonát, Dérynét, akkor magyarázatot nyer a 
csábító erő, amivel a színészi hivatás erre a szegény diákra hatott . 
Balog nemesember volt ugyan — itt jegyezzük meg, hogy nevét 
a levéltári akták s ő maga is Balogh-nak írták — de a nemességnek 
abból a rétegéből, amely a kispolgárság anyagi és szellemi szintjén 
élt. Ö az eleven bizonyíték egy modern ku ta tónk Petőfi életével 
kapcsolatban megfogalmazott tételére: „ . . . a színész (testesíti meg) 
a színpadon, és nem utolsó sorban a színpadon kívül is, azt a szabad 
és kötetlen életformát, amelyre titokban a kispolgár vágyik. N e m 
csekély mértékben a korlátlan szabad hely- (és alak-) változtatás 
varázsa az, ami oly sokáig sokakat, többre vágyó és nyugtalan e m b e -
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reket csábít majd. . . a vándorszínészetre". (Vörös Károly: Petőfi és 
a pesti kispolgár. Lukácsy—Varga: Petőfi és kora. Bpest, 1970. 40.) 

A társulatnak, ha n e m is teljesen egyidőben, a kor legjobb magyar 
színészei voltak tagjai. Műsoruk kötelesen alkalmazkodott a Bécsben 
engedélyezett sablonhoz, ezen belül vol t azonban egy sajátsága: 
számos színszerű darabbal rendelkezett. Ha nem tudott olyan fokon 
nyúj tani zenei é lményt , mint azt a kormányszékek előkelő tisztviselői 
és a legműveltebbek megkívánták volna, kárpótlásul eseményekben 
gazdag, könnyen követhető színműveket adott. Közönsége nem volt 
homogén , sőt ellenkezőleg! Az előkelők ritka látogatásairól nem 
beszélve, az értelmiségi réteget, má r nagy számuknál fogva is, a 
jurátusok és az egyetemi hallgatók jelentették, de itt keresett színházi 
szórakozást az egyre gyarapodó, a közeli Alföldről bevándorló magyar 
lakosság is. Irodalmi igényei nem voltak, de élvezte az anyanyelvű 
produkciót . Balog az egyszerű nép írójává szegődött. 

Korán felismerte tehetségének jellegét és korlátait. Komikus szere-
peket alakított és gyorsan pergő, népmesei elemekből, vagy más forrás-
ból ismert tematikájú színműveket írt . H o g y néhány évi együttműködés 
után miért vált m e g a pestiből székesfehérvárivá alakuló társulattól, 
ma már nehéz eldönteni. Valószínűleg vezérszerepre vágyott , s erre 
felkészültsége, b o h é m kedélye igényesebb helyen n e m tette alkal-
massá. így lett aztán a magyar falu mulattatójává, ihletést merítve 
a folklórból és vissza is hatva rá. 

Irodalmi működésében mindig az adott körülményekhez alkal-
mazkodott . A tekintélyes fővárosi szerb lakosság színházba vonzására 
írta meg Cserny Györgyét. Az Angyal Bandi a csak nemrég a nagy 
városba költözött alföldi napszámos, kézműves számára a bemutatás-
kor ugyanúgy a „hazai" aktualitást jelentette, mint a magyarországi 
szerb polgár számára a Belgrád visszavételét színpadra hozó Cserny 
György. Szerző arra hívja fel a f igyelmünket , hogy ez a darab egyben 
az első magyar népszínmű. (1812.) R á m u t a t értékeire: hogy valóban 
a nép nyelvén, az ő gondolkodásmódját tükrözve, szinte az akkor 
keletkezett népdal („Lám, m e g m o n d t a m , Angyal Bandi. . .") balladai 
ritmusát követve viszi színre az eseményeket. Talán még azt is hozzá-
fűzhet jük Balog érdemeihez, hogy i t t is, mint a Csertiyben, irodalmi 
előzmények nélkül, egy aktuális eseményt dramatizál fe l tűnő színpad-
ismerettel. N e m csodálhatjuk, h o g y alkalomadtán bábszínpadra is 
áttette és színtársulat nélkül, másod-harmadmagával elboldogult vele 
vidéken. 

A Ludas Matyi leleménye azonban vitathatatlanul Fazekas Mihály 
sajátja, Balog itt csak a rátermett színre alkalmazó babérjait arathatja le. 
A Fazekas-féle költemény, keletkezése óta, a magyar irodalom egyik 
legsikeresebb alkotása, akkor is, azóta is mindenki olvasta, vagy fel-
olvasták neki — lekerült a nép közé, mint egy Petőfi-dal. Ezért nem is 
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osztjuk azt a véleményt, hogy a későbbi Ludas Matyi-színművek 
(pl. a Móricz Zsigmond-féle) Balog népszínművéből nyertek indít-
tatást. Kissé keresett Petőfi Magyar nemesé nek párhuzama is a Ludas 
Matyi Döbrögijével . Abban minden bizonnyal igaza van Pórnak, 
hogy Petőfi ismerte, látta, sőt netán színészként is végigélte a Balog-
féle Ludas Matyit. Ismételnünk kell azonban, hogy Balog nem az 
értelmiség szerzője volt . Ha ma nagyra értékeljük is, min t a falu 
szórakoztatóját, nem valószínű, hogy a forradalmi haladás zászló-
vivői hasonlóképpen vélekedtek. Szemükben kis létszámú társulatai, 
mókás kalandjai, bukásai inkább arra lehettek példák, hogy milyen 
elmaradott még a magyar színügy. De ne feledkezzünk meg arról 
sem, hogy az erőszakos, jobbágynyúzó Döbrög i és Petőfi teljesen 
passzív, a társadalomra egészen más szempontból káros modell je 
je l lemükben is különböznek. 

Ha a Ludas Matyi Fazekas kétségtelen i rodalmi tulajdona marad is, 
teljesen népi, a ponyváról , a fonók mesélőinek ajkáról került Balog 
jóvoltából színpadra Az aranyhajú Tündér Ilona. Már a vándorlás 
éveinek szülötte, bár a jobb napoké, amikor Komlóssy Ferenc Dániel 
számottevő társulatával utazta be az élete delén járó Balog a Dunán-
túlt . Ez a műve is sok sikert ért meg, sokat játszották erre-arra, idővel 
m é g a fővárosban is. Megint némi hitetlenséggel mérlegeljük azonban 
Pór Anna állítását, hogy Vörösmarty innen nyert ihletést a Csongor és 
Tündéhez. Nemcsak azt az érvet ismételjük meg, hogy Balog a közön-
ségnek nem arra a rétegére hatott (és akart hatni!), ahová az i rodalom 
klasszikusait soroljuk, hanem még inkább hivatkozunk a téma álta-
lánosan ismert voltára. „A 18. század végétől fogva . . . a nyomtatás-
ban vagy színpadon nyilvánosság elé került mese-anyag mind Tündér 
Ilona tárgykörébe vág. . . " „Ha valaki magyar mesét keresett, ez volt 
kéznél" (Horváth János: Kisfaludy Károly és íróbarátai. Bp., 1955. 162.). 
Balog ismerte a hazai mesekincsnek ezt a gyöngyszemét, és szokott 
ügyességével — félszemmel a Varázsfuvoláta kacsintva — feldolgozta, 
ugyanúgy ismerte azonban Vörösmarty is. Hősünk i roda lom- és 
társadalomtörténeti szerepe nem azért jelentős, mert a nézők legszéle-
sebb rétegeinek szánt színdarabjai közül egyik vagy másik hatással 
vol t valamelyik nagy költőnkre — ennek a hatásnak a milyensége 
legalábbis kétséges. Erdeme színműveinek népszerűségében rejlik, 
a naiv nézők tetszésében. Hogy ez a kifejezés voltaképpen kiket 
takar, nem könnyű meghatározni. Városi viszonylatban kevesebb 
a p rob léma: az iparososztály, az építőmunkás, a magyar anyanyelvű 
urasági cselédek — de a faluzás közönsége nehezebben konkretizálható. 
E g y bizonyos anyagi és kulturális szinten alul színházlátogatás nincs. 

A legszélesebb rétegekhez Balog a bábjáték és a képmutogatás 
közvetítésével jutot t el. Érdekes volna tudnunk , hogy mikor fanya-
lodot t rá először a bábozásra, és honnan vette a marionetteket? A f iu-
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mei út után, még horvát területen, másodmagával: elképzelhető 
alkalom. Még valószínűbb a kaposvári nótáriusság feladása utáni 
időkben, ekkor ugyanis napi egynéhány forintos jövedelmekből is 
h á r o m hónap alatt rendbejön anyagilag, ami csak egy, legfeljebb 
két személy számára volt lehetséges. Későbbi éveiben, amikor át-
menetileg elhagyta a Nemzeti Színházat, újból bábozott . Ennek a 
korszaknak az emlékeivel azonban m á r nem foglalkozik a könyv. 
(Vö. Belitska-Scholtz Hedvig: Vásári és művészi bábjáték Magyar-
országon 1945-ig. Bp . , 1974.) 

A bábszínpadon előadott darabok kéziratai marionett-t ípusú bá-
bokra engednek következtetni. Balog vagy egy idegen bábos valami 
okbó l feleslegessé vált anyagát vehette át, vagy egy főúr i bábszínház 
berendezését kapta meg. Szerző halványan utal ez utóbbira (132.), 
s aligha jár messze az igazságtól. A képmutogatás lehetett színi- vagy 
bábelőadás reklámja, de lehetett — olyan esetben, amikor teljesen 
magára volt utalva —, önálló kenyérkereset is. 

Balog sem élete során megjelentetett kisebb cikkeiben, sem Napló-
jában, amit hiányosan és sok hibával publikált Barna János 1928-ban, 
n e m említi a két utóbbi szórakoztató műfajjal való kapcsolatait. 
— Magyarországon, egyrészt, mert a bábjáték német eredetű volt, 
másrészt, mert az előadó művészet legkezdetlegesebb műfajának 
tekintették, lenézték a bábosokat. (Csehországban a közigazgatás 
csak nagyobb városokban, megfelelő rendőri ellenőrzés mellett enge-
délyezett színházat, s itt a bábjáték nemzeti műfajjá vált.) 1821-ből, 
amikor Balog m i n t fiatal igazgató járta a Dunántúlt , éppen szülő-
földjéről ismerünk egy jellemző adato t : Haerdt József temesvári 
illetőségű bábos Budára indult családjával együtt, hogy a Helytartó-
tanácstól játszási engedélyt szerezzen. Pákozdy Zs igmond, „Tekin-
tetes Nemes Baranya Vármegye" alszolgabírája, 1821. máj . 28-án 
a következőket írta a temesvári magisztrátus igazoló papírjának a 
hátára: „Láttam, és hogy Budára egyenes, és nem mellékutakon takarodjon el, 
utasítottam." Ezután pontosan előírta Haerdt útvonalát, megnevezve 
tizenkét helységet, ahol megállhat. (A játszási engedélyt a kérelmező 
júl. 24-én egy évre megkapta. — O L . Fond С 51. Ht t . , Dep. pol. 
gen. et civ., 1821. Fons 14. pos. 183.) Akármekkora jelentősége volt is 
Balognak a falusi nép szórakoztatása, sőt informálása terén, nemes-
ember létére restellte volna bevallani, hogy alkalomadtán egy kenyéren 
volt a Haerdthez hasonló csavargó néppel. 

Balog hagyatékában mind a bábjátékoknál, mind a tablóknál a 
magyar anyag mellet t jócskán találunk nemzetközi vonatkozásokat is. 
A Kékszakállú lovag előadásánál n e m a magyarra is lefordí tot t Grétry-
opera zenéjét használta fel, hanem a Lammermoori Lucia, a Don Pasquale 
és a Dom Sebastian áriáiból vett kölcsön. Ezt a három operát ugyanis 
ő maga jól ismerte, egyes szerepeket nyilván énekelt is bennük, amikor 
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nagyobb társulatokkal vándorolt, a magyarított Grétry azonban 
ritkábban került színre, főleg az ország keleti vidékein, n e m volt hát 
számára ismerős, a kottája sem vol t birtokában. Talán még egy 
magyarázattal tar tozunk a Balog működése iránt érdeklődőnek, s ez 
a klasszikusok műsorra tűzése. Tud juk , hogy a Bánk bánhoz soha 
nem nyúlt , egyenesen kimondva hozzá való méltatlanságát. (Katona 
korábbi színmüveit játszotta.) Többször szerepel azonban műsorán: 
„Hamlet I. felv.", ill. csak „Hamlet". A Hamletre rátermett a társulat, 
a Bánkra nem? N e m így áll a dolog. A „Hamlet I. fe lv ." a kísértet-
jelenet előadását jelentette, tehát a korai romantika kedvelt hátborzon-
gatását szolgálta. A „Hamlet" megjelölés pedig a sírásók clown-
tréfálkozását, amihez két színész is elég volt . 

Ezek a kiegészítések, ill. a munka olvasása közben támadt történeti 
reflexiók nem Pór Anna munkájának bírálatát jelentik, h a n e m ellen-
kezőleg, igyekeznek annak hátterét elmélyíteni, eredményeit még 
jobban kiemelni. A legnagyobb elismeréssel kell adóznunk a szerző-
nek, aki először nyúl t beható alapossággal a múlt század neves faluzó 
direktorának nemcsak színpadi, de főként a szegény nép szórakozta-
tását szolgáló bábos és képmutogatói pályafutása vizsgálatához. 
Érdemes munkát végzett az irodalom alatti, de annál szélesebb töme-
get érdeklő színház kutatásával. Remél jük , munkássága további során 
sem szakad el sem Balog teljesen még mindig nem tisztázott pályájától, 
sem a kevésbé neves, mer t irodalmilag nem alkotó kis színházvezetők-
től, bábosoktól. A bábjáték, a képmutogatás idestova tehát meglelik 
szakértőjüket. Hasznos volna már a 18 — 19. század műkedvelő szín-
házának kutatását is elkezdenünk addig, amíg idő és barátságtalan 
erők minden nyomot m e g nem semmisítenek. 

MÁLYUSZNÉ CSÁSZÁR E D I T 

A R Á K Ó C Z I - E M I G R Á C I Ó L E N G Y E L K A P C S O L A T A I R Ó L 

H O P P LAJOS: A L E N G Y E L - M A G Y A R HAGYOMÁNYOK ÚJJÁSZÜLETÉSE 

(Akadémiai, 1972. — Modern Filológiai Füzetek, 14.) 
H O P P LAJOS: A RÁKÓCZI-EMIGRÁCIÓ LENGYELORSZÁGBAN 

(Akadémiai, 1973. — Irodalomtörténeti füzetek, 80.) 

A Rákóczi-emigráció történeti i rodalma szinte könyvtárnyi . 
A források gyűjtése lendületesen és kitartóan folyt már a múl tban is. 
Elég, ha olyan szerzők neveire utalunk, mint Thaly Kálmán, Márki 
Sándor, Lukinich Imre. Az ő munkásságuk eredményeként a R á k ó c z i -
kor dokumentumai bőségesen állottak rendelkezésre, a diplomáciai 
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aktusokat rögzítő iratok már-már az egész korszakról megközelítő 
képet adtak. De ez a kép mégsem volt teljesen hű és elfogulatlan. 
A felszabadulás után kivirágzó Rákóczi-kutatásnak éppen ez a körül-
mény adott lendítést; szükséges vol t a korábbi publikációk forrás-
kritikája, az olyan torzítások helyreigazítása, amilyenek például Thaly 
Kálmán munkásságában voltak kir ívóak. A levéltárakban is hevert 
még sok kiadatlan anyag. A m o d e m kutatás és publikálás feladatát 
olyan kiváló kutatók vállalták, m i n t Esze Tamás, Benda Kálmán, 
Köpeczi Béla, R . Várkonyi Ágnes. N y o m u k b a n m e g n ő t t a Rákóczi-
val foglalkozó irodalom, szélesedett a látóhatár. Mindenekelőtt a 
kor gazdasági-társadalmi összefüggéseinek vizsgálata, a felkelés szo-
ciális tartalma, a mozgalomban résztvevő rétegek, az osztályharc 
konkrét formái és mindezekkel összefüggően a Rákócz i kezdemé-
nyezte harcok osztályjellege és funkciója izgatta a kérdés kutatóit, 
de kiterjesztették a vizsgálódást horizontálisan is: a külkapcsolatok, 
a diplomácia, a felkelés európai összefüggései irányában. A kül-
kapcsolatok egyik irányát, a franciát Köpeczi Béla nagy munkája, 
az orosz, a lengyel és török kapcsolatokat elszórt tanulmányok jelez-
ték. A lengyel kapcsolatok Hopp Lajos előtt elhanyagoltaknak tekint-
hetők. Ez a felismerés indította el kutatásait. 

H o p p úgy látta, hogy a magyar —lengyel művelődési kapcsolatok 
feldolgozásában a 17 — 18. század mostohább kezelésben részesült, 
min t a reneszánsz és a humanizmus kora vagy a későbbi századok. 
Szakadékot szeretne tehát áthidalni. Szándékával egyet lehet érteni. 
Valóban: a humanista kor magyar —lengyel szellemi kapcsolatainak 
története kidolgozottabb, sokrétűbb, színesebb. Ez persze nem vezet-
hető vissza pusztán az érdekelt ku ta tók egyéni hajlamaira; magának 
a kornak a kapcsolatai is gazdagabbak, sokrétűbbek, színesebbek. 
Mohács nem okoz törést, csak tematikai és műfaji változást az irodalmi 
kapcsolatokban, de a lengyelek 17. százada — melynek a török, 
tatár és svéd háborúkat megörökí tő emlékiratírók, barokk köl tők 
állítanak emléket és később egy Sienkiewicz fest m e g hatalmas tabló-
ban — az összefüggő, szerves, mélyrehatoló érintkezéseknek ilyen 
gazdagságával n e m dicsekedhet. Az érintkezések szórványosakká vál -
nak (de éppen ezért értékesek), a kutatónak be kell érnie f ragmentu-
mokkal . Ezért is kevéssé k iművel t ez a terület a historiográfiában. 

Önként adódik, hogy a mégis meglevő kapcsolatokat a nagy 
társadalmi megrázkódtatások zajlásában keressük. Háborúk , felkelések 
kora ez. H o p p Lajos a Rákóczi-felkelés során bukkan t értékes lengyel 
kapcsolatokra, s úgy véli, megragadta azt a szálat, mely átvezet a 
későbbi nemesi kapcsolatok történetéhez. Köztudomású, hogy R á k ó -
czi a lengyel —magyar határszélről indította el felkelését a Brzezany-i 
kiáltvánnyal, onnan várt segítséget és a felkelés bukása után első 
emigrációs tartózkodási helye is Lengyelország. Mindezt a történetírás 
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már régen feltárta, foglalkoztak a lengyel főú r i családokhoz f ű z ő d ő 
kapcsolataival is. Sieniawska asszonyhoz f ű z ő d ő szerelméről őmaga is 
megemlékezik. 

H o p p Lajosra az a feladat várt, hogy a rendkívül gazdag, de a 
lengyel vonatkozásokat mégsem teljesen k imer í tő , főleg pedig össze-
függően nem tárgyalt m a g y a r —lengyel kapcsolatokat felülvizsgálja, 
új forrásanyaggal egészítse ki , s ha lehet, megkíséreljen túl is lépni 
egyes elszigetelt adatokon: a kor magyar és lengyel főnemesi társa-
dalmának valamiféle mélyebb összefüggése felé. A szerző e lő t tünk 
fekvő munká i e feladat megoldásához adnak ú j és új adatokat. Ki -
indulópont ja elvben i rodalmi és művelődéstörténeti, de a megoldás 
teljesen történetírói. A tárgyal t anyag természete is úgy hozza m a g á -
val, hogy rendkívül nehéz különválasztani a tisztán művelődéstörté-
neti anyagot a köztörténeti től , ami azzal a következménnyel jár , 
hogy valamennyi eddig megjelent munkájában a szerző valójában 
a Rákóczi-emigráció kutatásának hagyományos útját járja. Részben 
kénytelen elismételni sok mindent , amit éppen a legutóbbi tíz-húsz 
év kutatása — Bende, Esze, R . Várkonyi, Köpeczi stb. munkái — 
hoztak felszínre (és itt kri t ikát aligha várhatunk tőle), részben vissza-
tér a klasszikus kiadványokhoz (ahol már valamivel több m ó d j a 
nyílik némely kritikai észrevétel megtételére). Az általa művelt t e rü -
leten fo lyó munka jellege ezek szerint hol tudományos-heurisztikus, 
hol inkább népszerűsítő. E két elem összeolvad. A laikus olvasó szemét 
nem bántja, de a szakemberben esetenkint hiányérzetet ébreszthet. 
Persze, a rendelkezésre álló forrásanyag sem tár fel annyira összefüggő 
képet, h o g y lehetővé tegye minden tekintetben az ilyen ismétlések 
elkerülését. 

A lengyel— magyar hagyományok újjászületése mindenesetre o lyan 
cím, amely — ha kissé enigmatikusan cseng is — joggal kelthet f igyel -
met, noha itt olyan jellegű hagyományok folytatásáról, amilyeneket 
a 15 — 16. század tud fe lmutatni , nem lehet szó. De ha a teljesen 
efemerikus személyi kapcsolatok mellett azt kérdezzük, hol valósult 
meg minden szétszakítottság ellenére is e ko rban a magyar —lengyel 
kapcsolat, a szerzővel együt t ki kell kö tnünk a Rákóczi-kornál . 
A súlypont természetesen az emigrációs szakaszra esik. És ha H o p p 
Lajosnak n e m állott is rendelkezésére olyan jel legű forrásanyag, me ly 
a kialakult képet lényegesen befolyásolná, és az általa megrajzol t 
emigrációs tabló megegyezik is azzal, amelyet eddig ismertünk, m é g 
mindig van elég olyan mozzanat , amelyet beleszőve az elbeszélésbe, 
gazdagabbá teszi a kor magyar—lengyel érintkezéseinek összképét. 
Az első k ö n y v terjedelménél f o g v a is inkább vázlat, de minden fon tos 
adat együt t van benne. Emlékiratok, levelek, melyek fényt ve tnek 
magára az emigrációra, egyben a lengyelországi viszonyokra is. 
Ez utóbbiak persze a kor felszínén maradnak; mélyebb társadalom-
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boncoló traktátusokat az olvasó hiába is várna tőlük. Mindamellet t 
színesek, érdekesek. 

A szerző időben következő kiadványa A Rákóczi-emigráció Lengyel-
országban címet viseli, szerves folytatása az előző munkának. Széle-
sedett azonban a felkutatott források köre, a szerző alapos kutatásokat 
végzett a lengyelországi levéltárakban és könyvtárakban. A magyar 
szempontból még korántsem kimerített Czartoryski-levéltár mellett 
találkozunk a gdanski és lublini vajdasági levéltárak anyagaival, utal 
a szerző a varsói Arch iwum Akt Dawnych-ra , a jaroslawi egyházi 
levéltárra, könyvtárak kéziratos anyagaira. Gyümölcsözőknek bizo-
nyultak a szerző kutatásai az Erdélyi M ú z e u m kézirattárában, a bécsi 
levéltárban. Emellett természetesen a hazai levéltárak fondjait is m e g -
tekintette. A kiadott aktapublikációk, iratgyűjtemények gyakor i 
idézése a fellelhető források széles körű felhasználását jelzi. A tisztán 
művelődéstörténeti adatok kiemelése itt nem járt különösebb nehéz-
séggel, ám a szerzőnek ez csak egyik célja, a másik az, hogy össze-
f ü g g ő képet rajzoljon a Rákóczi-emigráció lengyelországi tartóz-
kodásáról. 

A világosan tagol t k ö n y v lehetővé teszi az emigráció i t ineráriumá-
nak n y o m o n követését. Az első szakasz 1711 —12 közé esik, Rákóczi 
északi útjával kezdődik és Dancka, Elbl^g, Ol iwa helyiségekbe tor-
kollik. Közben az emlékiratok nyomán érdekes jellemzésekkel talál-
kozunk az útba ejtett városokról. H o p p Lajos tovább kíséri az emig-
ráció életét a nagy fejedelem Franciaországba való elköltözése után is. 
Egészben véve aláhúzza azt az ábrázolást, amelyet a dokumen tumok 
már korábban meggyőzővé tettek: a lengyelországi tartózkodás 
egyáltalán nem hozta meg az emigráció előtt álló kérdések megol-
dását, még az emigránsok egyéni sorsát sem bírta konszolidálni; 
valóban a „nyomorúság oskolája" volt, szüntelen anyagi gondokkal , 
f o g y ó reményekkel, a teljes elárvulás felé vezető úton. É rdeme a 
könyvnek, hogy kimutat ja , mennyire n e m élt teljes elszigeteltségben 
az emigráció, hány szál kapcsolta a kor lengyel társadalmának egyes 
vezető személyiségeihez és természetesen megnyugtató m ó d o n tisz-
tázza az emigráció politikai kudarcának körülményeit is. 

Az olvasó ö römmel figyel fel a könyvnek azokra a részeire, ahol 
a szerző saját kutatásainak eredményeivel gazdagítja a már ismert 
eseményeket. Meggyőz bennünket arról, hogy van még mit kutatni 
e korra vonatkozólag a külföldi levéltárakban. Ismeretlen leveleket 
tartalmaz még a Czartoryski-levéltár is (részben Rákóczi és Sieniawska 
hercegnő kapcsolataira vonatkozóan, részben pénzügyekkel, továbbá 
Bessenval francia követ tevékenységével kapcsolatban). A gdanski 
könyvtárban Hopp Lajos egy epitaphiumra bukkant, mely a fiatalon 
elhunyt Vay Júlia halála alkalmából íródott , szerzője Hagymási 
András, a gdanski gimnázium magyar tanára. 1701-től működö t t 
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Danckában. Személye és munkássága a magyar kuta tókat arra ösztö-
nözheti, hogy kiterjesszék kutatásaikat a gdanski és toruni iskolák 
magyar diákjaira (akikről egyelőre csak lengyel szerzők tollából 
olvashattunk cikkeket). Említsük m é g meg, hogy a szerző a bécsi 
levéltárban felfedezte Bercsényi özvegyének, Kőszegi Zsuzsinak egy 
1728. január 21-én kelt magyar nyelvű levelét, melyet Jaroslawból 
írt Rodos tóba az ottani prépostnak, Radalovics Jánosnak. 

Végül felmerülhet a kérdés: mi t profitál a művelődéstörténet a 
Rákóczi-emigráció lengyel kapcsolatainak feltérképezéséből? Hopp 
könyvében bőven akad művelődéstörténeti adalék: a kortársi szemlélő 
megfigyelései a lengyel városokról, emberekről, szokásokról. Érté-
kesek a már kiadott önéletírások, melyeknek szövegét a szerző sok 
haszonnal építette bele az előadásba kiszélesítve ezzel magát a témát is 
francia, török s egyéb kapcsolatokkal. 

Összegezve: H o p p Lajos két k ö n y v e hasznos és fontos vállalkozás 
a két nemzet múlt jának kutatása terén. 

KOVÁCS ENDRE 


