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WALDAPFEL JÓZSEF ÜLÉSSZAK 

TOLNAI GÁBOR MEGNYITÓ SZAVAI 

Tíz esztendővel ezelőtt távozott körünkből Waldapfel József. Élet-
művére már halála pillanatában úgy tekintettünk, hogy amit megalko-
tott, szaktudományunk történetének maradandó, az elkövetkező kuta-
tónemzedékek számára kikerülhetetlen eredmény. így szólottunk róla a 
gyász idején is, koporsójánál, s az értékelés tíz év múltán sem változott, 
han>,m véglegessé vált. 

Waldapfel József azon irodalomtörténészek sorába tartozott, akik-
nek érdeklődése nem zárult be egyetlen korszak vagy egy-egy író-, 
költőszemélyiség kutatásába. Irodalmunknak szinte az egésze foglalkoz-
tatta, a régi nem másként, mint a tizenkilencedik és a huszadik század, 
Balassi Bálint ugyanúgy, mint az első magyar kommunista költő, 
Komját Aladár. És - ha már erre utaltam - hadd idézzem meg első 
személyes találkozásunkat. VII-VIII. gimnázista koromban rendszere-
sen jártam olvasni a Tudományos Akadémia Könyvtárába. Néhány 
öregúr ült mindössze a zöld posztóval bevont két asztalsornál, a zöld-
ernyős lámpák fényénél. És minden nap ott láttam egy fiatalabb, 
húsz-harminc év közti, harcsabajszú zömök férfit, aki egy alkalommal 
odajött hozzám, s megkérdezte: 

- Mivel foglalkozik, Kollega Űr? - Elmondtam, hogy önképzőköri 
pályázatra készülök, az Ady nemzedék költőit olvasom. Helyeslően 
bólintott, s felhívta figyelmemet - a húszas évek végén voltunk - a 
legfiatalabb író- költő nemzedékre, azok közül is elsősorban az induló 
Tamási Áronra. Igen, őt ifjúságában is, amikor publikációi alapján úgy 
tűnhetett, hogy csak a régiség érdekelte, olvasta az újat, az induló 
legújabbakat is. 

Több mint hégy évtizedes tudományos pálya volt Waldapfel József 
mögött, amikor viszonylag fiatalon elhunyt. Munkásságát rendkívül 
korán kezdte. Huszonegy éves mindössze, az egyetemi doktori disszer-
tációnak készült Balassi problémák című tanulmányának megjelenésekor, 
kor. Azonban első müve kiadásakor máris érett kutatóként mutatkozott 
be. Korai kibontakozását segítették családi körülményei, hiszen édesapja 
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a kor kiemelkedő elméleti és gyakorlati pedagógusa volt. A termékenyítő 
környezetben felnőtt férfi ifjonti jelentős eredményeit elsősorban 
tehetsége, minden nehézséget legyőző akaratereje, folyvást szélesedő 
nyelvtudása biztosította, valamint kiváló mesterei; mások mellett 
Négyesy László, akinek legjobb tulajdonságait tette magáévá, és nálánál 
is nagyobb mértékben legfőbb mestere, Horváth János. A tanítvány 
mindig tisztelettel nyilatkozott mesteréről, de Horváth János is csak 
megbecsüléssel szólott a mind önállóbb, saját úton haladó Waldapfel 
Józsefről, még akkor is, amikor a tanítvány már a marxista irodalom-
történet útját járta. Horváth - nemzedékének sajátossága volt ez -
többnyire csak közvetlen, szűkebb kortársi baráti körének tagjaival 
tegeződött. Legjobb tanítványait is — szinte kivétel nélkül - „kolléga 
úr"-nak szólította Waldapfelt azonban - szépen világítja meg a mester 
és tanítvány viszonyát - „Józsi"-nak, „Waldapfel Józsi"-nak emlegette. 

Irodalomtörténetiről pályájának korai szakaszában Waldapfel jórészt 
filológiai és összehasonlító kutatásokat végzett. Ilyen irányú munkái 
sem rekedtek meg a szűkkörű füológia útvesztőjében; filológusként is 
éppen azáltal hozott létre kiemelkedőt, hogy a legkisebb részkérdések is 
távlatot nyertek elemzései során. És ezt azáltal érhette el, mivel már 
ekkor figyelt az irodalom és a társadalmi fejlődés összefüggésére, az 
irodalom szociális kérdéseire. Ilyen előzmények nyomán jutott el már a 
felszabadulás előtt néhány jelentős szintézis megalkotásához, majd a 
felszabadulás után a marxista irodalomkutatás területére. 

Annak a tudósnak, aki már korábban, éppen összehasonlító vizsgála-
tai során - nemcsak a magyar, hanem - az európai irodalmak kérdéseit 
is figyelemmel kísérte, látóhatára a felszabadulás után még tovább 
szélesedik. A régi és a tizenkilencedik századi magyar irodalom oly sok 
részkérdésének feltáróját és monográfiákban való összefoglalóját beha-
tóan kezdik foglalkoztatni századunk irodalmának jelenségei, s közülük 
is elsősorban a szocialista műveltség személyiségei, s nemcsak a 
magyar, hanem a külföldi is; főként a nagy orosz úttörő, Maxim Gorkij. 
És lehet-e nem szólni arról, hogy legnagyobb szellemét századunknak, 
Lenint és irodalomra vonatkozó írásait úgy teszi magáévá, gondolkozá-
sának, további tevékenységének soha nem szűnő motorjává, hogy maga 
végzi el ezeknek az írásoknak magyarra fordítását a hazai kiadás 
számára. 

Nem az én bevezető szavaim feladata, hanem az emlékülés előadóié, 
hogy részleteiben vizsgálják Waldapfel József életművét. Annyit azon-
ban el kell még mondanom: tíz esztendővel ezelőtt eltávozott kollégánk 
jelentős szerepet töltött be a hazai marxista irodalomkutató és -oktató 
munka megszervezésében. Új igényeinknek megfelelően átalakított 
Tudományos Akadémiánk nyelv- és irodalomtudományi osztályának ő 
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volt az első titkára; folyóiratot szerkesztett, s mint egyetemünk pro-
fesszora elsőként tanított magyar irodalomtörténete a marxizmus jegyé-
ben. Tanított és nevelt; pedagógusok és tudós tanárok nőttek fel vezeté-
sével; középiskolai tanárok egész sora tekinti mesterének, s egyete-
münk, egyetemeink oktatói között - nem kis számmal - vannak, 
akiknek első tudományos lépéseit ő egyengette, olyanok is, akik már a 
legmagasabb tudományos és egyetemi grádust elérték. 

Ha korán meg is szakadt Waldapfel József pályája, teljes tudósi élet 
volt az övé. Új eredményeket ért el, új utakat mutatott életművével és 
tanítványok nőttek fel mellette. Tanítványai, utódai pedig tovább foly-
tatják mindazt, amit füológiai feltárásaival, szintéziseivel szaktudomá-
nyunk területén megalapozott. 

WALDAPFEL JÓZSEF 
ES A REGI MAGYAR IRODALOM 

Waldapfel József negyvenhárom évre terjedő tudományos pályájá-
nak első húsz esztendejét — egyéb kutatásokat is végezve — a régi 
magyar irodalom vizsgálatának szentelte. Igen korán, 1925-ben, huszon-
egy éves korában írta első dolgozatát: Balassi-problémák című bölcsész-
doktori értekezését. Fiatalon, úgy szólván az egyetem padjaiban fogal-
mazta e tanulmányát, mégis teljes tudósi fegyverzetben jelenik meg 
előttünk, s eredményei számos vonatkozásban máig érvényesek. 

Tanulmányai a középkor évszázadaitól kezdve a 18. század utolsó 
harmadáig a régi magyar irodalom legfontosabb kristályosodási pontjai-
val s jelentékeny életműveivel foglalkoznak. Legrégibb bibliafordítá-
sunk című dolgozatában Gálos Rezső álláspontjával vitatkozva fejti ki 
nézeteit. Gálos ugyanis megkísérli annak bizonyítását, hogy a Bécsi-, 
Müncheni- és Apor-kódex bibliai szövegeinek semmi közük a huszita 
mozgalomhoz és ideológiához, és hogy a fordítás a bencéseknek kö-
szönhető. Waldapfel József alapos argumentáció kíséretében megálla-
pítja: ,,A ferencrendi krónikás adatának hitelességét és azt, hogy 
kódexeink a huszita fordítás maradványait őrzik, Gálosnak sem sike-
rült . . . helytálló érvekkel cáfolni." 

A Székelyudvarhelyi kódex című tanulmánya pedig oly mélyen . 
szántó, olyan alapos tájékozottsággal vizsgálja e szöveg forrásait, belső 
természetét, összefüggéseit, mintha szerzőjük a középkor és mindenek-
előtt magyar nyelvű kódexeink kutatásának specialistája lenne. Pesti 
Gáborról szóló írása is máig érvényes, új megállapításokat tartalmaz 
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Pes'i Gábor és a Janus Pannonius-filológia, Pesti Újtestamentom-ioidí-
tása és legfőképpen Aesopus-forditásával kapcsolatban. Már korábban is 
ismeretes volt, hogy Pesti Gábor Újtestamentoma Erasmus nyomán, 
Erasmus szellemében készült. Azt azonban senki sem világította meg 
eléggé, hogy van-e és milyen mértékben van köze „Pesti erazmista 
törekvéseinek Aesopusszal való foglalkozásához, és ahhoz, hogy éppen 
azt a gyűjteményt ( t i a Dorpius-féle Aesopust) fordította". Waldapfel 
József érvelésében igen fontos láncszem az a széles körű bizonyítékok-
kal alátámasztott megállapítása, hogy „Aesopusnak az erazmista isko-
lákban különösen nagy szerep jutott. A grammatikai, stilisztikai és 
retorikai oktatásban éppoly nagy jelentősége volt, mint erkölcsi okulá-
sok példatáraként. Az előbbiek rendszerét elsősorban maga Erasmus 
alakította ki, és Aesopus ily irányú felhasználására is maga adott útmu-
tatást . . . " 

Heltai Gáspár forrásai című dolgozata, mely tanulmánykötetében 
Heltai Gáspárról címmel jelent meg, Heltai meséinek alapszövegét a 
Stainhöwel-Brant-féle gyűjteményben jelöli meg, kiemeli Wittenberg, 
Luther és Melanchton szerepét a magyar nyelvű meséskönyv létrejötté-
ben, továbbá Sebastian Franck hatását Heltai szociális gondolatvilágá-
nak kialakulásában. Ez a tanulmány a Heltai-kutatások máig egyik 
legbecsesebb dokumentuma. 

Ponciánus Históriájának problémakörét Heltai Gáspár és a magyar 
Ponciánus című tanulmányában vette vizsgálat alá és meggyőző, mind a 
mai napig meg nem cáfolt érvekkel igazolta azt az álláspontot, hogy a 
Ponciánust Heltai valószínűleg 1571 és 1574 között fordította, és ez a 
fordítás Kolozsvárott meg is jelent. 

Hasonló alapossággal és éppily széles látókörrel dolgozza ki Waldap-
fel József apró, mikrofllológiai jellegű cikkeit is. Akár arról ír, 
hogy milyen volt Egy talmudi hely szerepe a magyar reformáció törté-
netszemléletében, akár A bor és a viz pántolódása és rokonai a téma 
vagy Egy népkönyv illusztrációinak vándorlása vagy Irodalomtörténeti 
adatok Rákóczi emlékének történetéhez, netán egy verses részlet felis-
merése egy missilis levélben (Telegdi Kata); mindig a legmagasabb 
tudósi, filológusi igény vezeti tollát, s a legapróbb részletet is egy 
magasabb szempont érvényesítésével szemléli. 

Régi magyar irodalmi kutatásainak központi alakja azonban kétség-
kívül a legnagyobb magyar reneszánsz költő: Balassi Bálint. E téren 
tudományszakunk Eckhardt Sándor után neki köszönhet legtöbbet. 
Alig telik el egy esztendő bölcsészdoktori disszertációjának megjelenése 
óta, máris újabb, alapvető tanulmánnyal jelentkezik, а Balassi költemé-
nyeinek kronológiája cíművel, mely noha minden részletében vitathatat-
lan eredményeket - a probléma természetéből eredően - nem hozha-
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tott: módszere, filológiai biztonsága és érvelésének korrekt következe-
tessége okán, máig biztos kiinduló pontja a Balassi verseinek keletkezés-
rendjét tisztázni szándékozó kutatásoknak. 

Lankadatlan figyelmét a legapróbb tények sem kerülik el. Foglalko-
zik Balassi névalakjával (Balassi-e vagy Balassa? ). Tovább lép az istenes 
énekek forrásainak, szövegkapcsolatainak feltárásában (Adalékok 
Balassi istenes énekeinek mintáihoz), és a 16. századi európai latin 
nyelvű humanista költészet igen alapos ismeretében, Eckhardt Sándor 
kutatásait folytatva és kritikailag kiegészítve veszi számba és elemzi 
azokat a költői toposzokat, melyek az antikvitástól kezdve Petrarca, a 
belga Janus Lernutius, az eisenachi Henricus Husanus és számos más 
költő, így a mi Balassi Bálintunk verseiben is megtalálhatók (Basiliscus 
és salamandra Balassi korának latin költőinél). 

önálló csoportot képeznek Waldapfel Józsefnek azok a tanulmá-
nyai, melyek Balassi életének és költészetének, valamint a XVI. századi 
magyar és lengyel kulturális érintkezéseknek fő mozzanatait mutatják 
be. Ezek közül megemlítjük a következőket: Balassi lengyel kapcsolatai-
hoz, A krakkói egyetem s a lengyel és magyar szellemi élet kapcsolatai a 
renaissance korában, Magyarország sorsának XVI. századi lengyel vissz-
hangjához. 

Illik külön szólnunk Waldapfel József legérettebb, legjobb, a neopo-
zitivista módszer minden vívmányát fölényesen ismerő és termékenyen 
kamatoztató tanulmányáról, arról, mely először Balassi, Credulus és az 
olasz irodalom címmel az Irodalomtörténeti Közlemények 1937-es év-
folyamában jelent meg, Irodalmi tanulmányok című kötetében pedig 
Balassi és az olasz irodalom címen olvasható. 

Rendkívüli tájékozottsággal és alapossággal térképezi fel Balassi 
olasz műveltségének jellegét, mélységét, forrásait és megállapítja Balassi 
Szép magyar komédiájának eredetijét; Cristoforo Castelletti Amarilli 
című pásztorjátékában ismerve fel azt a szöveget, melyet Balassi sajátos 
egyéni ízekkel megmagyarított. Waldapfel Józsefnek ezt a megállapítá-
sát a későbbi kutatás és Balassi Komédiájának felfedezése fényesen 
igazolt. Filológiai teljesítményét csak akkor tudjuk igazán értékelni, ha 
emlékezetünkbe idézzük, hogy Balassi Szép magyar komédiájának 
szövegéből ekkor még csupán az a négy levélnyi töredék volt ismeretes, 
melyet Erdélyi Pál szerencsés kézzel egy könyvtáblából áztatott ki, és 
közölt a Magyar Könyvszemlében 1900-ban. 

Ritka pillanat egy irodalomtörténész életében, hogy ily nagy hord-
erejű felismerésben lehessen része. A tapasztalat azt mutatja: csak a 
legkiválóbbaknak adatik meg. Ebben az összefüggésben a régi magyar 
filológia történetéből Katona Lajos nevét említem meg, aki minden 
bizonnyal Waldapfel József egyik szellemi elődje, példaképe és mestere 
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volt. Hrosvita Dulcitiusának régi magyar fordítása című tanulmányában 
Katona Lajos bebizonyítja, hogy a Sándor-kódexben olvasható egyik 
legenda alapszövege a 10. században élt Hrosvita nevű gandersheimi 
apáca Három keresztény leányról szóló latin nyelvű drámája volt. Igazi 
filológiai szenzáció számba ment a maga korában, s máig mintaszerű 
példa Katona Lajos egy másik tanulmánya, melyben a Festetics-kódex 
zsoltárfordításait vizsgálva megállapította: ezeket a bűnbánó zsoltárokat 
nem kisebb ember írta, mint az olasz reneszánsz egyik nagy költőegyé-
nisége: Francesco Petrarca (Petrarca bűnbánó zsoltárai a Festetics-
codexben). 

Munkásságának általam elemzett szakasza töretlen folytatása annak 
a vonulatnak, melyet Szilády Áron, Horváth Cyrill, Katona Lajos, 
Eckhardt Sándor neve fémjelez a régi magyar filológia történetében. 
Horváth János legkiválóbb tanítványai a két háború között - úgy tűnik 
- két lehetó'ség között választhattak: vagy a szellemtörténet módszereit 
és szemléletét elfogadva esszéket, szintéziskísérleteket hoznak létre, 
vagy pedig a neopozitivista módszereket elfogadva, azokat a lehetőségek 
szélső határáig finomítva a régi magyar irodalom megoldatlan problé-
máit - szigorúan filológiai módszerekkel - kísérlik meg kibogozni és 
ezzel lehetőséget teremteni ahhoz, hogy egy későbbi időpontban a jól 
megszilárdított alapokra erős épületet lehessen majd emelni. Waldapfel 
József ezt az utóbbi utat választotta. 

Munkásságának ismerői dolgozatait tanulmányozva, felhasználva 
vagy tovább építve, lépten-nyomon tapasztalhatják: legfőbb ereje ezek-
nek az írásoknak a tökéletes biztonságú filológiában gyökerezik. Ugyan-
akkor a legapróbb tények is egy nagyobb, magasabb rendű összefüggés 
részei, távlata van minden gondolatnak. 

Talán nem egészen alaptalan az az érzésem, mely írásait újra olvasva 
fogalmazódott meg bennem, hogy a tanárnak és tudósnak egyaránt 
kiváló Waldapfel József irodalmi tanulmányaiban maradéktalanabbul 
tudta adni önmagát, mint az élet más területein. Akik még ismerhették 
szemérmes, az emberi kapcsolatokban formát nehezen találó, de a 
meleg emberi érdeklődést egyéniségében hordozó alakját - nem tekin-
tik ezt a gondolatot egészen légből kapottnak. 

Életeleme volt az irodalomtörténeti búvárkodás, nem tévedt el a 
legravaszabb, legbonyolultabb filológiai labirintusban, nem ismert ha-
tárt találékonysága a leghomályosabbnak mutatkozó kérdések megol-
dása közben sem. Amikor pedig egy döntő fontosságú probléma sikeres 
megvilágítása nagy intellektuális izgalmat váltott ki benne, megszínese-
dett a tolla, stílusának, gondolatfűzésének olyan jellegzetességei emel-
kedtek felszínre, melyek szinte szépirodalmi igényűek. Balassi, Credulus 
és az olasz irodalom című tanulmányának első sorait idézzük ennek 
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illusztrálására: „Kemény Zsigmond Gyulai Pá/jában a kötelességnek 
érzett bűntevések tragikus kényszerűségében vergődő hős legválságo-
sabb éjszakáján oly vallomásszerű sóhajokat jegyez naplójába, amelyek-
ből kiderül, hogy Kemény, ott, a Báthoryak olasz műveltségű udvará-
ban érzi leginkább szinte történetfilozófiai szükségességnek a magyar 
műköltészet megindulását, elsősorban a magyar világi líra megszületését, 
s leginkább magyarázatra szoruló problémának annak hiányát. A 
Radvánszky-kódex fölfedezése kitöltötte azóta a Kemény érezte űrt a 
magyar irodalmi múltban, legújabban pedig olyan felfogás alakult ki 
Balassi Bálintról, amely tudatos kezdeményt, a művészi magyar költé-
szetnek az olasz fejlődés tanulságai, Dante elmélete és Petrarca gyakor-
lata alapján és minden hazai előzmény nélkül vagy ellenére történt 
megindítását tulajdonítja neki - ugyanazt, amire Kemény hőse érez, de 
már későn, hivatást." 

Ha feltesszük a kérdést: Mi az oka, hogy Waldapfel József régi 
magyar irodalmi tárgyú tanulmányai, tudományos megállapításai, kevés 
kivétellel, ma is megállják a helyüket, nem avultak el, és marxista 
irodalomtudományunk jelenleg is bizton támaszkodhat rájuk? - Ezt 
válaszolhatjuk: A szerző klasszika-filológiai iskolázottságára épülő gaz-
dag nyelvismerete, tudományos módszerének egzaktsága, puritán tár-
gyiassága, biztos, a téma határait ritkán átlépő problémafelvetése, célra 
vezető, minden felesleges cicomát kerülő okfejtése adja meg a választ, és 
az a páratlan tájékozottsága a hazai és külföldi szakirodalomban, melyet 
pályatársai is, első tudományos publikációjának megjelenésétől kezdve 
elismeréssel hangsúlyoztak. « 

Ezeket a kutatói erényeket méltányolta a Magyar Tudományos 
Akadémia 1948-ban, amikor tagjai sorába választotta. Az egyetemi évek 
után ekkor kapcsolódik pályája ismét Horváth János személyéhez, 
ugyanis - mint ismeretes - Waldapfel Józsefet Horváth János ajánlotta 
levelező tagnak, az alábbi indokolással: „Oly alapos készültséggel vizsgál-
ja tárgyait, mintha mindegyiknek specialistája volna. Szívósan követi a 
föltalált nyomokat és sem a bibliai és klasszikus nyelvek, sem a külön-
féle modern nyelvek nem jelentenek akadályt számára. Innen a szokott-
nál megalapozottabb áttekintése, tágabb horizontja s eredményeinek 
megnyugtató szilárdsága, összehasonlító és forráskutatásra, kiadás- és 
szövegtörténeti, nemkülönben stilisztikai vizsgálódásra éppoly kész, 
mint nagy összefüggések felismerésére, szintézisére." 

Amikor a magyar irodalomtudomány klasszikus alakjának ezek az 
elismerő és megtisztelő szavai elhangzottak, Waldapfel József már a 
kibontakozó marxista irodalomtudomány útját járta. 

TARNÓC MÁRTON 
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EGY REGI KÖNYV IDŐSZERŰSÉGÉRŐL 

Akadémiai pályadíj jutalmazta e könyvet 1932-ben. Azóta minden 
fontosabb felvilágosodáskori irodalmunk történetével foglalkozó szak-
munka jegyzetében hivatkozni illik e műre. Egyetemi ajánlott olvas-
mány. 

Olvasottságáról szerényen hallgatunk. Ritkán idézik érdemben s ha 
Waldapfel Józsefnek a magyar felvilágosodás koráról vallott nézeteit 
említik, a hivatkozás forrása rendszerint A magyar irodalom a felvilágo-
sodás korában című könyve, annak harmadik, javított és bővített kiadá-
sa Tudomány és olvasó hallgatólagosan így rangsorol s a később írott 
könyvet érdemesebbnek ítéli, amelynek ismerete szükségtelenné vagy 
legalábbis nélkülözhetővé teszi a korábban keletkezett mű ismeretét. 

In médias res az Ötven év Buda és Pest irodalmi életéből című, 
1935-ben megjelent korszaktörténeti munkát egységesebb szemléletű, 
maradandóbb könyvnek ítélem a húsz évvel később keletkezettnél. 
Olyan könyvnek, amely mindmáig legteljesebb összefoglalása e kor 
irodalmi életének, annak az irodalom- és társadalomtörténeti folyamat-
nak, amely az egyetem Pestre helyezésével kezdődött s a Magyar Tudo-
mányos Akadémia létrejöttével fejeződött be. Waldapfel József könyvé-
ben Pest és Buda szellemi, politikai és társadalmi központtá fejlődésé-
nek eseménytörténetét írta meg. Nem irodalomtörténet e könyv hagyo-
mányos értelemben, hisz irodalmi művek esztétikai elemzésére, értéke-
lésére a szerző nem vállalkozik, életműveket nem vizsgál, életutakat 
sem, s művében az irodalmi értékrend másod-, harmad-, sőt negyedik 
vonulatának képviselői olykor nagyobb hangsúllyal szerepelnek, mint a 
kor jeles kiválóságai. 

Waldapfel a korban jelentős eseményekre figyel, a midennapi élet 
tényanyagára s hangsúlyosan a pest-budai irodalmi életet vizsgálja, 
mellékutakat és eredményeket, a központosulás folyamatának esemé-
nyeit. 

Színházi élet, könyvkiadás, olvasóközönség, szerkesztőségek, folyó-
iratok létrejötte s a megjelenésük körüli szellemi s üzleti csetanaték, 
cenzúra és írócsoportok közötti háborúk s háborgások, nemzedéki viták 
elevenednek meg e könyv lapjaia Az irodalom élete. Talán csak az 
irodalmi szalonok szerepét látja Waldapfel elnagyoltabban a szükséges-
nél, jelentéktelenebbnek a valóságosnál. Beleznayné baráti összejöve-
teleinek az irodalmi élet egészében valóban csekély formáló szerep 
jutott, de a húszas években Bártfayné vendéglátó szívélyessége, kedves-
sége - s férjének anyagi áldozatkészsége! — már eleven része, alakítója, 
csiszolója a kor irodalmi életének, ízlésének, szellemi mozgalmainak. 
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Néhány szó esik csupán a könyvben e baráti összejövetelekről, holott 
teázás közben, barátságos vacsorákon, pipafüstbe merülten sok irodalmi 
vita csitult tapintatos mederbe, s a köztéren kemény szóval egymással 
csatázok sokszor épp itt, Bártfayné „szalonjában" egyeztek meg s 
alakítottak ki közös véleményt, hasonló álláspontot. Bártfayné szobái-
ban sok ellentét nem fajult oktalan s felesleges ellenségeskedéssé! 

Waldapfel hatalmas tényanyagot dolgozott feL Igaznak érzem Barta 
János megállapítását: „45 előtti működésében rendkívül erősen domi-
nált a személyes kutatószenvedély: a könyvtárakba és levéltárakba, régi 
újságok és folyóiratok fóliánsaiba ásta be magát; nagy mértékben le-
kötötte az adatszerűség tisztázása; amivel dolgozott, az jó erős részben 
maga-föltárta anyag volt. Amit pedig így föltárt és a régibb szakiroda-
lomból kibányászott, az mindig bővebb, gazdagabb volt a szintetikus 
kereteknél." (It. 1955. 351.) 

Negyvenhat év telt el e mű keletkezése óta: jobban látszanak, 
szembetűnőbbek kisebb-nagyobb hibái. A jegyzetelés némüeg elnagyolt, 
sokszor a forráshasználat jelölése nem egyértelmű, olykor pontatlanok 
az adatok. (Csokonai nem járt 1794-ben Budán (90.), Bártfay László 
nem írt visszaemlékezéseket, 1838. előtti naplóit az árvíz pusztította el, 
így nem tudni, milyen műből idézi szavait Waldapfel (268.) stb.]Apró 
szépséghibák, új kiadás esetén könnyen eltüntethetőek. Lényegesebb: a 
könyv ma is legteljesebb fejlődésrajza e forrongó és változékony kor-
szak irodalmi életének. 

Waldapfel színéről-fonákjáról szemléli a történelmet. A nyelvújítás 
harcainak elbeszélésekor például érzékenyen feltárja a háttérben rejtőző 
személyes összefüggéseket. Kazinczy Révai halála után vállalja s képvi-
seli Révai nyelvi s nyelvészeti nézeteit, így nemcsak azokkal kell 
megküzdenie az irodalmi közélet porondján, akik eddig vele szemben-
álltak, hanem Révai ellenségeivel is, akik most Kazinczy új ellenfelei 
lesznek; Kazinczy ellen szólnak, mert Kazinczy Révai mellett szól; 
ellenfelei lesznek olyan kérdésekben, melyekben csak Révai-ellenessé-
gük készteti őket Kazinczy ellenében fellépni. Révai elveivel Révai 
személyes ellenségeit s ellenfeleit is örökölte Kazinczy: nem elhanyagol-
ható mozzanat ez az irodalmi élet hétköznapjaiban. (189-190 . ) 

Jellemzi Waldapfelt a pontos és lényegretörő fogalmazás. Egy jól 
megválasztott jelző feleslegessé tesz oldalnyi magyarázatot; „bátrabban 
nekilátó szerkesztőnek" (195.) nevezi Döbrenteit s mozgékonyságát 
hangsúlyozza, azt a tulajdonságát, mely felszínen tartotta őt, fontos 
szerepet biztosított számára a kor irodalmi háborúiban s amely tulaj-
donság igazolja az érdemes kortársaknak vele szemben nem csupán 
ellenséges, de baráti indulatait is. 
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„A cenzúra és rendőri uralom idején különösen szeretett (a közön-
ség) minden megengedett alkalmat megragadni hazafias tüntetésre." 
(261.) A megengedett szó a jellemző és pontos találat: körülhatárolja a 
„hazafias tüntetés" értékét s tartalmát, 1819-ben! 

Általában Waldapfel az irodalmi jelenségeket mindig Janus-arcúnak 
mutatja. Bécs egyfelől franciás-németes ízlést jelent az ott élő magyar 
írók számára, ez talán a nemzeti színt halványítja gondolkodásukban; de 
Bécs ablak a felvilágosult Európára s így lehetőség hazánk gazdasági és 
szellemi elmaradottságának felismerésére, tudatosítására. 

A húszas években könyvterjesztők és nyomtatók nagyobb részese-
dést kívánnak maguknak a könyvforgalom jövedelméből, s az olvasók 
már nem előfizetni akarnak címlisták alapján, hanem vásárolni - kézbe-
vett, megvizsgált, ízlésüknek kívánatos könyvet. Ez természetes vele-
járója az irodalmi és szellemi élet polgárosodásának. A haladásnak. Am 
azt is jelenti: csökken az írói jövedelem, növekszik a kiadói kockázat, 
már nem csupán barátok és ismerősök láncolatában terjed az irodalom, 
a könyv. Szokatlan jelenség ez, berzenkednek az írók: Kazinczy, 
Kisfaludy, Döbrentei, Vörösmarty egyaránt. A polgárosodás folyamatá-
nak kellemetlen oldalát saját bőrükön érzik: a fejlődés nem csupa 
boldogság. (305-309 . ) 

„Az egyetemre járó pálos ifjak nem a pesti házban laktak, hanem a 
közlekedésnek télvíz idején való nehézségei miatt Budán. Sűrűn érint-
keztek azonban a pestiekkel: főleg a pesti rendház nagy könyvtárát 
látogatták." (22.) Waldapfel látásmódját s történetírói módszerét jel-
lemzik az üyen s hasonló megállapítások. Mert a világias szellem terjedé-
sét nem kizárólag ideológiai kérdésként tárgyalja, hanem az életforma, 
életmód összefüggéseiben. Télen szétszedik a hajóhidat, nehézkes a két 
város között a közlekedés: a kispapok nem a rendházban laknak s 
polgárok között forgolódva fogékonyabbak lesznek vüágias gondolatok-
ra, a mindennapi élet gondjainak megértésére; papok között, életközei-
ben terjed a felvüágosodás. 

Olykor Waldapfel bizonyos tények megítélésében elfogult vagy egy-
oldalú. A színházi élet elemzésekor szemlélete hangsúlyosan irodalom 
központú. így ír: „elvben a pesti színházban sem volt rögtönzés." (16.) 
Szöveget tehát nem rögtönöztek a színészek. Ez nagyjából igaz. pe 
rögtönzött játékelemekből épült ai egész színjáték, a mozgások, hang-
súlyok, díszlet és jelmez alkalomszerű s változó volt, a színjáték lényegi 
eleme a pillanat kínálta megoldás és hogy ragaszkodtak a szöveghez -
gondoljuk meg: a Valtron s Dugonics Bátori Máriája a sikerdarabok 
ez idő tájt - nem éppen érdem. 

A társadalmi mozgalmak összefüggéseinek elnagyolt vagy alig érin-
tett elemzése eredményezi, hogy néha a személyes vonatkozások 
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nagyobb nyomatékkal szerepelnek valóságos jelentőségüknél. Sehy való-
ban izgága s kötözködő ember volt, színész, tehát féltékeny és hiú, az 
sem kizárt, hogy a rendőrségnek tett apróbb szívességekkel, besúgóként 
növelte színészként szerény jövedelmét; de aligha ő volt egyetlen és 
kizárólagos okozója az első magyar Játszószíni Társaság bomlásának. 
(84 -90 . ) 

S akad néhány adathiba, tollhiba, elírás; néhány megállapítást, év-
számot a tudomány - új eredmények, ismeretek alapján — azóta 
módosított. 

Mégis: Waldapfel József könyve negyvenhat év elteltével megbízható 
és tárgyszerű; tudósi fegyelmezettsége példamutató, körültekintő ala-
possága követésre méltó. Ma sincs alaposabb és tartalmasabb összefogla-
lónk e kor irodalmi életéről. Tankönyv: aki meg akar ismerkedni e 
korszak életével, történelmével, annak számára nélkülözhetetlen. 

S már 1932-ben szorgalmazta Waldapfel a magyar cenzúratörténet 
megírását. Hogy mennyire tisztázatlan a cenzúra szerepe e korban, 
Waldapfel egy mondata bizonyítja: ,,A cenzúra szigorítását Szluha 
György »expaulinusl« egy Budán 1790-ben kiadott röpiratában követel-
te már." (110.) Szluháról - igaz, könyvének más részében, Waldapfel a 
következőket írja még: a Neuwidi Újság szerkesztője akart lenni, tehát 
olyan újságé, mely sajátos módon - jeles halottak túlvilági beszélgeté-
seit idézve — épp a cenzori beavatkozás lehetőségét kívánta visszaszorí-
tani (76.); részt vett a Pesti Magyar Társaság első ülésein (97.); Ter-
mészettudományi társulatot akart létrehozni (93.). Köztudott: Kármán 
József A nemzet csinosodása utolsó lapjain szintén a cenzúra erősítése 
mellett szólalt fel. Szluha lépését egyértelműen csak elítélni tehát vigyá-
zatlan lépés. Röpiratának ismerete nélkül — a cenzúra-kérdés s nem 
Szluha megítélése most a fontos — hangsúlyozom a fenti tények kortör-
téneti összefüggésének jelentőségét. II. József halála után, a politikai 
cenzúra erősödése idején néhányan (Kármán József Sonnenfels felvüá-
gosult nézeteire hivatkozik tanulmányában!) tartalmas lehetőségnek 
látták, a minőségelvű cenzúra erősítését. Âm a röpiratok nyelvezete 
szükségszerűen rejtjelezett s bonyolult, hisz a politikai cenzúra szigoro-
dása ellenében minőségelvű cenzúrát kívánnak, de ezt nyíltan kimon-
dani, épp a politikai (ideológiai!) cenzúra erősödése következtében 
lehetetlen. A kör hamar bezárul 

Ezért fontos Waldapfel József régi, de ma is időszerű felismerése: „A 
cenzúra történetének alapos megvüágítása az irodalomtörténet számára 
igen fontos volna, nemcsak hiányoknak adná magyarázatát, hanem az 
irodalmunkban meglevő jelenségek bizonyos vonásainak is." (292.) A 
cenzúra története általában a fehér foltok története: a cenzori betiltás 
eredményeit összegezi. Holott a cenzúra a betiltásnál s közvetlen ered-
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ményénél összetettebb kultúra alakító tényező. Sajnos Waldapfel óhaja 
ma is csupán óhaj: nincs elemző cenzúratörténetünk. Holott Waldapfel 
szellemes és találó példákkal bizonyítja: ennek hiányában törmelékesek, 
olykor torzak ismereteink múltunkról. 

Napjainkban már számos nemzeti irodalomtörténet büszkélkedhet 
azzal, hogy elkészült saját cenzúra története. Carlo Di Stefano olasz 
történész például könyvében - La censura teatrale in Italia, 
1600-1962, (Capelli, 1964.) - így kezdi a téma tárgyalását: „A cenzúra 
története a kultúra története." S igyekszik a rendszerezett eseménytör-
téneten belül olyan jelenségekre irányítani a figyelmet, amelyek a 
cenzúra szerepének összetett voltát emelik ki s világítják meg. De 
megreked a betiltások lajstromozásánál Sokszínű lajstromot készít, de 
lajstromot. Waldapfel ennél többre törekedett, amikor hangsúlyozta, 
hogy a fehér folt a cenzori működésnek csak egyik, nem elhanyagol-
ható, de nem igazán jelentős része. A cenzori beavatkozás eredménye-
ként megszülető vagy meg sem születő művek, a hiányok vizsgálata 
fontos - a cenzúra hatása a művészi és irodalmi élet egészére. 

Az olasz történész Goldoni A furfangos özvegy című komédiájának 
velencei bemutatójáról elmondja, hogy 1804-ben a város osztrák meg-
szállásakor, a darabban egy indulatos felkiáltás - „Gőgös német!" -
átalakult; „Gőgös hercegnő!" - mondták a színpadon. (77.) Tehát a 
cenzor a társadalmi ellentétek kiélezését elképzelhetó'bbnek s meg-
engedhetőbbnek tartotta, mint német ellenes indulatok szítását. 
Velencében - már a Köztársaság bukása után - a társadalmi ellentétek 
valóban gyorsan kiéleződtek, de ennek akkor és ott csekély jelentősége 
volt, hisz a sorozatos és váltakozó nemzetiségű katonai megszállások 
idején, épp a kiélezett társadalmi ellentétek nem tették lehetővé egy-
séges nemzeti ellenállás kibontakozását. Ami talán még talpraállíthatta 
volna a Köztársaságot. (Minderről Carlo Di Stefano nem ír, de példája 
hátterében ez húzódik meg.) 

Waldapfel másfajta eseményt ismertet. Vörösmarty 1826-ban írt 
versének eredeti címe: Mikes búja.- A cenzor nem engedte így meg-
jelenni. Vörösmarty új címet adott a költeménynek: A bujdosó keserve. 
Megjelentetése így sem volt lehetséges. Végül - hosszas baráti fejtörés 
után - a végleges cím: Az öreg rabszolga Pompejus sirja felett. Tehát: 
Magyarországon, 1828-ban klasszicizáló általánosság felé mozdul a 
cenzúra szorításában a szellem. Olyan mozzanat ez, amely a romantika 
és a nemzeti önállósulási mozgalom kibontakozása idején nem el-
hanyagolható jelet hagyott a kor szellemi arculatán: az általánosságba 
szomorodó bujdosókesergés, a római példálódzás az érzelmet erősítette 
csupán, s nem a gondolat éretté válását siettette. Bénított, amikor a 
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versnek lázítani lett volna dolga. De minderről érdemben többet majd 
akkor tudunk, ha elkészül az elemző cenzúra történet. 

Végül szeretném kiemelni e könyv korszemléletének tartalmasságát. 
E korszak megítélésekor hagyományosan írócsoportok szemben-

állását hangsúlyozza az irodalomtörténetírás. Formai jegyek 
(németesek, deákosok, franciások), ízlésvilág (hagyományőrzők, 
újítók), tetszetős osztályozási szempontok (testőrírók, debreceniek, 
jozefinisták) alapján dobozokba rangsorolják az írókat. A korszak 
lényege így: írócsoportok harca, szembenállása - különbözően haladó 
és különbözően maradi csoportok verekednek az irodalmi élet küzdő-
terén. A gondot az irodalomtörténetírás számára az jelenti, hogy nincs 
olyan csoport, amely egyértelműen képviselné a felvilágosodás, a 
haladás szellemét. 

Waldapfel — 1932-ben - a korban egymással szembenálló külön-
böző írócsoportok s egyéni törekvések legfőbb jellemzőjeként az egy-
ségesülési törekvéh jelöli meg. Sok az ellenség, a széthúzóerő, fel-
világosultak és a felvilágosodás dühödt ellenfelei néznek egymással 
szembe. De a kort az összetartás keresése jellemzi. A felszínen sarkított 
indulatok, a mélyben erősödő egység. Waldapfel 1780. és 1830. között 
az irodalmi élet legfontosabb mozzanatának az összetartóerő növe-
kedését ítéli. Hogy nem mindig egynemű vagy hasonló elveket vallók 
fognak a közös ügy érdekében kezet, hogy a közös ügy olykor 
mindenki számára mást jelent, hogy a pillanat kiélezettsége a barikád 
egy oldalára sodorhat különböző nézetű magyarokat, hogy a politikai 
hatalom jellegének változékony átszíneződése következtében a fel-
világosodás és a nemzeti haladás kérdéseinek megítélésében a legjobbak 
véleménye is változékony, néha illékony: ez a kor sokszínűsége; társa-
dalmi fejlődésünk, polgárosodásunk ellentmondásossága 

Waldapfel, amit meglát, azt pontosan látja. A ténytiszteleten alapuló, 
egyenesvonalú történetírás, az eseménytörténet a feltárt jelenségeknek, 
eseményeknek, kapcsolatoknak valóságos értékét mutatja, a korban 
játszott igazi szerepét, súlyát láttatja. 

Hangsúlyosan említi Báróczy Sándor röpiratának jelentőségét: „A 
latin mellett kardoskodó ( . . . ) ellen írta meg végső szóként Báróczy 
Sándor a legszebb magyar vitairatok egyikét, a Védelmeztetett magyar 
nyelvet" (91.) Az 1790-es é^ek eseményeinek tárgyalásakor Waldapfel 
kijelöli e röpirat helyét a különböző szellemiségű és indulatú fel-
szólalások és hangoskodások között. Pontos szóval állapítja meg 
Báróczy szövegének értékét és jelentőségét — 1790-ben. 

Csakhogy: Kazinczy 1813-14-ben kiadta Báróczynak Minden 
MunkájiX, nyolc kötetben. Az első hét kötet Calprenede Kasszándra 

13 Irodalomtörténet 
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című - Kazinczy véleménye szerint ízetlen - románjának újranyomása. 
A VIII. kötetben olvashatóak Marmontel korábban roppant népszerű 
Erkölcsi Meséi, ezt az elóTizetők névsora követi, majd (újra kezdődik a 
számozás) Dusch Erkölcsi levélek című műve. Az utolsó oldalon (136.) 
az alábbi megjegyzés található: „A Védelmeztetett Magyar Nyelv a 
Cenzúra tilalma miatt elmaradt." Báróczy röpirata 1790-ben megjelent 
nyomtatásban. Korabeli jelentőségét megvizsgálta WaldapfeL A szöveg 
1814-ben nem jelent meg. Erről hallgat az irodalomtörténetírás. Pedig 
ha elolvassuk e röpirat szövegét, meglepő dolgokat tapasztalunk. 
Báróczy szenvedélyesen védelmezi a theatrom fontosságát. Ez időszerű 
gondolat 1814-ben. A latin nyelvvel szemben a magyar nyelv jelentő-
ségét hangsúlyozza, nemzeti művelődésünkben s gondolkodásunkban 
meghatározó szerepét 1814-ben sincs másképp. Am akad olyan 
gondolata, amely 1814-ben nem csak a cenzort ingerelhette, talán őt 
legkevésbé. Báróczy röpiratában a latin nyelv védelmében érv: a deák 
nyelv elhagyása Magyarország széthullását eredményezheti, hisz akkor a 
horvátok szembefordulnak a magyarokkal. Báróczynak nincsenek 
komoly ellenérvei, az aggodalmat sem érzi megfontolandónak. 1970-ben 
valóban e gondolat látszatra utópia. Ám 1814-ben a nemzeti nyelv 
megbecsüléséért s megújításáért folytatott harc élesedése idején, 
Kazinczyéknak szembe kellett volna nézni a kérdéssel: az ő Bécs ellené-
ben feszülő küzdelmük, szükségszerűen példa lehet a nemzetiségek 
számára Pest ellenes küzdelmük fellángolásához, legalábbis parázslá-
sához. Ha Báróczy röpirata megjelent volna 1814-ben, talán okos fők, 
írók és olvasók, elgondolkodtak volna — s idejében! - a soknemzetiségű 
állam belső feszültségeinek lehetséges megoldásairól. De nem jelent 
meg. Báróczy munkáinak újrakiadása az olvasók körében megerősítette 
cenzúra ellenes érzelmeiket, szomorúak voltak, hogy a hajdan jeles 
testőríró magyar nyelvet védelmező röpiratát nem olvashatták. A kör 
ismét bezárult: sajnálkoztak a cenzúra léte miatt s nem gondolkod-
hattak mindazokról a kérdésekről, melyek megismerésétől, tanul-
mányozásától a cenzúra tiltotta el őke t Sajnálkozhattak s jogosan, 
hogy a cenzúra jóvoltából csak töredékes részletét láthatják a világnak, 
de nem tudták: mi az, amit nem látnak. így gondolkodni s lehetséges 
megoldásokon töprengeni sem volt módjuk. Az ellentmondásos helyzet 
tovább bonyolódott 

Ilyen típusú történelmi és társadalmi összefüggések kutatására, 
vizsgálatára ösztönöz Waldapfel József régi könyve. 

Ezért, hogy ma is időszerű. 

SZIGETHY GÁBOR 
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WALDAPFEL JÓZSEF 
VÖRÖSMARTY-TANULMÁNYAI 

Egy tudós emlékét idézzük a mai napon, egykori tanárunkét, 
vezetőnkét és munkatársunkét. Az emlékezés mindig számvetés is: 
számvetés az örökséggel és számvetés saját magunkkal; mérlegelése 
annak, hogy múltban és jelenben miként éltünk egy sokoldalú tudós-
pálya adományaival. Sokan vagyunk még, kik nemcsak műveit, hanem 
őt magát is ismertük és szerettük - legyen szabad tehát személyesen 
kezdenem. 

Az 1960-as években a levelező tagozaton igen nagy létszámú év-
folyamokat oktattunk; az ország távoli vidékeiről, városoktól, könyv-
táraktól messzi eső helyekről jöttek hallgatóink, többségükben magas 
óraszámban oktató pedagógusok. Szakirodalomhoz, folyóiratokhoz 
nehezen jutottak hozzá, ezért gondoltunk arra, hogy szakmai kép-
zésük segédkönyveként szöveggyűjteményt állítunk össze a korszak 
íróiról szóló tanulmányokból. Ez a háromkötetes jegyzetanyag aztán -
ha csupán az oktatási cél szempontjából, ha csak vázlatosan és töredé-
kesen is - amolyan áttekintést, értékrendet is adott a szakirodalomról, 
hiszen olyan írásokat válogattunk össze, amelyeket a legfontosabbnak 
tartottunk. Tartottunk - mondom, egyáltalán nem fejedelmi többes 
számban, hanem azért, mert tanszéki kiadvány volt; felelősségét nem-
csak én, a szerkesztő viseltem, hanem tanszékvezetőm, Waldapfel József 
is. Amikor a reformkori kötet tervét bemutattam, a Vörösmartyról 
szóló részben nem volt Waldapfel-tanulmány; úgy gondoltam, hogy 
úttörő érdemeit továbbvitték, kiegészítették, kifejtették az ott szereplő 
egyéb írások. Meglepődtem, amikor láttam, hogy milyen rosszul esett ez 
tanszékvezetőmnek, s nem nagyon fogtam fel, hogy fölvett sok kitűnő 
írása mellett miért ragaszkodik éppen a Vörösmarty és kora c. tanul-
mányához. Szerettem őt, fájt, hogy megbántottam; s bevallom, végül 
inkább ezért, meg kötelességből vettem fel a kötetbe, s nem meg-
győződés alapján. Most visszatekintve azt hiszem, „szerencsésen" 
képviseltem a máris hálátlan utókort, amely könnyen feledkezik meg a 
kezdeményezők nehéz munkájáról. 

Nem volt ugyan kétségem a tanulmány úttörő érdemei felől," de 
1964-ben jártunk: megjelentek már Szauder József, Horváth Károly 
tanulmányai, Tóth Dezső monográfiája - úgy gondoltam tehát, hogy 
túljutottunk az alapozáson. Meg aztán, néhány tételével, túlságosan 
sarkított megfogalmazásával nem értettem egyet. Waldapfel József a 
30-as évek Vörösmartyjával kapcsolatban „a nemességben való csalódás-
ról" (333.), majd a néppártoló programhoz közeledés fontosságáról irt 
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Akkor már - Tóth Dezső' könyve alapján - inkább súlyos válságról, 
mint csalódásról beszéltünk; arról, hogy a reformkor mély, belső ellent-
mondásokkal küzdve 48-ig megmaradt annak, amit neve is jelez: mind-
végig a nemesi osztály vezetése alatt álló reformkornak, mely magában 
hordozta s akarata ellenére érlelte ellentmondásait így élte át Vörös-
marty is, ki mindig a kor egészének eszméit, törekvéseit mérlegelte a 
haza és az egyetemesség jegyében? Ezért véltem erőltetettnek a nép-
pártoló program értékmérő szerepének'hangsúlyozását - kevésnek tűnt 
a kor filozófiai és politikai, egyetemes és konkrét problémáit oly 
mélyen egyesítő költői életmű megítéléséhez. Másként láttam - s látom 
- a Csongor és Tünde jelentőségét; s ném hittem el, hogy a Bánk bán 
után a „Bujdosóknál, a Czillei és а Hunyadiaknál nem született jobb 
magyar dráma" napjainkig (330, 371). Nagyon hiányoltam a roman-
tikus jelleg értékelését, megítélését, s ezért szerencsésebbnek tartottam 
volna, ha inkább az öt esztendővel későbbi Gondolatok Vörösmarty 
halálának centenáriumán c. cikkét közöljük, melyben épp ez irányban 
egészítette ki Vörösmarty-koncepcióját. Waldapfel József azonban az 
1950-ben írott tanulmányához ragaszkodott; s akkor legfeljebb emberi 
indokaiból értettem valamit. Ismertük mindannyian félszegsége mögött 
a jogos és érzékeny öntudatot: jól tudta, hogy korszakunk kutatásának 
alapjait rakta le a legfontosabb területeken. Hagyománymentő, hagyo-
mányt teremtő munkásságot végzett Vörösmarty marxista értékelése-
kor is - így emlegette e műveit öntudatosan többször, magánbeszélgeté-
sekben vagy a nagyobb nyilvánosság előtt. Tudtuk ezt mindannyian, s 
természetesen én is, ki akkori gyors Ítéletalkotásom után most, az 
emlékezés óráiban próbálok a Vörösmarty-tanulmányok teljességére és 
módszerére figyelni, s megérteni végre a tudóst és embert a leghívebb 
tükörben: a műhelymunka folyamatában. 

Hagyom ánymentő munkássága a tények tiszteletén alapult; 
pontosabban szólva: minden tény alapos mérlegelésén. A Vörösmarty és 
kora c. tanulmány pályaképet összefoglaló folyamatába így illeszkednek 
be a költő ifjúkori művei, novellái, fordításai, drámái, politikai cikkei. 
Ily módon a tények nemcsak önmagukban értékesek, hanem az össz-
folyamat egészében: egymáshoz kapcsolva és egynlás által nyerik el 
jelentőségüket. Waldapfel József munkásságát éppen ténytisztelete, 
alapvető tényeket feltáró tanulmányai révén a pozitivizmus folytatása-
ként tartották számon. Csakhogy már korai, a felszabadulás előtt írott 
cikkei, s különösen a nagyobb tanulmányok világosan mutatják, hogy -
miként a hazai pozitivizmus legjobb művelői - ő sem követte az irány 
agnoszticizmusát, nem mondott le a tényekből adódó következmények 
levonásáról, nem mondott le a rendszerről, amelyben azok egy 
koncepció bizonyító érvei lettek. Monográfiáiban e rendszer egy könyv 
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keretében valósult meg; Vörösmarty-tanulmányaiban inkább a cikkek 
egymásutánjában, egymáshoz való kapcsolatukban állnak egységes 
egésszé. Az 1950-es és 1955-ös összegező' típusú írásai foglalják 
magukba a korábbiak adalékait, melyek itt más tények hálózatába 
állítva válnak igazán fontossá Csak egy példát mondanék. Az Ország-
háza és Az unalomhoz c. versekről 1947-ben írt, s Babitscsal vitázva 
bizonyította tényszerűen, hogy azok nem a nihil és a tagadás, hanem a 
tettre serkentés társadalmi felelősségének versei. így került át ez az 
értékelés meggyőző érvként a reformkor reprezentáns költőjének 
1950-es pályarajzába. - A Vörösmarty és kora azonban nemcsak 
tényeket, nemcsak a korszak és a költő fejlődési szakaszainak adalékait 
rendezi egységbe - összegezés és továbblépés az módszertanilag is. 

Pályaképet, korszakot foglalt össze Katona-könyvében, az Ötven 
évben és a felvüágosodásról szóló monográfiáiban is. A rendszer e 
munkákban a pályaszakasz, ill. az egyes időszakok csomópontjai körül 
alakult ki: történeti, művelődéstörténeti események, tájékozódási irá-
nyok, életrajz és egyes műfajok határozták meg azokat. A módszer 
szempontjából ez azt jelenti, hogy a fejlődésrajz pluralista elvű volt: 
nemzeti törekvések, történelem, környezet, műveltség, élményvilág, er-
kölcsi és érzelmi indítékok gazdag sokszínűséggel magyarázták egy-egy 
időszakasz jelenségeit. Ha a pozitivizmus felől közeledünk munkáihoz, 
azt mondhatjuk, hogy annak két nagy irányából alakította ki módsze-
rét: Taine iskolájából a szigorú objektivitást, a tudományos tényszerűsé-
get, a történelmi és társadalmi tények, a környezet hatásának számba-
vételét vitte tovább; Scherer irányzatából pedig az alkotóra és a művek-
re koncentrált vizsgálódást, a filológiai adatok feltárásában, összegezésé-
ben egy teljes befogadói élményvilág láttatásának igényét, melyben 
adott és szerzett élmények koncentrációjából von le komplex magyará-
zatot. A pluralista módszer alapján készült tanulmányok szerkezete -
éppen a kutatás, a szempontok sokfélesége, gazdagsága folytán — bizo-
nyos mozaikszerűséget mutat: csupán a történeti kor egységében és 
egymásutániságában fűződtek egymáshoz a különböző társadalmi, mű-
velődési és egyéni indítékokból származó törekvések és a művek. — A 
Vörösmarty és kora c. tanulmány épp a pluralista elvű, mozaikszerű 
felépítési rendszert haladja meg. Egységes, kort és költői pályát átfogó 
összképet adott, melynek alapelve a marxista irodalomtudománynak 
elkötelezett Waldapfel József számára a történelmi-társadalmi mozgás 
dialektikus folyamata Rendkívül koherens korrajzot és pályarajzot 
teremtett e tanulmányban; itt már nemcsak a tények gazdagságáról, egy 
csomópont körüli összhatásáról, hanem az alapelv nyomán rendezett 
egységről: a szó szorosabb értelmében vett fejlődésrajzról beszélhetünk. 
Vörösmarty a reformkor változó világában élő költő e pályakép szerint, 
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aki nemcsak átéli jelene küzdelmeit, hanem aktív szereplője, alkotó 
résztvevője, alakítója is azoknak. Tettvágyat sugárzó, lendületes kor-
szakait, kételyeit és bizonytalanságait a reformmozgalom történeti útjá-
hoz köti: a 20-as, majd a 40-es évek nagy törekvéseihez, a forradalom-
hoz; illetve az országgyűlések eredménytelenségéhez, az európai mozgal-
mak tragikus fordulataihoz, majd a szabadságharc utáni helyzet remény-
telen világához. Költői pálya és korrajz szoros egységben, kölcsönhatás-
ban ajakul itt, a művek a kor és a pályakép egészének jelentőségéből 
nyerik el magyarázatukat. Waldapfel József érdeme pl., hogy a novellá-
kat - mint a népiesség sajátos változatú műveit - beillesztette a 30-as 
évek valóság-mese-fantasztikum között csapongó világába, az utópiák 
elvont eszméit a hazai törekvésekhez kapcsolja; a szabadságharc bukása 
után a veszteséget egyetemes méretekben élő költő műveiben a konkrét 
és aktuális elemeket hangsúlyozza az Átok és Л vén cigány értékelésé-
bea A Vörösmarty és kora c. tanulmány mintegy fókusza lett többi 
Vörösmarty-cikkének: magába olvasztotta a korábbi írások eredmé-
nyeit; elvi tanulságai pedig kisugároztak a későbbiekre. Az 1955-ben 
írott Gondolatok Vörösmarty halálának centenáriumán c. írására úgy, 
hogy az alapjaiban tisztázott pályarajz tanulságait kiterjesztette a 
romantika magyarázatára, s e pályakép alapján értékelte egy másik 
55-ös írásában A fátyol titkainak városi és polgári jellegű konfliktusát. 
A Vörösmarty-portré marxista objektivitása, a társadalmi-történeti moz-
gást követő tudományos rendszeressége és egysége, saját módszerének 
meghaladása miatt ragaszkodhatott e tanulmányához később is. 

Az egységes történeti-társadalmi fejlődésrajz alapjainak kidolgozása 
kétségtelenül szűkítette a tanulmány egyéniségrajzát, műelemző részeit 
— úttörő érdemei mellett azonban méltánytalanság erre alapozni ítéle-
tünket, méltánytalan volt az én véleményem is; többek közt azért, mert 
éppen Waldapfel József volt az, aki a kutatás legfontosabb feladatait 
jelölte ki A lázadó, tettvágytól fűtött, politikus érdeklődésű ifjú 
Vörösmartyról ő szólt először; válságainak politikai gyökereire nyoma-
tékkal figyelmeztetett; költői nyelvében a népiesség egyszerűséget, 
tömörséget teremtő hatásáról beszélt; az 1955-ben írott tanulmányban 
romantikájának néhány meghatározó sajátságát vüágította meg (pl. a 
felvilágosodás továbbélő eszméit, a költőt kísértő halálvágy mellett az 
életigenlést, kontrasztjaiban a humánumot, nagyarányúságában az érte-
lem világosságát hangsúlyozta); világirodalmi párhuzamait idézte 
(Byront, Mickiewiczet), magyar példáit és elődeit egy-egy motívumban, 
eszmében: Zrínyit, Csokonait, Kisfaludy Károlyt: Oly kérdések, problé-
mák ezek, melyeket továbbvitt s részben vagy egészében kidolgozott a 
későbbi kutatás; néhány útmutató biztatása azonban a mai napig folyta-
tójára vár: feltáratlan még a költő „irodalomszervező, közéleti és tudo-
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mányos" tevékenységének összképe; változatlanul idézhetjük tanulmá-
nyából, hogy „Költői nyelve fejlődésének vizsgálata és magyarázata 
i s . . . a megoldandó feladatok közé tartozik" (357). 

Waldapfel Józsefre emlékezve Vörösmarty-tanulmányának jelentősé-
gét, eredményeit soroltam fel; én magam pedig, emlékezőként befejezé-
sül szívesen idézném Kölcsey szép szavait a Berzsenyi-emlékbeszédből: 
„Árnyéka az elköltözöttnek, sírod felett zeng az engesztelő szózat . . ." 
De nem tudom, szabad-e jelentéktelen interpretátorként kölcsön-
vennem egy nagy művész sorait; nem tudom, szabad-e most, s éppen 
nekem egy olyan szónoki remekműre hivatkoznom, melynek megrendí-
tő mondatai mögött is kiviláglik, hogy alkotója nem bánt meg 
semmit. . . Waldapfel József életműve - s Vörösmarty-tanulmányai -
nem szorulnak ünnepi órák tünékeny szólamaira; értéküket személyes 
tetszés és nemtetszés bizonytalan mérlege helyett szavatolja a tudomá-
nyos érdem és az igazság. 

MEZEI MÁRTA 

A FORRADALOM ÉVTIZEDE 

Waldapfel József tudósi érdeklődése a második világháború eszten-
deiben fordult az 1840-es évek felé. Az Ötven év Buda és Pest irodalmi 
életéből és a Katona Józsefről írt 1842-es monográfia után a reformkor 
forradalonba torkolló záróévei vonzásába került Petőfi életművének 
hátterét kezdte kutatni, nem a szellemi-irodalmi világban, hanem a való 
életben, a főváros mindennapi életének, hétköznapjainak feltárásával. A 
könyvnek, mely ebből a vizsgálódásból született, ezt a címet akarta 
adni: Mikor Petőfi itt járt. A korabeli rajzok, metszetek, festmények 
reprodukcióiban gazdag bibliofil kiadás megjelentetését eredetileg 1943 
karácsonyára tervezte a Franklin Társulat Technikai nehézségek miatt a 
megjelenés időpontját néhány hónappal el kellett halasztani, majd a 
német megszállás az egész vállalkozást lehetetlenné tette. A könyv -
kevésbé díszes s némileg megrövidített formában - az 1948-as centená-
riumra jelent meg azután Forradalom előtt címen, „Buda-Pesti toll-
rajzok és életképek Petőfi korából" magyarázó alcímmel. Az egykori 
szép tervben, a Petőfi felé fordulásban - írja Waldapfel Józsefe könyv 
utószavában - „az ő szellemében való megújhodás vágya és várása 
nyilvánult meg". Műfaj tekintetében egyedi jellegű kiadvány e tudósi 
pályán a Forradalom előtt. A szerző idegenvezetőként kíséri az érdeklő-
dőket a kettős város utcáin, s meg-megáll, hogy átadja a szót a kortár-
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saknak, főként hírlapi tárcák íróinak, akik 56 kis fejezetben-témakör-
ben a város földrajzi adottságait,természeti és építészeti leírását, közle-
kedési alkalmatosságait, lakóinak jellemző típusait, a kiváltságosok és 
szegénysorsúak életmódját, az emberi-társadalmi együttélés színtereit 
ismertetik meg. A társadalmi eüentétek, melyek az 1840-es évek 
Magyarországát a városi élet feltételei között is keresztül-kasul átjárták, 
olyan kialakult formát még nem öltöttek, hogy a kritikai realista regény 
ebben a témakörben megszülethetett volna. Az életképek, a karcolatok 
tehát némiképpen helyettesítő funkciót töltöttek be; művészi tekintet-
ben igénytelenebb formák, de összegyűjtve, rendbe szerkesztve elősegí-
tik, hogy kibontakozzék annak a világnak a képe, melyben Petőfi és 
társai az 1840-es években napjaikat töltötték. S ha számolni kell is azzal 
a hatással, mely a fejlettebb nyugati nagyvárosok rejtelmeit bemutató 
külföldi irodalomból származik át, s a mi viszonyainkra kevéssé jellem-
ző leírásokhoz vezet, a tárgyi adatok bő áradata felülkerekedik ezeken a 
helyenkénti torzításokon. 

Tudományos és szépírói igény együttes jelenléte mutatkozik meg 
Waldapfel József azon törekvésében, hogy egy száz esztendeje volt 
vüágot életrekeltsen. A reformkori regények-elbeszélések hangulatát 
idézi az az írói magatartása, amellyel az olvasót - általában a többes 
szám első személyű igealak használatával („De maradjunk egyelőre a 
belvárosban . . ." „Mielőtt az aldunasoria befordulunk . . ." stb.) bekap-
csolja terveibe, ahogyan indokolja az útvonalat, az állomáshelyeket, 
ahogyan felkészíti arra a hatásra, mely a soron következő fejezetben, 
idézetekben érni fogja. Személyes kiszölása az olvasóhoz és a didaktikus 
szándék ezekben az összekötő szövegekben mintegy áthidalják az idő-
beli távolságot az eredeti karcolatok szerzői és a könyv összeállítója 
között. 

A kor irodalmi anyagának, főként az eladdig szinte teljesen feltárat-
lan időszaki sajtójának feldolgozása, a szórakoztató-ismeretterjesztő le-
írások, életképek összegyűjtése és elrendezése a Waldapfel Józsefre 
mindenkor jellemző tudományos körültekintéssel történt. A szigorú 
tárgyszerűség és egyfajta relatív teljességre törekvés mellett, vagy ha úgy 
tetszik, mögött, a társadalmi-politikai kérdések iránt fogékony gondol-
kodó céltudatos kutatói és szerkesztői elve érvényesült. 

írói-szerkesztői szándék és közönségre tett hatás vizsgálatánál lega-
lább három időbeli reláció jöhet számításba. (Az eredeti szövegek saját 
korukra, tehát az 1840-es évekre gyakorolt befolyását itt figyelmen 
kívül hagyhatjuk, mert az: nem ezt a könyvet érintené.) Az 1943-as 
megírási — az 1948-as megjelenési - és az 1978-as, mai életünket 
jelentő esztendők mindegyike sajátos megközelítésre kínál alkalmat. Itt 
és most Waldapfel József irodalomtörténészi útja megvilágításának 
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igénye azt kívánja, hogy a megírás idejének aktualitásából szűrjünk le 
tanulságot. Mit jelentett volna 1943 karácsonyán vagy 1944 elején a 
Petőfihez fordulásnak még ez a közvetett formája is, ha sikerül a kiadói 
terv! A Bevezetés - melyet a szerző gyűjteményes kötetébe is 1943-as 
évszámjelzéssel vett fel - maga kihívás! Petőfi Pest című 1845-ös versét 
idézi, mely a szatirikus fővárosi életképek leggyakoribb témáinak tömör 
felsorolását tartalmazza, s e költemény gondolatsorának a hitelesítése 
azután a több mint kétszáz oldalas könyv dokumentumanyaga. S 
ahogy az idézett verssorokat, Petőfi vélekedését kommentálja, az 
bizony meglehetősen merész fogalmazás 1 9 4 3 - 4 4 telén. Ezt írja: 
„. . . csaknem az egész magyar íróvilág türelmetlensége a többségében 
még mindig német fővárosi lakossággal s a »biedermeier« Bécsről hímet 
varró nyárspolgári élettel szemben, a heinei csattanó kedvelése: mind 
hozzájárult, hogy Petőfi így írt a fővárosról." Tiltakozás tehát a német 
lakosság ellen és a német földön könyvmáglyán elégetett Heine kedve-
lése - egy mondatban! 

A társadalmi igazságtalanságok, melyek a városi kisembereket, nincs-
teleneket gazdasági és erkölcsi szempontból egyaránt nehéz sorsra kár-
hoztatták, számos egykorú tárcában - hol könnyed-ironizáló, másutt 
komoly-szatirikus formában - szerepelnek, s az összeállítás rendje ezek-
nek kiemelését is célozza. Hiszen amikor Waldapfel József Petőfi életé-
nek színterét kutatta, nyüvánvalóan elkötelezte magát a szociális szem-
pontok tudatos érvényesítése mellett. Ahol mód nyílik rá, az ellenpon-
tozó szerkesztői eljárást is alkalmazza. így például A pesti arszlán 
naplopó életét bemutató karcolat után közvetlenül Vas Gereben Kopla-
lunk c. szatirikus írását közli az 1846-47-es ínséges esztendő idejéből, a 
pesti utcát elözönlő éhező tótok nyomorúságáról. - Máskor szerkesztői 
tömörítéssel nyomatékosítja a szegények helyzetének bemutatását, egy-
más után helyez el olyan írásokat, melyek az alsóbb néposztályok 
kiszolgáltatottságát, küszködését rajzolják. 

» 

A Petőfi iránti érdeklődésből kiinduló, de Jele csak közvetetten 
foglalkozó munka után a felszabadulás lehetővé tette az irodalomtörté-
neti megközelítés új szellemű, direkt formáját Waldapfel József is azok 
közé tartozott, akik Révai József két háború között, majd 1946-ban írt 
tanulmányait a reforrpkorról és Petőfiről kiindulásnak tekintették a 
magyar irodalomtörténetírás számára. A marxista szemlélet megújította 
az ő tudományos gondolkodását is. Az első nyilvános fórum ennek 
kibontására egyetemi magán ta. rí katedrája volt. Az 1946-47-es tanév 
II. szemeszterében - miként iexem is őrzi - „Élet és irodalom" 
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címen, az 1947-48-as tanévben „A forradalom évtizede" c. kollégium 
keretében beszélt a reformkorról, s az utóbbi előadásaiban már csak a 
zárószakasz foglalkoztatta. Már ezekben az előadásaiban is benne volt 
az a nyilvánvalóan polemikus szándék, amely az elkövetkező években írt 
tanulmányait is meghatározta, hogy a valódi értékek felmutatásával 
visszaperelje az úri-polgári szemlélet érvényesülése következtében félre-
értelmezett vagy az irodalmi hagyományból kiiktatott alkotásokat. 

Az újraértékelő marxista irodalomtörténetírás ezen általános jellem-
zője fokozottan érvényesült a forradalom előtti és az 1848-49-es 
esztendők irodalmának vizsgálatában. 1948-ban a centenáriumi kiadvá-
nyok között reprezentatív helyet foglalt el a Szikra Kiadó Forradalom 
és szabadságharc 1848-1849 c., történelmi tanulmányokat magába 
foglaló kötete. Ennek zárótanulmánya Waldapfel József 1947-ben meg-
írt munkája, a Költők a forradalomban. Petőfi ünnepéről szól a beveze-
tőben. „A magyar forradalom legtudatosabb és legkövetkezetesebb har-
cosa, korának hasonlíthatatlanul legnagyobb költője volt - írja - és 
írókból álló vezérkarral tette a forradalom első lépéseit" Irodalom és 
forradalom összefüggésének megértése céljából szükségesnek tartja'az 
előzmények áttekintését is. Folyamatában kívánja megvizsgálni, mi volt 
a szerepük azoknak a törekvéseknek a magyar irodalom korábbi évtize-
deiben, amelyek megvalósítását 1 8 4 8 - 4 9 forradalma kísérelte meg. - A 
tanulmány egy egész korszakot fog át, a haladáshoz való viszonyuk 
szempontjából foglalkozik a 19. század első felének legjelentősebb 
költőiveL Nézeteit folyamatosan konfrontálja a felszabadulás előtti 
irodalomtörténeti álláspontokkal, azok ellenében teszi láthatóvá a 
reformkori irodalmi fejlődés korábban eltakart vonulatait A 40-es 
évekhez, Kossuthhoz, majd Petőfihez közeledve részletezőbbé válik a 
tanulmány, s külön megközelítésben - árnyalatokra is érzékenyen -
tárgyalja a jelentékeny személyiségek, politikusok és írók egymáshoz 
való viszonyát is. ^ 

A leglényegesebb mozzanatok kiemelésével cáfolja azokat a hamis 
nézeteket, amelyek a kiegyezés évében vették kezdetüket: a 
Széchenyi-Vörösmarty és a Kossuth-Petőfi párhuzamot. Waldapfel 
József a forradalom kérdésében elfoglalt álláspontok alapján választja 
szét az össze nem tartozó magatartásformákat és nézetrendszereket. 
Mint irodalomtörténész, a költők eszmevilágát és cselekvését elemzi 
részletesebben. így kerül Vörösmarty közelebb Petőfihez; közelebb 
annál, mint ahol valaha is helyet kapott az irodalmi Pantheonban. A 
tanulmány szerint: „. . . kettejük viszonya a forradalomhoz nem a fele-
lősségérzet mértékében különbözött. . . Vörösmarty a forradalmi harc 
szükségességét éppen úgy felismerte, csak később, de azon túl soha meg 
nem tagadta. . . " Ennek a „később felismerésnek" a következménye, 
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amivel Waldapfel József is foglalkozik, 1848 nyarán Petó'fi és 
Vörösmarty átmeneti szembekerülése. A tanulmány szigorú következe-
tességgel védi Petőfi forradalmi következetességét, akár Vörösmartyval, 
akár a hadügyminiszterrel vagy ifjúkori barátjával, Jókaival ütközik 
össze. 

Fontos része a tanulmánynak Petó'fi forradalmi költészetének a 
társadalmi-politikai kérdéskört érintő jellemzése, hiszen a korabeli fel-
nőtt olvasó számára is újdonság lehetett az iskolákban tanult Petőfi-kép 
helyében az itt kibontakozó portrévázlat. Annál is inkább, mert Révai 
tanulmányán kívül a felszabadulás első két esztendejében alig egy-két 
publikáció foglalkozott Petőfivel marxista igénnyel. 

Waldapfel József legfontosabb célkitűzése Petőfi és a magyar valóság 
összefüggésének bizonyítása. Tanulmányát az a mély meggyőződés 
hatja át, hogy minden olyan magyarázat hamis, amely idegen eszmék, 
olvasmányélmények mechanikus átvételével próbálta igazolni Petőfi 
szociális és forradalmi tárgyú költeményeinek eredetet, s amely azt 
állította, hogy kortársai között sem lelt visszhangra. Hangsúlyozva ki-
magasló költői teljesítményét és mindenki más fölé emelkedő tisztán-
látását, adatok nagy számával bizonyítja, hogy 1 8 4 8 - 4 9 forradalmi 
költészete nem egyedül Petőfi költészetét jelentette, s nem is pusztán azt 
a lírát, amely a szabadságharc utáni kor antológiáiban helyet kapott. A 
forradalom előtt és alatt megjelent, elfeledett sajtóorgánumok és önálló 
kötetek versanyagának áttekintése közvetlen bizonyítékul szolgál e 
tanulmányban a forradalom bázisának meglétére, a Petőfi eszméivel 
érintkező gondolati anyag jelenlétére a kortársak tudatában. A tanúként 
megidézett költők között élvonalbeliek és tehetségben, művészi érték-
ben hátrább lévők egyaránt jelen vannak; rövid összefoglalást kapunk a 
forradalom és szabadságharc problémaköréhez tartozó munkáikból, s 
bár a tartalmi szempont az elsődleges ennek a tablónak az összeállításá-
nál, mégsem csupán állókép bontakozik ki előttünk. A szerző korisme-
rete, irodalomtörténeti szaktudása folyamatba ágyazza az egyes példá-
kat Utalásai, az összefüggések állandó szem előtt tartása az 1840-es 
évek utolsó esztendeinek levegőjével érintenek meg. 

Monográfia erről a korszakról nem született Waldapfel professzor 
alkotóműhelyében. Visszatért az előzményekhez,' a felvilágosodáshoz, 
majd későbbi korok foglalkoztatták, de a reformkor és 1848 irodalmát 
marxista értelmezésben még esztendőkön át - az újabb, nagyobb ará-
nyú kutatások megindulásáig — egyetemi hallgatók százai az ő előadá-
saiból tanulták - tanultuk és szerettük meg. 

TAMÁS ANNA 
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MADÁCH-PROBLÉMÁK 

„. . . kivételes értéke a magyar és a világirodalomnak egyaránt ez az 
egyetemesség, igaz humanizmus és a művészi megoldás páratlan merész-
sége szempontjából a mi irodalmunkban egyedülálló grandiózus alkotás 
— a sokszor túlhangsúlyozott kisebb fogyatkozások vagy magyarázatot 
igénylő' homályosabb mozzanatok ellenére. Ez utóbbiak megértését 
segíteni nem könnyű, de érdemes feladata irodalomtörténészeinknek." 
1964-ben, Madách Imre halálának nemzetközi ünneppé emelt cente-
náriumán zárta e-szavakkal beszédét Waldapfel József akadémikus. Az 
értékítélet és a célkitűzés semmit nem vesztett érvényéből az elmúlt 
csaknem másfél évtized alatt, mint ahogyan Waldapfel József kutatásai-
nak részeredményeit sem nélkülözhetjük a Madách-filológia mai hétköz-
napjaiból. 

Nincs terünk annak részletezésére, hogyan és miképpen lett a 
madáchi életmű és ezen belül Az ember tragédiája a marxista irodalom-
tudomány egyik legnehezebb értelmezési feladata a felszabadulás után. 
Ehelyütt csak arra utalhatunk, hogy történelmileg szükségszerűen ala-
kult ki az első marxista bírálók idegenkedése a Tragédia utóéletének 
különböző szakaszaiban, Franz Mehringtől Bolgár Elekig. A keresztény 
misztériumnak értelmezett-játszott, majd a falanszter-jelenetével köz-
vetlen napi politikai propagandacélokra felhasznált drámai költemény 
így megkapta ugyan szaporodó bemutatóit és kiadásait Olaszország és 
Németország nyilvánossága előtt, de mindvégig anélkül, hogy valódi 
világirodalmi értéke kibontakozhatott volna: Dante, illetve Goethe neve 
kellett mintegy védpajzsul ahhoz, hogy Madách befogadása a szeré-
nyebb „csatlós-irodalom" szintjén bekövetkezhessen. A látványos, 
ünnepi előadások és kiadások láttatták a Tragédiái reakciós életfilozó-
fiájú, individualista hősű műnek az emigrációban élő és dolgozó Lukács 
Györggyel és Bolgár Elekkel. Ezenközben a figyelem hátterébe szorul-
hattak olyan irodalomtörténészi, szépírói vagy színházrendezői eredmé-
nyek és kötődések, mint Voinovich Géza könyvének értékei, Balogh 
Károly mindmáig felül nem múlt életrajza, a Nyugat első nemzedéké-
nek erős etikai és intellektuális közösségvállalása Madáchcsal, Halász 
Gábor törekvése összkiadás kibocsátására vagy Hevesi Sándor és 
Németh Antal tiszteletet parancsoló következetessége a Tragédia minél 
tökéletesebb színpadi megvalósításáért A sort Barta János rendkívül 
izgalmas, 1942-ben megjelent monográfiájával zárhatjuk. Minthogy 
azonban ezeknek a teljesítményeknek egy része is a hivatalos kultúr-
politikai értelmezés bizonyító apparátusába került át, a marxista kriti-
kusok első hulláma itt nem a megszüntetve megőrzés elvét gyakorolta, 
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hanem a Tragédiát és a rátapadt értelmezéseket mint egységes polgári 
filozófiát fogta fel és vette bírálat alá. 

1951-ben, amikor az első magyar irodalomtörténeti kongresszuson 
Waldapfel József Madáchot választotta előadása tárgyául és ezzel meg-
kezdte harcát „Madách igazáért", a szakmai feltételek adottak lettek 
volna a vita eredményes lefolytatásához. Bevezetőjében Lukács György 
a történeti szempont fontosságát emelte ki és Bolgár Elek is Madách 
világnézetének haladó, sőt a liberalizmuson túlmutató vonásaira tette 
hozzászólásában a hangsúlyt. A vitát másfelől sürgették, mint arra 
Waldapfel Józsefisutalt, az időközben hozott adminisztratív intézkedé-
sek: a Tragédia leszorulása a színházi műsorról, kimaradása az oktatási 
törzsanyagból. Az ülésen igazi vita mindazonáltal nem alakult ki, meg-
felelő irodalompolitikai intézkedések sem történtek hatására, holott -
mint azt Hermann István 1952-es tanulmánya mutatta - az eltérő 
értékrendet bizonyító marxista értelmezések polarizálódtak. A vita igazi 
értékének így (néhány hozzászólás szempontgazdagságán túl) Waldap-
fel József főreferátuma bizonyult. Ekkor még, ne feledjük, nem 
álltak rendelkezésre olyan adatok, amelyek bizonyos kérdésekben azóta 
perdöntőek lettek. Gondolok itt elsősorban Madách Imre biográfiájára, 
fiatalkori radikalizmusának gyökereire, 1848/49-es közéleti tevékeny-
ségének dokumentumaira, perének kiegészült vádpontjaira stb. Az elő-
adás alapgondolata a következő volt: „Madáchnak nincs kialakult filo-
zófiai meggyőződése, tele van kétséggel, ingadozással. Filozófusnak nem 
fogadhatnánk e l De igenis nagy költőnek tartom Madáchot, aki magát a 
polgári világnézet válságát formálta hatalmas képekbe, egész nagy kor-
szakokat sűrített egy-egy drámai feszültségű, mély elvi tartalmat meg-
ragadó jelenetbe." E gondolatsor kifejtésének egyetlen mostani példája-
ként a mitikus keretszínekről mondottakra utalnék. Waldapfel József 
ekkor is és később is tagadta, hogy Az ember tragédiája igazi mondani-
valója az Ur és Lucifer hordozta füozófiai vagy etikai konfliktusban 
rejlene, hanem ellenkezőleg: Ádám küzdeni tanulásának ügyében látta a 
19. századi költőtitán gondolati vívódásának értelmét. Ehelyt joggal 
vonultatta fel érvül a tételes vallások teológusainak rosszalló véleményét 
a Tragédiáról, bizonyítandó: Madách költő módjára, öntörvényűén áb-
rázolta a mítoszelemeket. 

A keretszíneknél maradva, egyetlen példán azt is szemléltetném, 
hogyan hat ma Waldapfel József számos gondolatából néhány, későbbi 
és meggyarapodott ismereteink részeként. A paradicsomi állapot és az 
éden elvesztése az első emberpár kárára a világirodalom talán leggyak-
rabban feldolgozott mítosza; az emberiség közös kultúrkincsének, a 
Bibliának alapján. Hogy a Tragédia II. színében nemcsak* az ősforrás 
vezette Madách alkotó képzeletét, azt filológiai tény bizonyítja 
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(Madách az 1. szín vegén mindkét fát, a tudásé mellett a halhatatlansá-
gét is, Lucifernek juttatja és a motívumot a II. színben következetesen 
így is használja - eltérve ezzel bibliai forrásától, követve viszont Byron 
Káinját.) Waldapfel József mutatott rá 1964-ben, hogy a II. szín para-
dicsom-ábrázolásának harmadik fonása is van, Fourier történetszem-
léletében, aki nemcsak a falanszter elnevezését, a XII. szín keretét 
kölcsönözte. Fourier a teremtéstől a társadalom küszöbéig terjedő, 
prehisztorikus időszakot (számításai szerint kb. ötezer évnyit) összefog-
laló néven az édenizmus korának nevezi. Az akkorra feltételezett ön-
tudatlan boldogság, a Lucifertől kifogásolt „gyermekkedély" Madách-
nál is szerepel Ádám és Éva enyelgésében. Hozzátehetjük: költőnk 
tovább is lépett. A Kraft und Stoffot forgatva, Madách az édenizmust 
összekapcsolta Büchner gondolatával a természet édeni ifjúságáról és 
mindezt - lévén itt még csupán természeti lény - kiterjesztette az 
emberre is. így született meg az újabban gyakran járulékosnak érzett 
szerzői utasítás Ádám életkoráról, amely a történeti színekben mind-
inkább előrehaladó. Az édenizmus megszűnése Madáchnál a III. szín 
első szavaival, Ádám földkihasításával kezdődik, amelynek német köz-
vetítéssel érkezett rousseau-i eredetét Waldapfel József még 1942-ben 
kimutatta a dijoni pályamű egyik passzusában. 

Az 195 l-es kongresszusi vitaindító gazdag problémakínálatából 
ragadjunk ki most egy olyan témát, amely a hajdani Madách-viták 
legsűrűjébe vezet, s ez a falanszter-szín kérdése. Waldapfel József volt 
az, aki az 1911 óta ismert, még Tolnai Vilmos kutatásaiból származó 
Fourier-adatokat újra mérlegre tette és már 1951-ben leszögezte, hogy 
az utópistától kölcsönzött név és keret olyan kollektivista elképzelések 
elutasító ábrázolását foglalja magában, amelyeket nemcsak a marxisták 
bíráltak mindenkor, de már az utópisták is a kapitalizmus személyiség-
sorvasztó hatásának jellemzésére használtak. Dobossy László azután 
1958-ban összefoglalta a széklábfaragásra kény szeritett Michelangeló-
nak és társainak vüágirodalmi előzményeit a reneszánsztól Considérant-
ig és feltette a sarkalatos kérdést: ha Madách Lukács Mórictól (mint 
Tolnai tudta), más kortársaitól (mint Bárányi Imre bizonyította az 
Athenaeum vonatkozásában), sőt akár eredetiből is ismerhette a 
Fourier-tan lényegi vonásait, miért torzított ábrázolásában? Erre vonat-
kozó kutatásait — a meggyőző válaszadás céljával - Waldapfel József 
1964-ben összegezte. Egyrészt sikerült Fourier hatását a Tragédia egé-
szére is kimutatnia, mint arra egyik korábbi példánkban már utaltunk; 
másrészt lényeges összefüggéseket talált a falanszter-színhely és az 
entrópia-elmélet motívumként való felhasználása között. Waldapfel 
József joggal mutatott rá, hogy a londoni szín haláltánca után a jövőbe 
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pillantó színekben szükségszerűen módosul a kompozíció addigi tér- és 
időszerkesztésének gyakorlata A IV. és a XI. szín között a tér és idő 
ugyan sokban jelképes, de mindig rendelkezünk olyan szövegfogódzók-
kal, amelyek segítségével a tér- és idősűrítés, a mitikus tér- és időterem-
tés technikáját tetten érhetjük. London után ez a kapcsolat a tér vonat-
kozásában is jóval lazább, jóformán visszahúzódik a mű szellemi hát-
országába. (Legutóbb Mezei József figyelmeztetett finom megfigyeléssel 
arra, hogy a falanszter „halott terének" szerzői utasítása hogyan idéz fel 
csarnok-utalásával korábbi korokat és színeket.) A Londont követő szí-
nek mitikus időszámításához azonban Waldapfel József Fourier művé-
ben megtalálta annak a négyezer évnek szövegszerű forrását, amelyre a 
falanszter tudósa ismételten hivatkozik mint az emberiség utolsó idő-
szakára és lehetőségére a fagyhalál előtt. A következtetés, hogy a 
London és a falanszter közé ékelődő időszakasz valószínűleg szintén 
Fourier nyomán értendő és ez az emberiség történetének leghosszabb 
korszaka, a nagy utópista számítása szerint 72 000 év, logikus és kézen-
fekvő. Waldapfelénél jobb magyarázatot erre máig sem tudunk. Ugyan-
akkor megoldódik, illetve fölöslegessé lesz általa a falanszter-értelmezé-
sek és -viták számos mozzanata; érthető így Madách értetlensége is, 
mellyel a költő Erdélyi János vádjait fogadta a szocializmus eszméinek 
kigúnyolásáról. 

Hasonló módon, a korábban csak felületesen ismert és kezelt adatok 
felülvizsgálatával és továbbkutatásával jutott Waldapfel József lényeges 
megállapításokra Madách utóéletének egyik fontos területén. Madách és 
Gorkij eszmekapcsolatára gondolok, amelynek új tényei és összefüg-
gései 1958-ban, önálló irodalomtörténeti füzet formájában jelentek 
meg. Tanulmányútja során Waldapfel Józsefnek sikerült feltárnia Gorkij 
érdeklődésének ébredését a Tragédia iránt, megtalálnia az általa megren-
delt ^s kiadott Zinajda Krasenyinnyikova-féle orosz fordítás dokumen-
tumait. A füzet legizgalmasabb és továbbgondolásra serkentő fejezete 
kétségkívül Gorkij Az Ember c. didaktikus poémájának és a Tragédiá-
nak közvetlenebb kapcsolatáról íródott Ezzel világossá vált, hogy a 
Klim Szamgin néhány soros utalása Madách Imrére nem áll magában 
Gorkij életművében, nem véletlen olvasmányélmény eredménye, hanem 
pályája korai szakaszában a nagy orosz író a világirodalom általa kiadott 
drámai költeményeihői merített romantikus hérosz-példákat a maga 
számára, s közöttük kétséget kizáróan ott szerepelt A z ember tragédiája 
is. Sajnálattal kell ugyanakkor megállapítani, hogy e húsz éve publikált 
tényanyag, amelyhez hasonló fajsúlyúval klasszikusaink nemzetközi 
utóélete viszonylag ritkán büszkélkedhet, máig sem került bele igazán 
oktatásunk és tudományos ismeretterjesztésünk vérkeringésébe. 
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Természetesen hosszan sorolhatnánk még a Madách igazáért vívott 
másfél évtizedes harc során okos érvként felvonultatott kutatási ered-
ményeket, gondolatokat, ötleteket Beszélhetnénk például a Lucifer-
értelmezés egyre árnyaltabbá vált, ismételt megfogalmazásáról. Kutatói 
programnak sem idejétmúlta Madách Imre tudósai számára a Waldapfel 
József felvetette problémák hosszú lajstroma; azoké, melyek kimunká-
lására már nem jutott idő vagy lehetőség, vagy amelyek nem estek 
elsődleges érdeklődési körébe. így máig megoldatlan a Tragédia nyelvé-
nek és stílusának tüzetes vizsgálata; nélkülözzük a jelenlegi Madách-ké-
pünknek megfelelő, tudományos eredményeket is hasznosító, korszerű 
színházi előadást stb. A Madách-problémák sokrétűsége kiváló lehetőség 
az áttekintőnek arra is, hogy mintegy sűrítve lássa Waldapfel József 
tudósi és emberi erényeit. 

1964, Madách Imre halálának centenáriuma egyike volt legterméke-
nyebb irodalmi évfordulóinknak. Az ünnep után, az egybegyűjtött és 
felmutatott kutatási eredmények birtokában és egy megtisztult iro-
dalomtörténeti gondolkodás légkörében joggal készült Waldapfel József 
kutatásai összegezésére. 195l-es kérdésére, hogy tudniillik a Tragédia 
alkalmas lesz-e a szocialista Magyarország kulturális javaként a nemzet-
közi irodalmi kapcsolatteremtés új minőségére, már egyértelmű, igenlő 
választ kapott. Egyre világosabbá vált azonban, hogy a nagyvilág érdek-
lődését felkeltett nemzeti klasszikus további megismertetéséhez először 
saját ismereteinket, Madách-képünket kell újraformálnunk, rendszerez-
nünk. Megkezdte tehát tanítványaiból egy olyan munkacsoport szerve-
zését, amelynek elsődleges feladata egy korszerű 7>ű,?áíia-magyarázat 
elkészítése lett volna, a kritikai kiadás távlati céljával. A munka még 
csak a kezdet kezdetén tartott, amikor végét vetette Waldapfel József 
professzorunk betegsége, majd halála. 

Emlékezhetnénk-e rá méltóbban, minthogy most, halálának 10. év-
fordulóján elmondjuk: az általa sürgetett-szorgalmazott Madách-
feladatok zömükben ma is kutatójukra várnak még. Tesszük ezt abban 
az őszinte reményben, hogy öt esztendő múlva, egyúttal a költő születé-
sének 160. évfordulóján az örökül kapott, kitűzött és a már elvégzett 
teendők aránya lényegesen kedvezőbb lesz, az utóbbiak javára. 

KERÉNYI FERENC 
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A SZOCIALISTA KULTÚRA VONZÁSÁBAN 

A filológus általában nehéz helyzetbe kerül, ha a kortársi irodalom 
kérdéseivel kell szembenéznie. Ennek oka elsősorban abban rejlik, hogy 
irodalomtörténészi iskolázottsága, kutató módszereinek történeti meg-
alapozottsága már eleve meghatározott típusú problémák vizsgálatára 
ösztönzik, olyan tényezők és összefüggések felderítésére, amelyek már 
bizonyos távlatból vehetők szemügyre. A félmúlt- és a kortársirodalom 
megítélésekor viszont a folyamatok alakulásának nyitottsága szükség-
képpen korlátozza a filológiai megközelítés lehetőségeit. Waldapfel 
József mindamellett korántsem korszak-specialista a mai, munkameg-
osztáson alapuló (s egyre inkább elmerevülő) kutatásszervezés gyakor-
lata értelmében, hanem, munkássága lényegét tekintve, Horváth János-
hoz hasonlóan, kutatói érdeklődése a magyar irodalom egészére kiter-
jed. A magyar irodalom a felvilágosodás korában című korszak-monog-
ráfiájában maga is azt írja, hogy „Ezzel a kötettel. . . öt-hat efféle 
könyvből álló sorozatot akartam kezdeni, amely ehhez hasonló szerke-
zetben és módszerrel tárgyalta volna a magyar irodalom fejlődésének 
főbb mozzanatait és legfőbb alkotóit Bessenyeitől Adyig." (Második 
kiadás. Bp. 1957, 329.) E cél bizonyára indokolt, megvalósítása szüksé-
ges lett volna, de az egymásra halmozódó szakmai, tudományszervezési, 
pedagógiai és társadalmi feladatok közepette, sajnálatunkra, ebben a 
formában túlméretezettnek bizonyult. 

Waldapfel József felszabadulás utáni tudományos munkásságának 
két fő ága van: az egyik a kulturális örökség átértékelése, új kutatások-
kal való kiegészítése, a másik a szocialista irodalommal kapcsolatos 
elméleti és történeti kérdések vizsgálata Munkásságának e két területe 
közül természetesen az első volt az, amely elismert és megbecsülésnek 
örvendő régebbi tevékenységéhez szervesebben kapcsolódott, míg a 
szocialista irodalom kutatásának szakmai és politikai feltételei nagy 
mértékben függtek azoktól a bonyolult és változékony társadalmi-poli-
tikai körülményektől, amelyek a negyvenes évek végétől az ötvenes 
évek derekáig, s több vonatkozásban még tovább is, kihatottak kulturá-
lis életünkre, s amelyek szemléleti, módszerbeli nyomai kisebb-nagyobb 
mértékben megtalálhatók az ebben az időszakban napvilágot látott 
tudományos munkákban. 

Waldapfel Józsefnek kiterjedt és alapos, a részletekig menően pontos 
irodalmi ismeretei lehetővé tették, hogy rendkívüli biztonsággal jelöljön 
meg alapproblémákat, s tűzzön ki olyan célokat, amelyek módszertani 
szempontból átgondolt egységbe szervezhetők. így például, amikor a 
szocialista irodalom kérdései, elvi problémái felé fordult, s irodalmi és 

14 Irodalomtörténet 
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irodalomtörténészi körökben is a szocialista irodalomszemlélettel való 
megismerkedés volt napirenden, igen jó érzékkel az egyik legfontosabb 
dokumentumhoz nyúlt, s lefordította Leninnek a pártirodalomról szóló 
cikkét Ugyanígy, a magyar szocialista irodalom vonatkozásában József 
Attila költeményeinek kritikai kiadásában szerzett érdemeket. E tevé-
kenység mellett, de ezzel összefüggésben végezte az irodalmi hagyo-
mány átértékelésének rendkívül bonyolult, a legfó'bb fejló'dési vonula-
tokat, csomópontokat kijelölő munkáját Talán formális és epizodikus 
jelentőségűnek tetszik, s lehetséges, hogy az ötvenes évek előszeretettel 
használt terminológiájára ismerhetünk, mégis rendkívül jellemző, hogy a 
javarészt a szocialista irodalommal foglalkozó tanulmánykötetének, 
amely 1961-ben látott napvüágot, a Szocialista kultúra és irodalmi 
örökség címet adta. Waldapfel József tudományos tevékenysége közis-
merten nem az érdeklődés szubjektív változásai és esetlegességei 
nyomán jött létre, hanem szakmailag tudatos, módszertanüag átgondolt 
törekvések motiválták, s ez érvényes a szocialista irodalommal foglal-
kozó munkáira is. 

Vitát kezdeményező és kiváltó Madách-tanulmánya például tovább-
épül a későbbiekben, s Gorkijról szóló írásai (Az én egyetemeim, 1958, 
Fejezetek Gorkij irodalmi arcképéből, 1959) nem a tudományos érdek-
lődés következmények nélküli kitérői, hanem a. Gorkij és Madách című 
tanulmányának megfogalmazásához szükséges munkálatok. Waldapfel 
József életmű-építkezésének egyik jellegzetes vonása a részmunkálatok-
nak bizonyos távlati elképzelésekkel való összekapcsolása; figyelemre 
méltó egyéniségének az a tulajdonsága, hogy a megoldatlan problémák-
kal szembeni elégedetlensége nem hagyta nyugton, hanem esztendők 
múltán is újra visszatért hozzájuk, más szempontokat, adalékokat hozva 
fel meggyőződésének támogatására. Madách értékelésének kérdése, 
melyről Kerényi Ferenc részletesen szólt, szintén ezt bizonyítja. Ezt a 
vitáját is mélyen áthatotta a szocialista irodalom értékrendje érdekében 
elvégzendő feladatok politikai jelentőségnek tudata. 

Ilyen szellemben tért vissza kisebb írásaiban József Attilára, elsősor-
ban abból a célból, hogy a költészetével szembeni fenntartásokat, 
költészetének szocialista jellegét korlátozó vélekedéseket eloszlassa, ille-
tőleg kiigazítsa. Fontosnak tartotta továbbá, ugyancsak elvi meggondo-
lásból, hogy a szomszéd népek, helyesebben a szocialista országok 
irodalmára felhívja a figyelmet, illetőleg az ezeket érintő magyar vonat-
kozásokra utaljon. Ebből a szempontból szinte magától értetődőek 
Alekszej Tolsztojról, Lunacsarszkijról szóló írásai, de szorosabb értelem-
ben vett feladatvállalást jelentettek olyan kisebb-nagyobb közleményei, 
mint egy bolgár Petőfi-kötet bevezetése, egy Bolgár költő Petőfiről 
című kisebb cikke vagy a Leopold Staff halálára című, a huszadik 
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század nagy lengyel költőjérifek munkásságát méltató nekrológja Ezeket 
a kapcsolatokat, a történelmileg közös sorsú népek irodalmának egy-
másra hatásait már korábbi munkásságában is fontosnak tartotta, s e 
téren mélyreható filológiai kutatásokat végzett Arra már nem jutott 
ideje és energiája, hogy e vonatkozásban az újabb irodalmat is tüzetesen 
vizsgálja, de az ő munkásságában, amelyre egyebek közt az is jellemző', 
hogy soha olyan írást (még alkalmi jellegűnek látszót sem) nem tett 
közzé, amelynek elvi vagy szakmai jelentőségéről ne lett volna meggyő-
ződve - az ilyen jelzésszerű írásoknak is súlya van. A leírt gondolatot 
és tényt szinte áhítattal tisztelte, s néha, sokunk számára meglepő 
módon, valamely évekkel előbb publikált tanulmányának gondolat-
menetét, néhány magyarázó vagy korrigáló mondatot közbevetve úgy 
folytatta, mintha előző nap pihentette volna meg tollát egy folyamatos 
fogalmazás közepette. 

Míg 1956 előtt Waldapfel József az irodalmi örökség átértékelésére 
és birtokbavételére helyezte a hangsúlyt az ellenforradalom után 
szükségesnek látta, hogy az akkori bonyolult helyzetben a kortársi 
irodalom vonatkozásában is hallassa szavát. Rokonszenve azok felé 
fordult, akik ebben a helyzetben a szocialista fejlődés kontinuitását 
vallották, illetőleg kiálltak a szocializmus ügye mellett Az akkori idei-
ben ez nem csekély erkölcsi erőt követelt Ebből a meggondolásból írt 
ismertetést Waldapfel József egy személyes érdeklődésétől távol eső 
életpályát megjelenítő könyvről (Hevesi Gyula: Egy mérnök a forrada-
lomban), ismertette Bölöni György Magyarság - emberség című tanul-
mánykötetét, és értő elemzést írt Fodor József Idők útján című verses-
kötetéről. Ezek az írásai 1957 és 1960 között jelentek meg, s az 
irodalmi-kulturális konszolidációt szolgálták. Két nagyobb elemző írása 
érdekesen kapcsolódik egyik addig csak a klasszikus irodalom kapcsán 
kifejezésre juttatott (Katona-monográfia, Madách-tanulmányok) érdek-
lődési területéhez, a dráma, illetőleg a színház világához. 1955-ben 
tanulmányméretű elemzést tett közzé az akkoriban nagy érdeklődést 
kiváltó szovjet színműről, Kornyejcsuk Platón Krecsitjéiöl. A magyar 
szocialista dráma ügye is komolyan foglalkoztatta, ezért tartotta meg, s 
felvette tanulmánykötetébe is a Magyar írqk Szövetsége drámaírói 
szakosztályában Mesterházi Lajos A tizenegyedik parancsolat című 
komiko-tragédiájáról szóló előadását. 

Az irodalmi életet foglalkoztató időszerű elvi kérdések tisztázására 
való törekvésen túl Waldapfel József mint irodalomtörténész nagyobb, 
átfogóbb feladat elvégzésére is vállalkozott. A régi magyar irodalom, 
tizennyolcadik és tizenkilencedik századi kutatásai után időszerűnek 
érezte, hogy modern irodalmunkban is nagyobb szabású kutatásokat 
végezzen. Az 1956 utáni időszakban az egyik legjelentékenyebb iroda-

14* 



1080 A Társaság munkájából 

lomtörténeti probléma, amely napirendre került, a kommunista emigrá-
ció irodalmi tevékenységének értékelése volt A negyvenes-ötvenes évek 
politikai harcai, az emigráció hazatért képviseló'inek ellentmondásos 
helyzete és megítélése körülményei között e feladat elvégzése nem volt 
lehetséges. Az ötvenes évek végén azonban kiviláglott, hogy a szocialista 
irodalomfelfogás egysége, történeti szempontú értékrendjének kialakítá-
sa megkövetelte az emigráció irodalmának visszakapcsolását a magyar 
irodalmi fejlődés egészébe. Waldapfel József éppen ezt a kutatási célt 
tűzte maga elé. Kiterjedt előkészületeket tett e feladat teljesítésére, s 
egyetemi tanszékén fiatal munkatársakat, egyetemi hallgatókat gyűjtött 
maga köré a részletkutatások, az anyaggyűjtés elindításához. Előtanul-
mányként, a moszkvai Rádió felkérésére, megírta Az emberiség leg-
nagyobb gondolata című előadását (1957), amely a magyar írók és a 
Tanácsköztársaság, gondolati síkon az irodalom és forradalom viszonyát 
fejtegette. Forrásokra, feldolgozásokra ekkor még, József Farkas kuta-
tásain kívül - amelyeket mint aspiránsvezetője irányított - alig támasz-
kodhatott. 

Komját Aladár költői pályájának megrajzolása, költészetének tudo-
mányos igényű elemzése, a tevékenységével kapcsolatos biográfiai-filo-
lógiai problémák tisztázása, ezen felül a két világháború közötti perió-
dus magyar irodalomtörténete súlypontjainak új kijelölése volt e vállal-
kozásának célja. Waldapfel József e feladatot igen fontosnak tartotta, 
aminek korántsem formális bizonyítéka az a tény, hogy Komját Aladár 
helye irodalmunk fejlődésében című tanulmánya egyúttal akadémiai 
rendes tagsági székfoglalója volt. Komját Aladár költői tevékenységének 
hangsúlyozását a szorosan vett tudományos kutatáson kívül is szüksé-
gesnek érezte, ezt bizonyítják a hatvanas évek elején megjelent újság-
cikkei: A „Hamburg Októberef költője címen a Neues Deutschlandban 
jelent meg írása, a költő születésének hetvenedik évfordulója alkalmából 
pedig a Népszabadságban közölt megemlékező cikket. Hozzá kell fűz-
nünk az elmondottakhoz, hogy a kutatások akkori stádiumában kialakí-
tott koncepcióval és értékítéletekkel szemben ellenvélemények is meg-
nyüvánultak, s az e kérdéskörrel foglalkozó újabb és részletesebb kuta-
tások nem mindenben igazç>ltàk Waldapfel József felfogását E tény 
azonban nem csökkenti kezdeményének érdemeit, s annak a szándéká-
nak jogosultságát, hogy munkásságát az egész magyar irodalom, benne a 
szocialista irodalom vizsgálatára kiterjessze, s e téren is gyümölcsöztesse 
széles körű ismereteit, belbecsülhetetlen módszertani tapasztalatait. 

Waldapfel Józsefnek a modern irodalommal kapcsolatos ismeretei és 
megfigyelései természetesen nemcsak publikált írásaiban jutottak kifeje-
zésre, hanem pedagógiai, tanszékvezetői tevékenységében is. De külön-
böző utalásokban átszőtték tudományos publikációit is: a múltat a jelen 
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szemszögéből vizsgálta, a kulturális örökség számára egy olyan folyamat 
kiteljesedése volt, amely szorosan érintkezik napjaink tudatvilágával, 
annak integráns része. A szocialista kultúra kérdéseivel foglalkozva arra 
törekedett, hogy a megalapozott, történeti és filológiai kutatómunkájá-
nak eredményeit megmutató szakmai eredményeken túl példát nyújt-
son egy olyan magatartásra, amelyben a társadalmi elkötelezettség, a 
részletvizsgálatok szigorú pontossága és lelkiismeretessége a távlatos, az 
irodalom egészét felölelő történeti gondolkodással párosuL 

WÉBER ANTAL 

TOLNAI GÁBOR 
NÉHÁNY KIEGÉSZÍTŐ MEGJEGYZÉSE 

Mielőtt átadnám a szót Pándi Pálnak, hogy tartsa meg emlékülésünk 
záró felszólalását, szeretnék néhány kiegészítő megjegyzést tenni, két 
referátumhoz: a Szigethy Gáboréhoz és a Tamás Annáéhoz. Annál 
inkább meg kell ezt tennem, mert — aligha tévedek - ma már én vagyok 
az egyetlen, akinek az elmondandókról tudomása van. 

1. Szigethy Gábor - a mű tudománytörténeti jelentőségéhez méltó-
an - értékeli és elemzi Waldapfel József Ötven év Buda és Pest indaimi 
életéből című könyvét. Az értékelés mellett felsorakoztatja a monográ-
fia „kisebb-nagyobb hibái"-t. Ezek sorában a következőt: „A jegyzete-
lés némileg elnagyolt, . . ." Szigethynek igaza van. Azonban a kiváló 
filológusra, Waldapfel Józsefre — kell-e mondani? - nem az „elnagyo-
lás", hanem annak az ellenkezője volt jellemző. Ha e kitűnő munka 
jegyzetelésére az észrevétel mégis helytálló, ez esetben valami sajátos 
okot, indítást kell feltételeznünk. A jegyzetelés hiányosságaira nem 
sokkal a könyv megjelenése után, baráti társaságban maga Waldapfel 
József adott magyarázatot. 

Annak idején, a Szerb Antal szervezte és vezette Indalomtudo-
mányi Társasúg előadásai után, vendéglőben szoktunk volt összejönni. 
Kezdetben a mai Bem József téren - ha nem tévedek, így nevezték — a 
Pálffy sörözőben, majd utóbb, ugyancsak Budán, a Kút utcai Nardai 
vendéglőben. A Nardai vendéglőben hallottuk Waldapfel Józseftől, hogy 
akadémiai díjat nyert műve nyomdába adása előtt a főtitkár Voinovich 
Géza megkérte: hajtson végre a kéziraton rövidítéseket, s különöskép-
pen kérte a jegyzetapparátus csökkentesére. A fiatal szerző a megjelenés 
érdekében kénytelen volt eleget tenni a kívánságnak. Az elmondottak 
nem szorulnak különösebb kommentárra. Legfeljebb annyi megjegyzést 
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tegyünk: a Magyar Tudományos Akadémia a fiatal tudós díjnyertes 
munkáját gyenge papíron, megcsonkítva adta ki, de természetesen volt 
finom papírja József kir. herceg tudománytalan könyveinek - köztük A 
világháború, amilyennek én láttam - megjelentetésére. 

2. Tamás Anna jó érzékkel tapint rá Waldapfel József tudományos 
érdeklődésének a felszabadulást megelőző esztendőkbeli alakulására, 
amikor így kezdi referátumát: „. . . tudósi érdeklődése a második világ-
háború esztendeiben fordult az 1840-es évek felé. Az ötven év Buda és 
Pest irodalmi életéből és a Katona Józseftől írt 1942-es monográfia után 
a reformkor forradalomba torkolló záróévei vonzásába került. Petőfi 
életművének hátterét kezdte kutatni, nem a szellemi-irodalmi világban, 
hanem a való életben, a főváros mindennapi életének, hétköznapjainak 
feltárásával." A könyv kézirata 1943-ra elkészült. Azonban előbb 
technikai körülmények, majd a német megszállás miatt, a felszabadulás 
előtt nem láthatott napvilágot. Majd csak 1 8 4 8 - 4 9 centenáriumára, 
1948-ban jelenik meg, Forradalom előtt címen. 

Nem szeretnék legendát teremteni. Határozottan állíthatom azon-
ban, hogy a fasizmus fokozódó nyomása idején - korábban a közép-
iskolai tanári tevékenységben és a könyvtári kutató munkában élő 
tudóst is — megérintette, felszabadító hatással volt reá az 1941-ben 
meginduló függetlenségi mozgalom, különösen a Történelmi Emlék-
bizottságnak az értelmiségre is jelentős befolyást gyakorló szervez-
kedése. Nem állíthatom, mivel nem tudom, hogy Waldapfel József részt 
vett-e 1942. március 15-én a Petőfi-szobornál lefolyt demonstrációban. 
De arra jól emlékszem, hogy a demonstrációt követő napok valamelyikén 
— nem volt ez akkor bátorságot nélkülöző cselekedet - zakója hajtó-
káján ott láttam a Pátzay Pál készítette, önmagában tüntetést, állás-
foglalást jelképező Petőfi-jelvényt. 

íme: ékként ragadható meg Waldapfel József tudósi pályáján az a 
fordulat, ami az 1942-ben megjelent Katona Józsefről szóló monog-
ráfiája után „a reformkor forradalomba torkolló záróévei vonzásába" 
vezérelte. 

A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN 

WALDAPFEL JÓZSEFRE EMLÉKEZVE 

Egy nagy területen alkotó tudós pályaképének legjelentősebb 
állomásai rajzolódtak elénk a Waldapfel József halálának tizedik év-
fordulóján tartott emlékülésen. S talán nem is valamennyi nagyállomás: 
hosszan lehetne szólni még Katona-kutatásairól, a Katona-irodalomból 
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mindmáig kimagasló monográfiájáról, amely kitűnő' szintézise a meg-
előző résztanulmányok leglényegesebb eredményeinek. S felidéz-
hetnénk annak a hullámverésnek a képét, amely Waldapfel József 
emlékezetes tanulmánya nyomán támadt, amelyben többek között ki-
mutatta, hogy Tiborc panaszainak nagy része fordítás Veit Webertől, s 
hogy a drámának mintegy tizedrésze fordítás. Felbukkannak a drámá-
ban - egyéb átvételek mellett - schilleri sorok is. 

Mit sem vonnak le e szövegrészek Katona érdeméből, s az a tény, 
hogy a lefordított drámasorok forrásához Katonának a maglódi kéz-
irathoz függesztett jegyzetei vezetnek el, jelzi, hogy Katona egy, a maga 
korában megengedett műveletet hajtott itt végre. Talán aíért is - írta 
Waldapfel - , „hogy a rá való hivatkozással igazolja magát a cenzor 
előtt". Jobboldali berzenkedés követte annak eredményét, hogy 
Waldapfel József elolvasta a Katona által megjelölt forrásműveket, s 
nyomban támadások indultak a tudós ellen, mert „plágiummal vádolta" 
Katonát. Waldapfel József - az akkori viszonyok között korántsem 
előnyös helyzetben - nem temette be ezt a filológiai feltárást, hanem 
1942-ben megjelentetett monográfiájában - az akkor ránézve súlyosan 
nyomasztó, sőt fenyegető helyzetben - alkalmat talált rá, hogy újra 
foglalkozzék Tiborc panaszának eredetével. 

A felszabadulás után Waldapfel József tevékenységének közép-
pontjába kerültek az irodalomtörténeti oktatás, az új alapokon szer-
vezendő irodalomtörténeti kutatás feladatai. A tanárképző intézeti elő-
adásoktól az egyetemi irodalomtörténeti intézet megszervezéséig, az 
egyetemi stílusgyakorlatokig, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság újjá-
élesztésétől a szakmai folyóiratok megindításáig, az akadémiai irányító 
és szervező munkától a Magyar Klasszikusok-sorozat szerkesztő bizott-
ságáig Waldapfel József igen széles körben fejtett ki tudományszervező, 
kezdeményező és szakembernevelő munkát. 

E téren elért eredményei vitathatatlanok. S az a tény, hogy az 
irodalomtörténészi munka a felszabadulás után viszonylag gyorsan fel-
lendült, hogy az egyetemeken nagyobb zökkenők nélkül kezdett tért 
hódítani szakmánkban a marxizmus, hogy - például — a Magyar 
Klasszikusok hatalmas sorozata, különféle egyenetlenségek ellenére is, a 
magyar irodalmi műveltség demokratikusan értelmezett alapkönyvtárát 
nyújtotta át az olvasóknak több mint hatvan kötetben, mindez nem 
utolsósorban Waldapfel József irányító, biztató munkáját dicséri. 
Könyvei ebben a szakaszban már nem annyira résztanulmányokból, 
hanem a közmunka feladataiból nőttek ki; például a Magyar irodalom a 
felvilágosodás korában című monográfia azokból az egyetemi előadá-
sokból, amelyek hozzájárultak egy nagy korszak rehabilitálásához a 
magyar köztudatban. 
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Rengeteget dolgozott ebben az időben Waldapfel József, fárad-
hatatlannak bizonyult, ha a szakma érdekeiről volt szó. Pedig nem 
dicsekedhetett Lukács György vagy Révai József rangosztó barát-
ságával, s modora, amely sajátos keveréke volt félszegségnek és nyers 
igazmondásnak, nem közelítette őt a társadalomtudományok kép-
viselőihez a vendéglői baráti asztaloknál Azt hiszem, a könyvtárban és 
diákjai körében érezte magát igazán oldottan, s azok az órák, amelyeket 
az egykori kabinet tagjai körében töltött vagy a szakérettségit végzett 
hallgatok szakmai képzésére fordított nemcsak egy új szakembergárda 
képzésének voltak tanúi, hanem egy zárkózott, magányos ember belső 
felszabadulásának is. 

Tudjuk azonban azt is, hogy ezt a korszakot nemcsak az ered-
mények, a jó teljesítmények alapján tartja számon az emlékezet, hanem 
azoknak az ellentmondásoknak, torzulásoknak, dogmatikus egyszerű-
sítéseknek az okán is, amelyek a mi szakterületünkön is, a mi munkánk-
ban is jelentkeztek. Waldapfel József munkájában is. Ezt említve, 
tehessek itt három megjegyzést. 

Először azt, hogy fontosnak, kikerülhetetlennek tartva e korszak 
torzulásainak, hibáinak, egyoldalúságainak a feltárását, el kell hárítani e 
nagy tárgyilagosságot; gondos történetiséget kívánó munkától a fiirgén-
ügyeskedve tevékenykedő utóokosság felületes, történetietlen, munka-
értékeket és magatartásértékeket könnyedén veszni hagyó működését, a 
szelektív emlékezet rosszra rosszat halmozó önkényeskedését. 

Másodszor azt említeném meg, hogy a történelmi váltás természeté-
ből következően 1945 és 1 9 4 7 - 1 9 4 8 után a történelmileg elkerülhetet-
len éles helyzetek, kemény ütközések keveredtek a történelmileg nem 
szükségszerű torzulásokkal, túlkapásokkal. A még nem stabilizálódott 
hatalmi, szellemi viszonyok között kis vagy harmadrendű nézetkülönb-
ségeknek is nagyobb a politikai feszültsége, mint szilárd hatalmi viszo-
nyok között a nagyobb és fontosabb vitakérdéseknek. 

A harmadik megjegyzést pedig így summázhatom: Waldapfel József 
sokat őrlődött az akkori ellentmondásos helyzet malomkövei között , 
bizonyára nemegyszer fordult elő, hogy akár külső nyomásra, akár 
belső meggyőződésből olyan lépést választott, amelyet utóbb maga sem 
helyeselt. Ha ennek a szocialista és tudománynak elkötelezett embernek 
a természetében csak egy-két fokkal több az emberi könnyedség, a 
fontosat a kevésbé fontostól elválasztani képes - jó értelemben vett -
gyakorlatiasság, akkor sok felesleges, idegét-szervezetét pusztító súrló-
dástól, feszültségtől őrizhette Volna meg magát, és nem csak önmagát. 
Nem volt hibátlan az emberi természete, de folttalan, tiszta vplt a 
jelleme. 
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Nem ebben a zárszóban, de egyszer majd arról is beszélnünk kell, 
hogy voltak abban az időben emberek a különböző' területek vezetői 
vagy középvezetői posztjain is, akik mély belső meggyőződéssel vállal-
ták a szocialista tudomány szolgálatát, s éppen ezért lehettek kételyeik-
gondjaik egyben s másban. Am az egész szakma működőképessége 
érdekében, a tudományág gyakorlati - ad hoc - posszibilitása érdeké-
ben, tehát nem egyszerűen az önérdek okán nem jelentettek beteget, ha 
gondjaik támadtak, ha nehéz, talán nem kedvükre való feladat várt 
rájuk. Úgy sejtem, Waldapfel József ehhez a típushoz tartozott. 

Mint tudós, helytállt akkor is, amikor a számára otthonos könyvtári 
asztal mellől a számára szokatlan, alkatától idegen, gyakorlatias, szerve-
ző munkára szólította föl az élet, a társadalom. Waldapfel József életé-
nek és másokkal szemben támasztott igényeinek lényege a munka volt. 
Az ismeretszerzés, a feltárás, a rendszerbe foglalás, a tanítás. A tudomá-
nyos tisztázás. Műveinek több kötetet kitevő java a magyar irodalom-
történetírás maradandó értéke. A sírba „A por hull csak belé" az igazi 
munka, az igazi alkotás átallépi azt. Waldapfel József legjobb művei 
túlélték alkotójukat. 
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