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ezután siet értékszempontból közömbösnek tüntetni föl. Következet-
lenségével nivellál: értékes és kevésbé értékes egyaránt az „örök költői" 
megnyüvánulása - szemében. E „kategória" használatával feltételez egy 
konszenzust, amely megállapításainak mintegy természetes alapot bizto-
sít. Ehhez azonban nem tudunk kommentárt fűzni - alighanem épp 
konszenzus hiányában. (Magvető', 1977.) 

VESZELÁK FERENC 

PROGRAM ËS HIVATÁS 

őszinte elismerés illeti a szerkesztőket, akik Program és hivatás 
címen a magyar folyóiratok programcikkeinek válogatott gyűjtemé-
nyét tették közzé. Értékkel gazdagították a nálunk éppen csak 
bontakozó sajtótörténetet, és igen hasznos, lényeges segédeszközt, 
forrásanyagot nyújtottak az irodalmi, történelmi, művelődéstörténeti 
kutatásokhoz. Ezen túl két évszázadot átölelő szöveggyűjteményük 
rendkívül tanulságos és gondolatébresztő olvasmány azok számára is, 
akik nem a szaktudós, kutató, hivatásos érdeklődésével veszik kezük-
be a kötetet, hanem a Gondolat Kiadó Nemzeti Könyvtára soroza-
tának ezen új kiadványától is látóhatáruk kitágítását, a nemzeti 
önismeret elmélyítését várják. 

Nem csekély eredmény ez oly esetben, amikor a szerkesztők a 
téma megközelítésével, válogatásukat a folyóiratok programot hirde-
tő cikkeire korlátozva szinte mesterségesen - természetesen tudato-
san - szabtak korlátot maguknak. Hisz mennyivel egyszerűbb lett 
volna egy-egy folyóiratot kiválogatott, érdekes, jellegzetes, emlékezetes 
cikkekkel fémjelezni. Kétségtelenül ez a könnyebb és látszólag hálá-
sabb feladat. Azzal azonban, hogy válogatásuknak határait a prog-
ramcikkekre korlátozták, nehezebb, egyben izgalmasabb feladatra 
vállalkoztak. Kötelezővé tették a maguk számára nemcsak a kötet 
igényes, tudományos apparátusának kidolgozását, hanem a kritikai 
állásfoglalást is. Ez egyként jellemzi Vargha Kálmán a kötethez írt 
kitűnő bevezetőjét és a szerkesztőknek az egyes folyóiratok bemuta-
tását célzó tömör és tartalmas jellemzéseit. A bevezető tanulmány 
ezt a szövegkritikai célkitűzést így indokolja: „Ezekkel a bevezető 
szövegekkel a folyóiratok bemutatásán kívül bizonyos korrekciós 
feladatot is szeretnénk ellátni. A folyóiratok programcikkei ugyanis 
gyakran olyanok, mint a nosztalgikus önarcképek." Ez a következe-
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tesen végigvezetett „korrekciós" szemlélet a kötet egyik legfőbb 
erénye. A szándéknak és a valóságnak, a célkitűzésnek és a meg-
valósításnak ezen szembesítése által válik teljessé az áttekintés egy-
egy korszak vagy eszmei áramlat mérlegelésekor. Ezáltal emelkedik 
a kötet értéke az átlagosan jó, annotált, válogatott szöveggyűjtemé-
nyek fölé, így lesz a Vargha Kálmán, Kókay György, Oltványi 
Ambrus által írt bevezetőkkel gazdagított eredeti szövegek gyűjtemé-
nyéből, alapvető fontosságú sajtótörténeti forrásmű. 

A kötet éppen tartalmi érdemeivel ráirányítja a kutatók figyel-
mét egy eddig viszonylag elhanyagolt forráskincsre. Hiszen az iro-
dalomtörténészek általában inkább a kötetekben megjelent művekre 
összpontosították figyelmüket, mint az íróknak a napi sajtóban vagy 
folyóiratokban megjelent alkotásaira. A történészek pedig különösen 
a folyóirat-irodalmat, elsősorban közművelődési forrásanyagként, a 
korabeli irodalom, művészet, ízlés vetületeként vizsgálták. A Prog-
ram és hivatás meggyőzően bizonyítja, hogy kétszáz év folyóirat-
irodalma az eddiginél lényegesen többet nyújthat az egyes diszciplí-
nák kutatóinak. Sőt ebben a tekintetben szerénynek ítélném a kötet 
bevezetőjének azt az állítását, hogy csak művelődés- és irodalom-
történeti összefoglaló mű nem jöhet létre alapos és sokoldalú folyóirat-
elemzés nélkül. E sajtó tartalmi elemzése - véleményem szerint - el-
engedhetetlen föltételévé és szerves részévé vált minden alapos és sok-
oldalútörténelmi, sőt politikatörténeti összefoglaló műnek is. 

Aminthogy nem szorítható egyetlen, mégoly kiterjedt, tudo-
mány határai közé Vargha Kálmán bevezető tanulmánya sem. Sokkal 
több pusztán művelődéstörténeti információnál az a közlése, hogy 
amikor Franciaországban 1665-ben megindul az első tudományos 
folyóirat, a Journal des Savants, nálunk az ország nagy része még a 
török birodalom uralma alá tartozik. Vagy azok az összehasonlító 
adatok, amelyek arra emlékeztetnek, hogy mire megjelennek az első 
magyar nyelvű folyóiratok, Nyugat-Európában már hanyatlóban vannak 
a szépirodalmi folyóiratok előzményei, a felvilágosodott szellemű, 
társadalombíráló, tudományos ismeretterjesztő hetilapok. S ugyanez a 
nagyjából százados elmaradottság jellemzi a többi közép-európai 
(osztrák, lengyel, cseh, szlovák) folyóiratirodalmat is. Ezek az össze-
függések messze túlmutatnak egy-egy ország vagy Európa egy-egy 
részének művelődési, irodalmi, nyelvi adottságain. Aminthogy kifeje-
zetten a politika szférájába nyúlnak át azok az ismeretek, amelyeket a 
kötet alapján az ellenforradalmi korszak folyóiratairól szerezhetünk. Az 
e korszakból idézett cikkek is, a bevezetők is azt tanúsítják, hogy a 
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progresszió szócsövei, a legkiválóbbak, a legszínvonalasabbak is szünte-
len élethalálharcot vívtak puszta létükért, mecénásokra szorultak. S 
akárcsak kétszáz esztendó'vel korábban az első' magyar folyóiratoknak, 
nemcsak a reakciós rendszer hatóságaival kellett megküzdeniök, hanem 
a közvélemény közönyével, sőt jelentős részének ellenségességével is. 

A szöveggyűjtemény más vonatkozásban is kiegészíti, illetve némi-
képpen korrigálja a hazai fejlődésről kialakult képünket. Immár 
közhellyé lett az a tapasztalati igazság, hogy történelmünk során a 
gazdaság fejletlensége s a politikai erők kiforratlansága folytán mily 
gyakran hárult a magyar irodalomra irodalmon túli társadalmi funkciók 
vállalása. Csakhogy e tétel illusztrálására mindig a kivételes, rövid életű 
korszakokból ragadjuk ki a példákat: azokból a szerencsés esztendők-
ből, amikor a hazai és a nemzetközi hatás kedvező találkozása 
következtében jó szél kínálkozott a magyar függetlenség és a progresz-
szió összehangolt erőfeszítései számára. Ám a kötet az írásos bizonyíté-
kok tömegével cáfolhatatlanul igazolja, hogy ezek a periódusok 
történelmünknek sajnos csak felvillanásai voltak. S kétszáz év alatt 
többnyire magányosság, meg nem értés, kitaszítottság volt annak az 
írónak az osztályrésze, aki hivatásának érezte, hogy programot terjesz-
szen a nemzet elé. Kazinczy Ferenc a harmadik magyar folyóirat, az 
1790-ben alapított Orpheus címoldalára vésette, hogy lapját „a józan 
gondolkozásnak, igazabb ízlésnek és magyar történeteknek elősegél-
lezésére" indította útjára. Programcikkében e célkitűzések között 
is első helyen emeli ki a józan gondolkodást: „Az amit én a józan 
gondolkozás alatt itt értek - írja - az, ami a megtévelyedetteket . . . az 
igazabb út felé vezeti, a tíolondságnak elibe tükröt vét, s ezen két 
igyekezett által a szív javulására, elcsendesedésére, s az igaz — nem 
fantazmai - boldogságra utat nyit: - a babonaságtól megtisztult religio 
az eleve-állatásoktól ment filozófia." 

Kazinczynak ez a hitvallása: a józan gondolkodás hirdetése, a 
babona és az előítélet elleni harc vezérmotívuma lehetne a kötetnek. S 
különösen történelmünk nehéz korszakaiban, az időbelileg túlnyomó 
évtizedekben, újra meg újra megszólal az írószerkesztő, aki sokszor 
üldöztetve, kétségbeesetten bilincsbe kötött szavakkal érvel, kérlel, s 
olykor csüggedten, de soha nem reményt vesztetten apellál a józan észre 
és a jó szándékra. 

Csak helyeselni lehet a szerkesztőknek azt a megvalósított szándé-
kát, hogy a kép teljessége és hitelessége érdekében egy-egy korszakon 
belül a folyóirat-irodalmat a maga egészében mutatják be, így érzékel-
tetve az összecsapó irányzatok dinamikáját, a haladó irányzatokkal 
szemben a reakciós, klerikális, soviniszta törekvéseket. Ezzel kapcsola-
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tos kritikai észrevételünk. A bevezető tanulmány megemlíti ugyan, de a 
szöveggyűjteményben nem szerepel az Egyedül vagyunk című folyóirat. 
Pedig ez volt a második világháború esztendeiben a szélsőjobboldali 
radikalizmusnak legelterjedtebb, legbefolyásosabb és legveszedelmeseb-
ben megtévesztő sajtóorgánuma (nemcsak folyóirata!). Bizonyítéka 
ennek munkatársai névsorának széles skálája. Igaz, az Egyedül Vagyunk-
nak nem volt a szó szigorú értelmében vett programcikke. Az 1938 
októberében megjelent első számban csupán néhány soros cím és 
aláírás nélküli szerkesztői felhívást találunk. Ez a néhány sor azonban 
pregnánsan magán viseli a fasiszta „korszellem" stílusjegyeit és a szélső-
jobboldal célkitűzéseit. De különben is a kötet szerkesztői, akik 
egyébként minden esetben nem formálisan, hanem érdemben mérlegel-
ték feladatukat, biztosan megtalálták volna a módját, hogy e rövid 
bevezető mellett még egy olyan programatikus cikket közöljenek, 
akár későbbi számból is, amely híven fejezi ki a magyar fasizmus 
intellektuális vezérkarának programját. Az bizonyos, hogy az Egyedül 
Vagyunk nélkül az ellenforradalmi korszak szellemi életéről alkotott 
képünk csonka. 

Egyetlen említésre méltó fogyatékosságot találtam ily nagy és 
komoly vállalkozásban. Ez is a kötet értékét érzékelteti. A Program és 
hivatás azon ritka kiadványok sorába tartozik, amelyek múltunk 
hagyományainak kritikus felelevenítésével jogos büszkeséget ébreszt, de 
nem vált ki önelégültséget, elfogultságot. Új területtel ismertet meg, s 
egyben újabb információk igényét támasztja. (Gondolat, 1978.) 

VÁSÁRHELYI MIKLÓS 

Jurij Davidov: A MŰVÉSZET ÉS AZ ELIT 

E könyv a Társadalomtudományi Könyvtár sorozatban jelent meg, s 
témája nagyon is aktuális. A különböző, többet emlegetett, mint 
olvasott kultúrfilozófiák, a német romantikusokétól Theodor Adornoig 
a könyv vonalvezetése szerint voltaképpen egy nagyszabású folyamatot 
képeznek, a művésznek a tömegektől való elszakadását elemzik, s a 
folyamat végül a tömegek és a tömegkultúra teljes negációjához vezet. 
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