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NÉMETH G. BÉLA 

A SZERKESZTŐ S A KRITIKUS ARANY 

Aki a 19. sz. közepén író társaira s a közönségre hatás nevelő 
céljával kívánt kritikai lapot szerkeszteni, annak okvetlenül 
szembesülnie kellett a maga területén a korszak legátfogóbb 
eszmei irányzatával, a liberalizmussal. Arany levelezéséből jól 
kiolvasható, hogy a Világos után lasan éledő szellemi, publi-
cisztikai életben nemcsak közreműködőként vállalt volna szíve-
sen részt, hanem a redakciók sugalmazó befolyásolására, sőt, 
magára a szerkesztésre is kedvet, készséget vagy éppen kötele-
zettséget érzett. A két Szilágyihoz, Istvánhoz, főleg pedig 
Sándorhoz, majd a Gyulaihoz küldött eszmefuttatásaiból 
szinte teljes szerkesztői program állítható össze. 

A viszonyok akkor azonban nem tették lehetővé e vágya 
valósulását. S emellett, ha az elmélet tekintetében kész volt is 
ily feladatra, országos közéletben való mozgásra és jártasságra 
még nem alakultak ki érzékelési és eljárási formái. Az 
1859—61-es évek nagy reményeket bolydító mozgalmaiban 
vágyai azonban újraéledtek, s az akkori közélet szellemi része 
totum-factumának, Csengerynek maga vetette föl a lapalapítás 
gondolatát. S egy féléves habozó, vissza-visszarettenő kétség és 
bizonytalankodás után Arany 1860 őszén - immár mint pesti 
polgár - a Csengery-kör által létre segített Szépirodalmi Fi-
gyelő (1860—62), majd ennek megszűnte után, 1862-65 kö-
zött, a Koszorú élén állt. 

A liberalizmus központi eszméje, az önmagát folyton to-
vább mozdító s az önmagát folyton korrigáló evolucionizmus 
eszméje az élet minden területére kiteijedt. 1860-as évekbeli 
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magyar változata magán viselte még a nagy (romantikus-idea-
lista) történetfilozófiai szisztémák bélyegét, de már nem ve-
tette magát a rendszer-követelményekből folyó normáknak 
alá; s beléhatoltak már a napi teendőkre tekintő (pozitivista-
pragmatikus) késő polgári, anti- és posztrevolúciós változatok 
is, de még elhárította puszta prakticizmusukat. Egyre több szó 
esett a közéletben a „reálpolitikáról", s egyre erősebb lett a 
törekvés az esztétikában és etikában is az irány ellentétes 
változatainak „ideál-reál" kiegyenlítésére. A reál mind a politi-
kában, mind az esztétikában-etikában elsősorban a herderi 
módon fölfogott („meglévő") nemzeti érdek s nemzeti vonás 
érvényesítését jelentette. A herderi módot viszont részint a 
jogtörténeti iskolának külön nemzeti lényeget, külön nemzeti 
fejlődést követelő romantikus felfogása színezte, részint a 
gyorsan teijedő szociáldarwinizmus nemzeti kiválasztódást és 
küldetést hirdető nacionáldarwinista válfaja. 

Az „ideál" pedig oly harmóniaeszme és -eszmény kisugárzá-
sát, melynek jegyében az egyeden belüli, a nemzeten belüli, a 
társadalmon belüli ellentétek és ellentmondások forradalmi 
rázkódások nélkül úgy egyenlítődnek ki, hogy hordozóik ener-
giája a kiegyenlítés által a nemzet - a Gondviselés által kisza-
bottnak tekintett — feladata teljesítésének szolgálatába állhas-
son. A Gondviselés szándéka pedig (itt herderi—schlegeli 
romantikus megfogalmazású, de már a fölvilágosodásban, pl. 
Montesquieu-nél jelenlévő eszme ez) a nemzeteket egy 
közös nagy orchesterbe egyesíti, hogy mindenik más-más voná-
sát, oldalát s más-más módon fejezze ki a közös emberi lényeg-
nek és célnak: az istenképmású embernek minél tökéletesebb 
rendű, igazságosságú és tevékenységű evilági megtestesü-
lését. 

Arany már a forradalom előtt, az irodalomban még névről is 
alig ismerten, már szalontai provinciájában is liberálisnak val-
lotta magát. Szerkesztősködése idején azonban az ő liberaliz-
musa sem az volt immár, ami akkor, ott a mezővárosi nótá-
riusé. De a saját maga 50-es évek eleji változatából a szerkesz-
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tői induláskor még sokat őrzött lelkében. Szerkesztősködése öt 
esztendeje aztán alaposan átformálta akkori nézeteit is, még ha 
megtartott is belőlük, kétséggel bár, tetemes mennyiséget. 

Amit nem szokás számításba venni: Arany eredendően poli-
tikus alkat. Nagy újságolvasó volt már Szalontán és Kőrösön is. 
Pesten szinte naponta töltött néhány órát Kemény Naplójának 
szerkesztőségében, s lapozta a külföldi újságokat, kérdezte s 
hallgatta híreikről s kommentárjaikról a szerkesztőt. A magyar 
politikai élettel (de a szorosabban vett társadalmival is) itt 
került legszélesebb skálán és távon szembe. Az elvek, a jel-
szavak s a gyakorlat szembesülését és különbözését még a 
művelődés területén is, itt látta először igazán közelről. 

Az evolúció értelmezése központi helyet foglalt el szerkesz-
tői koncepciójában éppúgy, mint kritikai ítéleteiben is. Ezen a 
ponton került szembe részint a (mindkét oldali) késő hegeliá-
nusok, részint a (hazai viszonylatban) kora pozitivisták néze-
teivel. Cikkeiben, tanulmányaiban, amelyekben irodalomtörté-
neti s irodalomelméleti felfogását a szerkesztés és a kritika 
vonatkozásában programszerűen fejtegette (Irányok, Vissza-
tekintés, Irodalmi hitvallásunk, Bulcsu Károly költeményei, 
Egy szó, mely kell.. . ), minduntalan visszatér „az elmúlt 
évtized", „a lefutott tizenkét esztendő" kapcsán néhány törté-
neti-kritikai, történetkritikai alapkérdésre. Milyen a fejlődési 
kontinuitás, mi az egymásra következő s ellenkező karakterű 
korszakok egymáshoz való viszonya, mi az új irányzatot létre-
hívó s az azt feldolgozó periódusok történeti kölcsönös sze-
repe, mi az az originális, az irányzat lehetőségeit egyedien 
kitöltő zseni s a tanult, tudatos, a történeti feladatot csoport-
ként vállaló művészutódok kapcsolata? Másrészt igaz-e, hogy a 
kor teljesen meghatározza az egyén lehetőségét, nem egyik 
komponense-e maga az egyén is a kor meghatározó tényezői-
nek, tud-e a tudatos elszánással dolgozó művész a kor spontán 
irányán fordítani, módosítani, s mennyire érvényesül az akció-
reakció, az újulás és begyökereztetés kölcsönviszonya a fejlő-
désben? S a formákat, az élet- és művészi formákat közvetlen, 
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a tradíciós egyénen át szűrve alkotja-e a fejlődés, vagy hirtelen 
beálló nagy eseményeken s egyéneken át? 

Úgy véli, aki nem számol a Világos óta létrejött fejlemé-
nyekkel, nem érti a történelmet. Nincs ugrás előre sem, de 
kihagyó visszanyúlás sincsen a fejlődésben. Míg a nagy egyén a 
fölhalmozódott tendenciákat fogja össze s dobja ki — látszólag 
hirtelen és előzmény nélkül — éretten művészetében, a rá-
következő korszak viszont csak tőle elszakadva, de nem az őt 
megelőző korszakhoz visszatérve, hanem az ő kora eredmé-
nyeit fölszíva, földolgozva, átformálva juthat tovább. Petőfi 
kora más, forradalmi lényegű volt, s maga e kor zseniális 
összegző kifejezője. Az ő irányát, stílusát, alkotásmódját foly-
tatni korszerűtlenség és epigonizmus volna. De aki úgy akar 
szabadulni irányától, hogy visszafog Kölcseyék, Vörösmartyék 
korához, nem érti a maga kora szükségleteit. Az 59-6l-ben 
nyílott távlatlehetőségekhez különben sem Petőfi a közvetlen 
múlt, hanem a Világos utáni évtized, amely Petőfi eredményeit 
már végképp begyökereztette s jórészt meg is szűrte (Bulcsu 
Károly költeményei, Szász Károly költeményei, Irányok, Száz 
darab költemény stb.). 

Vitája, hol rejtetten, hol ki is mondottan itt lobban föl 
minduntalan Erdélyivel. Úgy véli, Erdélyi a népiesség korának 
eredményeit becsüli, de a filozofikus, a meditativ, az eszmete-
remtő elem benne érzékelhető hiányát, Kölcseyékhez vissza-
fordulva, Kölcseyéket folytatva óhajtja pótolni. A hegelianiz-
mus Erdélyinek itt, bár ki nem mondja, a történeti dialektika 
hiányát veti szemére. Több reflektáltság, mélyebb eszmeiség, 
összetettebb meditációs elem kell, mint volt a népiességben, 
ismeri el. hangoztatja ő is, csakhogy a népiesség utáni korszak 
eszmeisége, reflektáltsága, meditációs eleme, amelyben benne 
van, vagy benne kell lennie a népiesség egész hozományának, s 
ahol kell: a népiességet legyőző eszméknek, eszközöknek is. 

Alapjában a Madáchot illető vitája is itt ragadható meg 
Erdélyivel szemben. Egy, a közvetlen győzelem biztonságában 
élő, forradalom előtti szakasz liberalizmusának szellemét, har-
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mónia- és optimizmus-hitét, konkrét történeti válaszát kéri 
számon Erdélyi egy vesztes forradalom után, nullifikálva e 
vesztés s a vesztés utáni helyzet és,meditáció élő és ható 
történeti komponenseit. Nem azt mondja Arany, hogy Madách 
helyesen felel a kérdésekre, hanem azt, hogy Madách jól ra-
gadja meg s jól fejezi ki azt a fejlődéstörténeti tudatot, álla-
potot illető társadalmi atmoszférát, amelynek számbavétele 
nélkül nem lehet sem reális helyzetképet adni, sem a tovább 
lépésre kísérletet tenni. Nem a fejlődés általános eszméje iránti 
egyetemes pesszimizmus jogát védi Arany, hanem egy konkrét 
fejlődésképlet irántit, amelyből a fejlődéseszme őrzője - egy 
korszak konkrét célképzeteiből kiábrándúlva — a fejlődés-
eszme reményének valamily érzelmiségében talál hitének s 
akaratának mentsvárat. Nagyon sokat mondó az, hogy míg a 
Tragédiáért legbensőbb barátaival szemben is kiállt, Madách 
egyéb műveit viszont, még a Mózest is igen fanyarul fogadta. S 
nem csak esztétikai gyengéik okán. Az előbbit, a Tragédiát a 
népiesség utáni, a többi műveit a népiesség előttinek látszott 
vélni. 

A nehézkesnek tartott Arany friss érzékenységgel és gyors 
elmével észlel és következtet. Egy népies nemzeti verses epikát 
középpontba állító irodalom vágyával jött föl Pestre s kezdett 
szerkeszteni. Első nagyobb bírálatai és ismertetései is ezt az 
ideált szolgálják. S a Buda halálát, millió munkája közt is, 
befejezte. De már közben érzi, ez az út aligha járható. S 
legfontosabb programcikkéből (s az egész magyar kritikai iro-
dalomnak is egyik legfontosabb írásából) az Irányokból már 
1861 végén világosan kitűnik, látta, hogy nem ez a műfaj e 
korszak hazai kifejezője, hanem a líra. Az irodalmat, az írói s 
az olvasói tudatot tehát annak korszerűvé tételével lehet és kell 
korszerűsíteni. S ha magával hozott verses epika-vágyához 
Franki-, Wittgenstein-, Hebbel-bírálatával vissza-visszahajolt is, 
rajtuk keresztül éppen a műfaj helyzet adta nehézségét, majd-
nem lehetetlenségét fogalmazta meg. S ha megírta is reform-
korias hangütésű három ódáját, megírta az Örök zsidót is, 
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melyben maga is szinte tézis- és programszerűen ugyanazokkal 
a korhangulati, lelki-szemléleti problémákkal küzdött, melye-
ket az Irányok ban a lírát középpontba állító tényezőkként 
mutatott föl. 

S ha szerkesztői pályája első tapasztalásai után figyelme 
egyre inkább a lírára fordult, befejezése, búcsúzása idején már 
véle egyenlő hangsúllyal említi az elbeszélő prózát is. Amely-
hez különben már első pesti évében is mély érdeklődéssel 
fordult. Gyulai joggal mondhatta rögtön megjelente után Arany 
Vas Gereben-bírálatáról: ez az addig a legjobb magyar regény-
bírálat. Pedig a valóban korszakos, a Jókai-bírálat még ezután 
következett. De az a tény, hogy szerkesztői búcsúírásában 
mégsem a regényét, hanem a „beszély", az elbeszélés (s az 
elbeszélés-füzérszerű regény) előhaladását tekinti az utolsó év-
tized fő fejleményének, nemcsak erős esztétikai ítéletére, ha-
nem biztos történeti látására is vall. S amidőn a Koszorúban 
megírta híres arcképsorát (Gvadányi, Gyöngyössy, Orczy, 
Baróti Szabó) a jelenre vonatkoztatva bennük is immár nem a 
verses elbeszélés esztétikai, poétikai segítésén volt a hangsúly, 
hanem magán a mindenfajta elbeszélésén, mindenekelőtt az 
alakrajznak, a társadalmi, a történeti, a nemzeti típusrajznak s 
az egyedi hitelű s erkölcsi értékű lélekrajznak hathatós művészi 
egyesítésén. 

Nagyot változott felfogása a népiesség jövő funkcióját s 
esztétikai szükségét tekintve is. Igaz, ez a változás már az 50-es 
években megindult. Sőt, látnunk kell, Arany írói föllépése 
előtti, eredeti álláspontja szerint is eszköz a népiesség az egy-
séges nemzeti művészet megteremtésére. Míg azonban előtte 
Toldy, utána Gyulai, főleg pedig Beöthy úgy képzelte el az 
egységes nemzet egységes irodalmát, hogy annak karakterét, 
érdekkörét, irányzódását a vezető rétegek; ill. a hozzájuk tar-
tozó értelmiség határozza meg, addig Aranynál a nemzet több-
ségét kitevő alsó rétegek s a melléjük álló, az érdekükben 
munkáló, az őket emelő értelmiség. A Toldi idején s a forra-
dalom körüli esztendőkben azonban szinte azonosnak tekin-



Arany János a szerkesztő 9 

tette a népiest a nemzetivel, ezt meg viszont a művészet 
előfeltételének. Igaz, ő a népies határát már korán annyira 
igyekezett tágítani, hogy abba Goethe és Dante is belefért, sőt, 
reprezentánsa lett. De már első folyóirata zárása idejére tehető 
egyik fontos irodalomtörténeti-esztétikai vázlatát ezzel fejezi 
be: 

„Egészében a népiesség nem ártott, öntudatra hozott bennünket. A 
szűk és egyoldalú idealizmusból kivett. A költészet ezentúl nem lehet 
elválva a nemzetiségtől. De óhajtandó, hogy nemesedjék. A népiesség 
maradjon illó' határai között" (Népiességünk a költészetben, KrK. XI. 
382.) 

Második lapja bukása után keletkezett summázatai egyiké-
ben pedig egyenesen azt mondja: 

„A szépnek tehát nem lehet megtagadnia, büntetés nélkül, a nem-
zetit; de a népiesre nem szorul okvetlen." (Töredékesgondolatok, Krk. 
XI. 550.) 

S a továbbiakban azt fejtegeti, aki a népies elem javát válo-
gatja: emelheti, gazdagíthatja általa a költészetet; a nem válasz-
tott s válogatott stílelemként kezelt népies azonban árt neki. 

A nemzeti romantikus liberalizmus fölfogása szerint az iro-
dalomnak kötelessége a nemzeti társadalom emelkedésének 
sokféle módú és eszközű szolgálata. Arany ragaszkodott ehhez 
a felfogáshoz, de szerkesztősködése idején már tapasztalta, 
hogy annak a közvetlenül nevelő, eszmehirdető, megoldásokat 
propagáló iránynak, mely a hegeli művészetbölcseletnek posz-
tulátumait a Jungdeutschland s az hugói romantika áthangolá-
sában kívánta és követelte megvalósítani, mindenkor kevés 
lehetősége volt s lesz nagy művek alkotására, az ő korszakában 
pedig szinte semmi. Az életnek a Jungdeutschland által hirde-
tett közvetlen, esztétikailag átalakítatlan, csak politikai ten-
denciák szerint áthangolt tükrözését sem vélte megfelelő elv-
nek. Az angol és orosz realisták irányát tekintette útmutató-
nak. Bennük nemcsak az eszményállítás és a valóságábrázolás, 
de akár a válságábrázolás és a harmóniakövetelmény is összefér 
a humor jegyében, sőt meg is követeli egymást. Sokszor szemé-
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re hányt Hebbel-birálatában nem a társadalmi bajok és ellenté-
tek ábrázolását utasította el, hanem az akkor forgalomban levő 
konfliktus-feloldásokat, pl. Hebbel e művének joggal szenti-
mentálisnak ítélt feloldását. 

Amin Arany valóban nem tudott — a kor s a hazai liberaliz-
mus eszmevilágába kötötten — túllépni, az maga a feloldás köve-
telménye volt s a feloldás nélküli konfliktus elutasítása. Vagy 
ki kell kerülnie az ilyen helyzeteket a költőnek vagy humorban 
megtestesülő szubjektív harmóniát kell olvasójának ajándékoz-
nia. Maga ezt a humort Jean Paul-i módon fogta fel, az általá-
nos történeti, evolúciós-morális életbizalomnak s egyes konk-
rét helyzetek esetenkénti föloldhatatlanságának sztoikus 
együtt-látásában, tudomásulvételében. Nagyon is kétarcú, ket-
tős minőségű fejlődésnek lett e humor-kultuszával hivatkozási, 
jogosítási alapja, kétségtelen. Maga, mint művei igazolják, 
többnyire a tragédiát sem kerülő tragikusig ment el a humorral 
oldott konfliktusok tárgyul vállalásában: utód nemzedékeinek 
azonban egyik fő lehetősége lett a „humor" a problémák 
megkerülésére, fátumos tudomásulvételére, vagy még inkább 
cinikus vagy burleszk bagatellizálására. 

A szerkesztő s a kritikus Arany — mint az alkotó Arany is a 
műgondot — erkölcsi kérdéssé emelte a kritika tanító feladatát. 
A századfordulón beköszöntő impresszionista kritika ki-
kerülte, hallgatott a kritikus Aranyról; elfogadta a Sainte-
Beuve csodáló Riedl szerencsétlen ítéletét állítólagos nehézkes-
ségéről, körülményességéről, hosszadalmasságáról. Holott csak 
pontos volt, a műre koncentrált, véleményét a tárgyhoz szak-
szerűen illő poétikai érvekkel támasztotta alá, főleg pedig 
kinyilvánítások és cifra fogalmazások helyett komolyan vette a 
művek sokrétegű analízisének feladatát. Az olvasót részletekbe 
menő tüzetes és alapos együttgondolkodásra kényszerítette. A 
Nyugat és a Nyugat-utód kritikusok közül, úgy látszik, az egy 
Babits értette meg igazán irodalombírálói nagyságát, s az Euró-
pai irodalom történeté ben mint a magyar „nagykritikusról" 
szólt, s egyedül róla így. 
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Kritikái roppant változatosak módszerükben. Van, hogy 
egyetlen vers részletes elemzésével vagy éppen többféle átírásá-
val mutatja meg, mint lehetett volna jó művet alkotni a költő 
anyagából, van, hogy a költő egy alaptulajdonságát, egy kardi-
nális tévedését kíséri végig egész kötetén, van, hogy műfaji 
kérdést állít előtérbe, az elméleti tudatosság követelményét és 
a költő ösztönös gyakorlatát fordítva közben egymásnak, van, 
hogy irányzati vagy éppen irodalomszociológiai kérdéseket visz 
végig egy-egy kritikáján. A századelő divatos publicisztikus 
általánosságai helyett elemzésekből elvont általánosításokkal 
dolgozik. Nem könnyű olvasmány az ebéd után olvasgatónak s 
a szalonban csevegő „irodalmárnak", az elmésen riposztozó dan-
dynek, de hát nem is magazint óhajtott szerkeszteni, hanem a 
nemzet vezető értelmiségét szakszerű gondolkodásra tanítani. 

Szigorú szerkesztési morálja, amely a liberális toleranciának, 
vélemény- és vitajognak is, a.maga tanító s összetartó vállalásá-
nak is eleget kívánt tenni, legjobb munkatársainak is sokkal 
szűkösebb szemlélete révén, minduntalan nehéz helyzetekbe 
sodorta. Tompa az Irányok miatt gőgös, fennhéjázó, kímélet-
len magatartással, Gyulai, Szász Károly egy tanulmánya nyo-
mán, levélben (és cikkben) immoralitással, sőt szerkesztői sine 
cura olcsó élvezésével vádolta meg, Brassai Szemere Miklós 
cikkének közléséért logikai képességét vonta kétségbe, Sze-
mere (s mögötte Erdélyi) viszont erdélyi-partiumi (kálvinista) 
komplottra célzott. Lapjaiban a kor legjobb literátus erőit 
sikerült így is összefognia; az irodalomnak s a kritikának azon-
ban épp apályos korszaka volt beköszöntőben. Így a maga 
glosszái, cikkei, tanulmányai kölcsönözték a folyóiratnak igazi 
súlyát. Két vaskos kötetnyi kritikai írás, mely igazában mind-
máig kiaknázatlan (talán az egy Horváth Jánost kivéve, aki 
tőle, az ő kritikáiból tanulta költészettanához a legtöbbet) s 
hozzájuk még legalább egy kötetre való anonim írása, fordítá-
sa, glosszája, — máig föltáratlanul. 

Szerkesztősködése idején indult meg nagy arányokban — a 
jogtörténeti iskola s a szociáldarwinizmus jegyében — a pro-
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vinciális látszatliberális nacionalizmusba, verbál-liberális nyílt 
osztálypolitikába fordulása annak a középbirtokosságnak, 
melyből ő is, legjobb társai is a magyar értelmiségi polgárság, a 
polgárosodó magyar állam vezető erejét várták. Az irodalmi 
fejlődés tekintetében ezek az esztendők indították el, immár 
föltarthatatlanul, a romantikus nemzeti liberalizmus eszme- és 
jelszótárának kiürülését. Maga majd másfél évtizedes hallga-
tásba menekült tétovaságából, hogy végül, mintegy e jelszó-
világ haszonélvezőin s az ő közéletükön kívül annak a szemé-
lyiség-, annak a célérték problémának a jegyében szólaljon 
meg, amelynek lehető magas fokú társadalomevolúciós s indi-
viduális összehangoltságú megoldását ígérte egykor ez az esz-
mevilág, s amelyben maga megtalálni hitt egykor egy lehető 
magas fokú, ha nem is teljes feloldódást. 

Második folyóiratát még reménnyel és ígérettel zárta: újra s 
még valami általánosan fontosabbal lép majd a közönség elé, 
mint eddig, ha a közvetlen politikai kérdések már megoldód-
tak. Két év múltán azonban végképp elfordult a gondolattól, 
hogy mégegyszer lapot szerkesszen, s láthatólag attól is, hogy 
kritikát írjon. Mondják, a kiegyezésben csalódott. Semmiféle 
adalék nincs, hogy ne a legmelegebben támogatta volna Deák 
törekvéseit és egyezségét. A kiegyezés utáni fejlődésben azon-
ban mélyen csalódott. Erre viszont bőven van adalék. Az 
irodalomban kitűnően látta, nem lehet korkihagyással vissza-
fogni egy múlt korszakhoz, s azt folytatni. A politikában sem 
lehetett. A kiegyezés előtti másfél évtizedben a magyar társa-
dalom, főleg annak vezető rétegei, ill. ezek kapcsolódása a 
többi rétegekhez mélyen átalakultak. Arany politikus remény-
ségei, politikus barátai a kiegyezés idején már jórészt tábor 
nélküli vezérek voltak, s lettek egyre inkább. Gyulai majd azt 
hiszi, Arany szellemében szerkeszti a Budapesti Szemlét. Való-
jában csak Arany ideáit és szavait ismételgette, anélkül, hogy 
azok evolúciós-dialektikus szellemét, azaz továbbfejlesztésük 
szükségét értette, s a maga korához alkalmazni tudta volna. 



TANDORI DEZSŐ 

SOMLYÓ ZOLTÁN KÖZELÍTÉSE 

1. „Lábmunka" 

Kezdjük ezzel. Keressünk tanúkat. Kosztolányi, 1926. ja-
nuár 1-én, a Nyugatban: 

„ . . . mielőtt írni kezdtem, sokáig tétováztam . . . Az a valaki, ki 
bennem emlékezni tud arra, ami régen elmúlt, otthagyta a testet, mely 
az íróasztalra görnyedt, e kezet, mely írni készült, s csukott ajtón, zárt 
kapun át kiszökött . . . hogy megkeresse azt, ki életének egy darabja". 
Somlyó Zoltánt. És így találja: „ . . . a régi New York-kávéház karzatán 
. . . szinte képpé merevedve. Viharvert fejét látta, egy aranyozott ba-
rokk oszlophoz támasztva, sápadt arcát, keményre kovácsolt, erőszakos 
homlokát, kék állát, melyet sohasem lehetett egészen megborotválni, a 
száj bíborvonalát és a két szem haragos szurokfényét . . . vad, fekete 
haját, fekete lakkcipőjét, fekete ruháját, meggyszín mellényét, melynek 
széles, művészi kivágásán az ingmell ragyogott. Sötéten nézett maga 
elé . . . s úgy írta mindegyik versét, mint öngyilkos az utolsó levelét. Ez 
a csodálatos ember Somlyó Zoltán volt, a költő." 

És Kosztolányit is sűrű, romantikus szavakra késztette, de 
már valahol másutt is, úgy rémlik, olvastam ezt mind; igen, 
Kosztolányi egyik legátéltebb verse kezdődik így, szól erről, a 
„New York, te kávéház, ahol oly sokat ültem . . . " kezdetű, Л 
bús férfi panaszaiból. „Megnézni, mi maradt belőlem és kö-
rültem", ezért lép be a kávéházba, a régi színhelyre. És itt 
mondana el, míg „mind vacsoráznak", egy ávét: „Barátaimról 
és egy isteni merésű, / vad költőről, aki itt ült vörös ajakkal / 
meggyszínű mellényben, szuroksötét hajakkal. . . / Itt ültünk 
boldogan, s haragos szavainkban / bombák aludtak és egy új 
kor lelke éledt, / mi rongyos éhesek, lovagjai az éjnek, / mint 
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boldog gyilkosok, mint gyilkosok, oly ifjan." Nem lehet teljes-
séggel a divatszavak körébe utalni e sötéten stilizált fogalom-
kör megannyi jelölését; valamint az sem formaság, hogy Som-
lyó Zoltán „ügyében" ma már szinte nyomozni kényszerü-
lünk: hová akarná tüntetni — nemcsak esztétikai — feledékeny-
ségünk mindazt, vagy legalább a javát, ami . . . De nézzük még 
mindig Kosztolányit: 

„Ámulva turkált az élet gazdagságában. Nem ismert alapfokot, kö-
zépfokot, csak felsőfokot. Azok a fogalmak, melyekről azóta mind a 
ketten megtudtuk, hogy többnyire csak nagybetűvel írt szavak: Dicső-
ség, Szerelem, Barátság, eleven valósággal éltek tiszta szívében, s meg 
volt győződve, hogyha az utcára kilép, föltétlenül találkozik majd 
valamelyikkel. . ." S „nem arra született, hogy" e dolgok valóságát 
„megértse. Érzései túlságától különben sem volt módja, hogy ilyesmin 
gondolkozzék." 

Versei, folytatja Kosztolányi, mindig „az élet és halál jegyé-
benn . . . fogantak". Majd — mennyi romantikusnak hihető 
képzet itt is! — az ihletről szól, említvén, hogy 

„a japán költők az ihletnek, akár az álomnak több mélységi fokát 
különböztetik meg, kezdve az első mozdulatlanságtól az éber figye-
lemig, mikor már a világ belénk hull, s közvetlenül hat reánk, s . . . a 
mozdulatlanságot a szavak . . . mozgásává varázsolja. Mennyire ismer-
hette ezt az állapotot ő, ki látszólag öntudatlanul alkotott. Némely 
költeményének egyes sorai arról tanúskodnak, hogy e révület legmé-
lyebb delqes álmát aludta." 

Kibontakozik valamiféle kép a jelzések, töredékeiből is, a 
hangsúlyok jellegéből: Somlyó Zoltán a végletek költője lehe-
tett, érezzük mindebből, olyan poéta, aki egy-egy sorában a 
megfoghatatlanig jutott, lényét jellemző teljes érzékletességé-
vel, majd talán másutt épp csak a folytatás lehetőségét, a 
következő nagy helyekkel összekötő utat teremtette meg az 
ihlet szunnyadozása; és ez együtt — romantika? „Ha a foman-
tika", idé&ük még Kosztolányit, „azt jelenti, hogy az életet az 
író a maga teljességében akarja megmarkolni, akkor roman-
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tikus is". A teljesség - e szó, mint azóta tudjuk, szintén 
nagybetűs jel csupán — Kosztolányi használatában nem a kö-
dös „egészet" kívánná kifejezni, hanem . . . 

Itt egy másképp közeli tanűt idézhetünk, Vas Istvánt. A 
„romantika" szó nála is előfordul, Somlyó Zoltán költői érté-
keinek helyét kereső esszéjében (1960) így foglalja keretbe ezt 
a fogalmat: 

„Azt hiszem, senki sem vitatja, hogy Somlyó Zoltánban hiába keres-
sük azokat az ismérveket, amelyek, legalábbis Magyarországon, a jelen-
tős költőkhöz hozzátartoznak . . . Ha van értelme az irodalomban ős-
tehetségről beszélni, soha olyan jogosultan, mint vele kapcsolatban. 
Barbárnak nevezi magát egy szép versében . . . s ha . . . költészetének 
lényeges és egyedülálló értékeit keressük, alighanem ezzel a zseniális 
barbársággal kell kezdenünk; azzal, hogy, mint Kosztolányi írta egyik 
korai kötetéről: »Sötét, forró vér lüktet strófáiban.« . . . Nem tarto-
zott a modern költészetnek ahhoz a kifinomult ágához, amely, éppen 
túlfinomultságból, mindenféle ál- és igazi barbárságokhoz vonzódik . . . 
Somlyó Zoltán igazi barbár volt, tehát a civilizáció vonzotta, a fővárosi 
fényár, a tükrös kávéház . . . a frakk meg a lakkcipő . . . Kosztolányi 
versének édes zenéje. De közben nagyon becsületes barbár volt: nem 
tudott másról beszélni, csak a maga . . . egyszeri életéről. . . Verseiben 
nemcsak »sötét, forró vér lüktet« , hanem egy sötét és fonó élet is, 
minden sorsszerűségével és esetlegességével, azzal is, amit a magyar 
költészet etikájának íratlan szabályai szerint még Ady nagy gáttörése 
után is titkolni és szégyellni kellett. De ő nem szégyellte . . ." 

S így dolgozott „a magyar költői lét normáitól annyira 
elütő, erős kipárolgású" anyaggal. De 

„lírájának indulata mindig magával sodorja az életnek, a világnak 
hozzátartozó darabjait, s a bíborvörös és szurokfekete szenvedély tüze 
csak élesebben . . . mutatja meg a tárgyi részleteket". 

Visszaérkeztünk a teljes élethez, s Vas István joggal állapítja 
meg, hogy „erről rendszerint megfeledkeztek azok, akik csak 
Somlyó Zoltán indulatát vették észre és nem a szokatlanul 
pontos és érzékletes lírai ábrázolást is". A gyanútlan költőről 
szól itt Vas, és leszögezi: 
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„Elég nagy árat fizetett ezért a gyanútlanságért, elsősorban a rossz 
vagy egyenetlen, vagy felemás ízlésű versekkel, amelyek mennyiségileg 
túlsúlyban vannak viszonylag kis kötetnyi. . . maradandó verseivel 
szemben. De hát éppen ezekhez a rossz versekhez kellett a legnagyobb 
bátorság, és éppen erre a formai bátorságra volt a legnagyobb szüksége 
annak a Somlyó Zoltán-i, romantikus szenvedélynek, amely, hogy a kor 
legszebb verseihez tartozó, ritka remeklések magas szesztartalmát elérje, 
kénytelen volt - esztétikai tudatosság . . . híján — minduntalan, jófor-
mán minden versnél a kisiklást, só't, a giccset kockáztatni, hiszen teli-
találatai éppen azért olyan félelmetes hatásúak - arra, aki figyel rájuk 
- , mert a túlzás és mértéktelenség, a túlfűszerezés meg a túlédesítés 
határait súrolva tudnak megmaradni nehéz fajsúlyú költészetnek és 
igazságnak." 

Befejezésül, végső összefoglalót nem adhatván, Vas ezt 
mondja: 

„Mekkora költő volt Somlyó Zoltán? . . . Ez az értékítélet annyira 
eltérne az irodalmi köztudattól. . . nem tudnám ezt a rangot a meghatá-
rozás és elemzés kritikai fegyvereivel megvédeni . . . De annyit mégis-
csak be kell vallanom, hogy amit legjobb verseiben el tudott mondani -
és csak ő tudott elmondani - , azt évről évre fontosabbnak érzem, és 
hatásában a nagy költészet villamosságára ismerek." 

Valahogyan ide kívánkoznak Kosztolányi sorai is a New 
York-kávéház verséből, ahogy a most már valóban romantikus-
nak látszó időket (de hát melyik „idő" romantikus?) idézi: 
„Áldott cigány-időm, áldott elektromosság, / mely mostan is 
hullasz, heves fényt szaporázva, / ingmellemen inog, remeg egy 
régi pászma, / de sugaraid arcom csak fanyalogva mossák." 
Vajon mi teszi, hogy akik igazán értették, Somlyó Zoltánt nem 
fanyalogva említik, elemzik (Kosztolányi, Vas); mégis, vele 
érezvén, helyét keresve akarva-akaratlanul az alkalmi azonosu-
lást választják: Somlyó Zoltán létezésének fogalomköréből fel-
csapó nem fogalmi tüzekben vizsgálják tárgyukat, olvasztják 
vagy edzik értékelő szavaikat, s ha — mint Vas, érzékenyen és 
határozottan - megmérik is a részleteket, a végeredményt nem 
foglalhatják általánosabb értékítéletbe? Ez még mindig ennek 
az életműnek a kisugárzása, mely mintha ke resztbe-villogná az 
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éles fényt, ahol a részletek valóban látszhatnak. Nem teszünk 
egyebet itt, az alábbiakban, csak ezeket a vers-helyeket szedjük 
elő, szedjük darabra; s épp a két „tanú" tanúsága nyomán, 
módszerüket bensőleg elfogadva, és főként az anyag — egy 
töredékének — kibontására törekedvén. 

2. Részletek 

Verseit olykor prózaian józan, idézhető-megjegyezhető, fo-
galmi, fogalmazásbeli találatokkal kezdi. A Gyáva líra első 
sora, a leggyakrabban idézett példa, így hangzik: „Vannak 
dolgok, amikről nem beszélünk". Soroljunk még néhányat: 
„Megértem még ezt a nyarat." (Szálló, szép madaram) „Néha 
azt álmodom: mintha még élnék . . . (Kertek) Vagy ez a vers-
címadó kezdősor: „Az ötvenéves ember is megérzi. . . " Az 
Eredmény első két sora: „Elmondtam mindent, / ami mond-
ható . . . " Másutt: „Most már sosem lesz könnyebb éle-
tem . . ." Vagy: „Élek-e mégegyszer falun . . . " A Szerencse 
első sora: „Már nem hajszolom a szerencsét". „A nappalok 
rövidülnek"; s van, ahol a kezdés egyszerűsége egy össztettebb 
kép részeként hat igazán: „A kulcsot félretette már a por-
tás . . .", egy bezárt színház kulcsát, ám a második sor után 
(„mély csendbe csukva csüng a vaslakat. . .") a vers némi 
tétovázással elmerül. Másutt a kezdés nem ígér okvetlenül 
sokat: „Álmomban Afrikában jártam . . . " De a vers erős jelleg-
zetességekkel bontja ki a sornyi témát: „A fák törzséből kau-
csuk ömlött / és tej zuhogott. . . / És a vadállat szőre közt a 
villany / szikrája fénylett álmatag szemembe . . . / S itt minden: 
állat, növény, kő, meg én, / mind tudtuk, hogy mit hol kell 
megkeresni . . . " Lassan valami csattanósabbra várnánk mégis, 
egészen eredeti találatra; ez a részletek során nem jön, meg-.„ 
hozza azonban a vers vége; a kezdősor ismétlésére 
zárás: „s még vissza sem jöttem onnan talán . . . " TeháV'qünthti 
ez volna a vers, ez a két sor, és furcsa szerkezetté^ajakulvá.-

2 Irodalomtörténet p \ 
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illusztrálnák a közbeiktatások. A Költészetem első versszaka 
felejthetetlen motívum, később Jékelynél lelni ilyesmit: „Köl-
tészetem: úgy sétálok veled / a bús völgyek és bús dombok 
felett, I mint aki maga se tudja, kivel j á r . . . " Csakhogy itt a 
középső sor egyáltalán nincs megoldva; s az egész kép ereje 
nem menti meg. Pontosabban: a középső sor, a két „bús"-sai 
annyira sablonos, hogy nem is érezhető jó összjátéka a kép 
egészével. A harmadik sor mégsem mentőakció; az első és a 
harmadik sor egyszerűen keresztüllép a középsőn, veszni hagy-
ja. A gazdaságosság teljes hiánya; ám ahol a vers megengedheti 
magának, mintha mi sem történt volna. Sajnos, a vers követ-
kező öt szakasza a középső sorhoz hasonlít jobban. Mégsem 
mondhatjuk, hogy a kompozíció kudarcot vallott. Asszociációs 
alapot teremt azzal az egyetlen, roppant erejű képpel, és a 
továbbiakban — emlékképként — már ez indítja el a magunk 
képzeteinek kristályosodását. Gyakori jelenség ez Somlyó Zol-
tánnál: felidézi az élmény lehetőségét, sőt, módot ad, hogy 
olyan élményt formáljunk magunkban az adott témára, ami-
lyet egy teljesebb sikerű vers adna. Vagyis az a ritka tünemény 
jellemzi líráját sokszor, hogy mintha az élménnyel improvizál-
tatna a nagy témára; ő maga megelégedne valami alkalmi 
rögtönzéssel, mely nyilvánvalóan ritkán lehet csak „a legjobb". 
Ez a bőség is meglehetősen lenyűgöző. 

Egyebütt egy háromrészes kompozíció utolsó tétele emel-
kedik emlékezetes szintre; s megint a Somlyó Zoltán-i végle-
tek: ott csaknem a legnagyobbakéra. A Papok III. része így 
kezdődik: „Mert ez a rövid élet még kurtább egyszeregyje! / 
Vitatkozol: van isten? . . . nincs isten? . . . S ezalatt / lassan 
fel is jutottál, és vakon fel, a hegyre . . . " Mintha a költészet 
állapotát fogalmazná meg; s a dikció is jó, a képi anyag is erős, 
mindez nem tolakodó, egészen mellékes pátoszú. Természete-
sen illeszkednek az elemek, ahogy hirtelen: „mi ott állunk 
sírodnál, a ködbe, láthatatlan . . . " Itt jól viszi végig a gondola-
tot, és az érzékeltetés is pontos, lényegi elemekkel történik. 
(„Láthatatlan".) A gesztus stilizációja sem erőltetett: „és 
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istenig emeljük elárvult tetemed; / és pontot tesz vitában és 
pontot tesz a dalban / a föld barna göröngye . . . " Itt sem 
gyöngül többet, mint Tóth Árpádnál, Kosztolányinál stb. is 
olykor: „ . . . mely lágyan betemet"; s a rím kivételesen meg-
menti az ernyedést, nem hangsúlyozza. Akkor az utolsó vers-
szak némi „barbár" expresszionizmussal kissé általános-felől 
indít ugyan, de nagy telitalálattal, borzongatóan végződik a 
költemény; s ezt a leleményt meg is lehetne jegyezni, ha 
megint a ritmus nem csusszantana rajta egyet olyképp, hogy se 
szabályosnak, se igazán érdesnek-zökkenőnek nem érezhetjük 
a tagolást: „ . . . Kéjtől üvölt, vagy kíntól jajong a föld vadonja; 
/ az út magátul készül, kegyesen, okosan; / pap itten minden 
ember, s minden asszony Madonna, / csak nem tudják, hogy 
jóság él szívükben, sokan . . . " Ha meggondoljuk, hogy ez a 
pap-és-Madonna kép a maga nemében mennyivel hihetőbb, a 
versbe szervesebben illeszkedő, mint Szabó Lőrinc hasonló 
„bandita-őrült" párhuzamos összefoglalása; ha a második sor 
gyönyörű, mély megrendültségét figyelembe vesszük („az út 
magától készül.. ."), ha a versszak szerveződésének egyszerű-
ségét, bonthatatlanságát érezzük — már csak azt kellene tud-
nunk, mi választja el ezt a legnagyóbbakig érő helyet mégis a 
legnagyobbakétől. Egyrészt semmi; s ha valami mégis, hadd 
ismételjük, nem az „itten", a „magátul" hanem . . . olyas va-
lami, ami két jelenség határán jár: az utolsó sor tagolása-tago-
latlansága rá a példa; a sor felezése így alakul: „csak nem 
tudják, hogy jóság / / él szívükben, sokan . . . " A hangsúlyos 
elem: ,jóság él szívükben" egy kicsit balszerencsésen törik 
szét. Baj-e ez, kérdezhetjük; nem ugyanez történik-e másoknál 
is, sokszor? Hanem itt egy hangsúly megállít, ez a hátravetés! 
A „sokan". Élőbeszédszerűsége igen jó; verstani kifogás sem 
érheti; csak a sor két ilyen terhet már nem bír meg. S mert ez 
— visszafogottan is — csattanós verssor lenne, rosszul illik 
hozzá a tagolás két gyöngítése. Figyelmünk szétbontakozik, s 
ahelyett, hogy a verssort teljesebben fogná be, részleteivel 
marad magára. Ez a jellegzetes kis példa azért mond talán 

2« 
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valami általánosabbat, mert Somlyó Zoltán egyik legnagysze-
rűbb, a nagy költészet energiáitól feszülő-ernyedő poétái he-
lyén lelhető. 

Fontos viszont hangsúlyozni, akár ilyen törések feltárása 
árán is, hogy Somlyó Zoltánnak a szerkesztés is az ereje volt 
néha; tudott az lenni. A Mária Abariendos gyakran elemzett 
példáját (ahol a vers szervezése tapinthatóan zseniális, vagy 
egyszerűen kifogástalan), más hasonló, főleg szerelmi tárgyú 
költeményeket most, egészként, mellőzve, nézzünk csupán 
versszakokat: a Szálló, szép madaram negyedik szakaszát: 
„Csöndes budai uccarész, / ahol léptem a csöndbe vész, / mint 
lagunán a csöpp dereglye . . . " A középső sor ismét gyengél-
kedik; ám a harmadik sor nem lenne meg nélküle, s ott is épp a 
legkétesebb elem (a „csöpp") a legfontosabb; stilizálja a képet, 
ezzel szerkeszti eggyé. Nehéz itt egyetlen szálat is kihúzni. És a 
most következő két záróversszak,bármi közhelyet mond, ismét 
a nagy költészet magasságába emelkedik; fölösleges a hibáját 
keresni: „Még ez a nyár az én nyaram./ Az én szálló szép 
madaram — / talán utolsó jóbarátom . . ." És: „Vigasztalóul ez 
maradt: / belésúgom titkaimat, / elfogtam — s útjára bocsá-
tom . . ." Vagy mégis: a madár és a nyár képe összeolvad 
ugyan, de önkényesen; mert aztán — így szép — el is válik. 
Akkor viszont az a „belésúgom" — hová teendő? De ezen nem 
szabad elgondolkozni; az utolsó sor akkora teljesség megint, a 
vers szerkezetének oly összefoglalása, annyira csekély helyen 
megvalósított magatartás-színkép, hogy feledteti a döccenőt. 
Ám csak az élményben; közelebbről nézve nem. S megint egy 
kiemelkedő helyen. 

A Hádesz hullámaiban a legteljesebb indítású: „Hádeszem 
sűrű, szurkos hullámai közt lebçgve / úszom, halott kezemmel 
sötét habját szelem . . . " Ha úgy akarjuk, Baudelaire senkinél 
nem szólt ilyen tökéletesen. Az egész versszak nagyszerű, a 
magyar költészet élvonalába illik: „Úszom sokezer éve, s hogy 
egyszer én is éltem, / hogy köztetek cikáztam, lassan elfele-
dem." A részletek apró elemű hitele emeli a közlést: ez a 
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„köztetek cikáztam", a „sokezer év" és a felejtés motívuma 
igen gazdaságosan van pontosan a helyén, mert a versben jól 
jön ott épp az általánosabb kitekintés; ebből ismét visszavillan 
a konkrét közegbe; ez nagyon jó. A további versszakokban is 
mindenütt van valami erős motívum: a nap felé emelt agyag 
edény, színek vetése-bontása stb., s mindez mint feledés tár-
gya. A negyedik szakaszban föl kell figyelnünk egy rendkívüli 
mozzanatra: ^gy úszom én időtlen időkig, elfelejtve / min-
dent, mi szívvel s ésszel csak elfelejthető . . ." Mi van még? 
Van-e? Ezt kell kérdeznünk, ezt kényszeríti ki ez a két sor, 
negatívjával; már az is izgalmas gondolat, hogy „ami szívvel 
csak feledhető", hanem ha ehhez hozzágondoljuk: s ami ésszel 
se, szívvel se? Somlyó Zoltán itt valóban távlatokat tár — 
amelyeket azután nem tárt fel igazán, s ezért távoliak marad-
tak. (Igaz, ebben a versében például azért, mert az általános 
emberszeretet kedvesebb, tetszetősebb képei felé haladt to-
vább a hálátlan-forma „szakmunka" helyett, a létezés érzékle-
tes képeinek keresését föladva.) 

Persze, az érzékletesség egyébként a legnagyobb erőssége. A 
Régi városok egyik versszakában „aranypénzes nyakú lányok 
ajkán I ittam a csókos bunyevác aszút. . ." Ám itt a „csókos" 
gyengíti az érzékiséget. Kosztolányi iránti mély, rajongó barát-
sága, valamiféle testvér-szeretete számtalan versben keresi az 
egyetlen jó változatot; reflexiók és viszontválaszok érik egy-
mást; s itt derül ki, hogy a megfogalmazásnál mintha mégis a 
tartás lett volna a fontosabb a Somlyó Zoltán-i világképben: 
„Szemem szurokfénye lobog reád most, / a régi, régi, régi 
fény . . ." És „ónesőjű téli délután", valamiféle képzelt, áttéte-
les vesztőhelyen, a költő úgy képzeli, úgy hiszi, tudja: „A java 
elmúlt . . ." De minden jó volt, ahogy volt, mert „Desiré 
látta . . . Desiré tud minden t . . . " Nagyon nehéz itt a puszta 
esztétikai normák szerint ítélkezni. 

Azért, persze, mégse lehet másként. Ezért olyan teljes él-
mény a Szép lassan így lobbanna el. .. négy versszaka csak-
nem végig. Főleg az első versszak, majd az utolsó tíz-tizenkét 
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sor. „Élek-e mégegyszer falun, / elcsendesült szelíd borúban, / 
rózsák és olajfák között, / mint egykor Alsódomborúban? " És 
az alábbi négy sor nem tartalmaz semmi tartalmi-formai újdon-
ságot, csak épp a maga nemében oly tökéletes a zengése; 
csendes, mégis jelentékeny: „Lesve vasárnap alkonyon / távoli 
gyorsvonat zörejjét / és, hogy a vágy, mely még tüzel, / vala-
hára mégis beteljék? " Életkép maradna ez is, ha — a végleges-
sége! a hangé — nem emelné feljebb: „Ebéd után elalszom-e / 
vadszőlő-árnyékos lugasban, / míg a fecskék húznak lassan el / 
a kékszín sugaras magasban . . . " Alig hihetjük, hogy a „lassan 
el" — rímkésleltetés volna; de ha meggondoljuk Kosztolányi 
vonzóan tetszetős fejtegetését, másképp jelentős igazságát, az 
ihlet rétegeiről, nem tagadhatjuk, hogy a tudatosság páija ez a 
költői öntudatlanság. A befejező versszak pedig azért szép, 
mert igen takarékosan bánik a hellyel, sűrűn szövi a motívumo-
kat, mégis megőrzi a dalszerű könnyűséget. Csakhogy ez a 
könnyűség épp az a szomorú mélység, amelyről Esti Kornél 
éneke szól. „Most ötvenkettő . . . Hatvanig / még nyolc év 
van . . . Ebből kitelnék . . . " íme, a szép és fölösleges szálú 
sorslatolgatások példája. „Áthűsölnék még pár nyarat, / né-
hányszor békén kitelelnék . . . / Ha fellobbanna a szívem, / nem 
tudnám: emlék-e, remény-e? / Szép lassan így lobbanna el / a 
petróleumlámpa fénye . . . " Bárhogy nézzük, nem gyöngébb 
ez, mint Tóth Árpád termésének java; és többletet ad neki még 
a keresetlenség, mely, tudjuk már, a Tóth Árpádnál elképzel-
hetetlen, de sokkal izgalmasabb egyenetlenségek forrása is. 
Máris beleütközünk Somlyó Zoltán besorolhatatlanságának 
kényes kérdésébe. Ám ezt a „besorolást", ha efféle szükséges 
rosszak egyáltalán léteznek, valami „poétái igazság" érdekében 
meg kellene próbálni — gyakorlati eredményekkel is — el-
végezni. 
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3.,Abból a vékony-forma kötetből..." 

Nem epigrammatikusan tömör, s nem is mesterien szerkesz-
tett versek költője; erővel vagy szelídséggel feldarabolódó 
(vagy ily állagukban eltűrt) kifejezések, alvadt vérrögök együt-
tesei jönnek létre inkább egy-egy címe alatt, egy-egy ihlet-
középpontból. Ez a sűrűség-forróság ritkán bírja a félhosszú 
távot (más a helyzet a verses regénykompozíciónál); s ilyenkor 
a tematikus vezérfonal mellett többnyire van valami formai 
szál is, melyet követ. Az Artista-hotel így épül egy forma 
vállalására: a páros sorok végén makacsul (huszonnégyszer 
visszatérő) azonos rímre, mely: „komor". ,Д sötét utcának 
mélyén, hol sötéten ég a láng is, / s a kapunak tejüvegje, mint a 
kripta, oly komor . . .": Somlyó Zoltán jellemzője ez a tej-
Üveg-kriptakomorság, ahogy a rendkívül érzékletes színváltások 
is, végig ebben a versben. A portás „sapkáján az aranystráf, 
mint gyászszalag, oly komor"; „még a macska is, miként a 
messzi mécses, oly komor"; s az énekesnő „gödrös arca, rózsa 
orra itten petyhüdt és komor". A képalkotás hihetetlen teljes-
sége ez is: „Kék vaságyon párolognak a selyembe gyötrött 
combok / s a fölhúzott, fáradt térdek kérdőjele oly ko-
mor . . . " Nem jut előre ez a félhosszú vers, de nem is ez a 
célja; az ihlet az állapotok bugyrait járja sorra, ilyesképp a 
dantei Pokol (vagy ha pontosak akarunk lenni, a Purgatórium) 
sem juttatja sehová külvándorát. „És a híres táncosnő, az 
excentrique, akit trikóban / láttál a varietében — mint egy 
álarc, oly komor; / fáradt volt és fehér selyemharisnyáját le 
nem húzta. / Benne alszik, mint a halott. S mozdulatlan . . . " 
Komor az öreg bűvész, aki aranylánccal járkál, de itt „rongyos 
ingben fekszik" és „az álla oly komor", s nem vidámabb „a 
fekete bűvészpálca földre esve" sem. A humorista asztalán 
„két kaucsuk manzsetta áll őrt"; és ezekben a szobákban alszik 
a művészet, s még jó, hogy van legalább — ily komor — 
nyughelye. Ezeket a szobákat sok búval telialusszák, közli a 
költő; szobák ezek, melyeket „néha-néha egy-egy csók" tar-
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káz, „mit kármin fest be vérpirosra / s ölelés, mely mint a 
rothadt gyümölcs íze, oly k o m o r . . . " S egy-egy hirtelen halál-
sikoltás. Mert itt „három lépés a portáshoz . . . A halálhoz egy: 
komor!" A Mária Abariendos kapualjában is „rothadt diny-
nyét" árultak „buja nők", ott is így zajlik a szerelmi jelenet: 
„Kivonszolt. . . piszkos földje volt / a Via del Pinónak;, / lent 
fügehéj és tökmag." S a vers végén ott is élet és halál kérdése 
vetődik fel, mint valami puffadozó hulla: így kérdi a költő azt 
is, hogy él-e az a legendás alak, első szerelme, az artista-forma 
nő. 

Somlyó Zoltán igazi verses regénye — az életműve — akkor 
a legszabadabb, akkor a leggazdagabb fény törésű, ha nem 
kényszerít magára más földolgozandó témát, mint a lírai lehe-
tőségét. S mert szüksége van a vezérfonalra, lírájának helyzete 
egészében paradox. Egyszerre kétfelé hat itt többnyire min-
den: ami kényszer (a forma, a fél-telitalálatosság, a trouvaille), 
egyszerre megnyílik; a nyitott, szinte természeti tartás az ere-
dendő állapotot őrizni próbálván kísérli meg a művi formák 
felöltését. Ahol e kettő nem hat, vagy ahol küzdelmüket a 
költő valóban elemi, barokkos-romantikus ereje kivédi, a költé-
szet olyan területenkívülisége teremtődik meg, hogy a kifejezés 
természetessége válaszolhat a tiszta, kedélybeli natúrára. Ez a 
természetiség azért búvópatak-jellegű, mert nem mivel ki magá-
nak valami tetszetős, eredendőnek ható felszínt, hanem a köl-
tészet elemeinek és eszközeinek használatáról (magáról a hasz-
nálatról) szokatlanul nyíltan vall. S miért titkolnánk, hogy 
igazi élményünk ott adódik — pontosabban: a méltányosság 
nélküli, elemi élmény főleg ott —, ahol a költői többlet a 
felszín tökéletesítését is megadja. Tehát nem bírunk megelé-
gedni egy Somlyó Zoltán-formátumú tehetségnél (nagyszerű 
költőnél) az igaz indulatok, a heves természet, az érzékeny 
látás stb. adalékaival; hanem a megoldás bármi érdes (bármi 
oldott) egészét keressük. Ám — s mintha itt volna kézzelfog-
ható a besorolás nehézsége — az ő életműve akárha egy óriási 
jegyzetanyagot teremtett volna egy kidolgozatlan nagy alkotás-
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folyamhoz. Sokszor csekélyebb tköltők is elemibb erővel hat-
nak, mert a kidolgozásban produkálják az elementaritás kellé-
keit, ezek rendjét; Somlyó Zoltánban ez a rend csak „belül" 
volt meg. 

Hogy ez a - miért ne mondanánk így: megvalósulásában is 
teljes — jelzésesen egész, befejezettségében töredékes életmű a 
szélsőségek milyen gazdagságát rejti, hogy hányféle hangja 
szólal közvetlenül egymás mellett (de szimfóniává nem kompo-
nálva, s kamarazeneként is még sűrítendő szövésű tételekben 
olykor), példázza itt most csupán három vers. A Csak ezer 
kibméterek.. . forma szerint is „szabad vers", s ez a megoldás 
harmonizál a tárggyal. Az ember vallatása a költemény (Som-
lyó Zoltán nagyon emberiség-érzékeny költő, és ez a téma 
többnyire jó disszonanciaként szól a verseiben; néha viszont az 
általánosítás könnyebb lehetőségét kínálja; ám ez a magyar 
lírának ősi-bármikori baja tud lenni), s ilyen részletei idézhe-
tők: „ . . . hideg lettél, barátom: Ember! / Hangodtól dér üti 
meg fü lemet . . . " Vagy: „Már csak . . . gépek lelkesítenek? / 
Csak ezer kilométerek? . . . Csak az idegen horizont? / S 
legfeljebb akkor melegszik át a pillád, / ha egy kis tömeggyil-
kosság esik? . . . / . . . barátom; Ember! / Olyan vagy már, akár 
a hulla! / Akinek még nő a haja, körme, / de vér nem csordul 
már, ha belevágnak. . . / Mint a hulla, akit divatos, / tarka 
selyembe öltöztettek, / arcára rúzst, meg púdert kentek / s 
föltették egy rohanó Daimler / illatos, puha bársonyára . . ." 
Ezt a hangot az utóbbi évtizedek modern-forma beat- és pop-
költészetéből is ismeijük. (Ginsberg, Kenneth Patchen stb.) 
Mindjárt itt van azonban a Fekete réten fekete ház című vers. 
Ez így kezdődik: ,Az én házam nagy, fekete réten áll. / Fekete 
fák közt, fekete tó partjainál. / Ahol a sötét víz sötét korttyal 
kínál. / De oda senkifia el nem talál." A lassú ritmusok, a 
kettőzések, az eldöntetlenségek verse. Merre néz, merre tart itt 
Somlyó Zoltán költészete, nem tudni. Ám ez valami belső 
tisztázatlanságot fed föl. A vers ettől függetlenül erős. S ezen a 
hangsúlyon múlik megint e költő nehéz osztályozhatósága. Túl 
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sok az ilyen „független" képződmény; a tartás és az eredmény 
nagyjából egybevág, de a tudatos út hiánya érződik. Csak a 
nagyon telitalálatos verseknél nem kutatjuk, hogyan jött létre 
az élmény; ám ilyen „simán jó" költemények rákérdeztetnek. 
S a fekete ház további három versszaka elbírna némi szerkesz-
tést; pedig - ettől függetlenül! - minden részlete erős. „Nap-
pal is, éjjel is homályban áll ez a rét. / Nem termi sohasem meg 
a négylevelű lóherét. / Rét, mit a naptul s az éjtül a bánatnak 
étere véd. / Fényt csak a fekete könnyek zápora hint bele 
szét." Egy ittrekedt Gauguin, mondhatnánk, ilyen versszakok 
láttán. Mert láttató ez a színvilág, s olyan „tájakról" ered 
(belső tájak ezek mind), ahová a „szerencsés utazó" odakint 
jut el. Somlyó Zoltánban föl sem merülhet a kétely ezeknek az 
elemeknek a hitelét illetően. És így lesznek valóban hitelesek, 
így jön létre valami különös elegy, amely a legjobb verseiben — 
most már hagyjuk a fenntartásokat — egészen egyéni festői 
színekkel, érzéki jelenségkörrel hat. ,Дг én házam ezen a 
fekete réten áll. / Előtte egy szénszínű kéz fekete füvet kaszál. 
/ A fekete fűből mélyszínű párfőm illata száll. / Az ajtó előtt 
vén hegedűjével a hóna alatt a halál." (Például ez az utolsó sor 
feleslegesen mond ki valamit. Ilyenkor érzünk némi szervetlen-
séget is. Hanem van ezeknek az alakulásoknak egy egészen más 
nézőpontja is: a népi művészeté. Érdekes, hogy Somlyó Zoltán 
versei akkor látszanak a legméltányosabb, leghívebb fényben, 
ha így tekinljük fordulatkincsüket.) „Fala a réttel egyszínű", 
kezdődik máris az utolsó versszak, józan kijelentéssel. „Ez az a 
ház, / amelyben a reménytelenség örökös láza cikáz." Itt 
nemcsak Kosztolányival, Babitscsal is rokonságot tart, s jól. 
„Ez az a ház, mit földrengés ereje meg sohase ráz" — itt 
lehanyatlik a vers. És az utolsó sor sem mond szükséges újat: 
„Az én házam ez: a fekete réten a fekete ház . . . " Megannyi 
furcsaság, ahol „hibái" vannak; megannyi erős, költészetünk 
legjavába tartozó megoldás, ahol „csak" furcsa. 

A nappalok rövidülnek... : ez a verse vállaltan népdalos 
ihletésű. Persze, csak ahogy már Csokonainál ismertek ezek a 
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formai kettősjátékok, hangsúlyos és időmértékes „bemérés" 
tüneményei. De ambivalens maga az érzés is, mely a verset 
végiglükteti. Az alkotóelemek pedig: ötletes szó- és képkapcso-
latok, gondolatritmusok, hangsúlyváltások, közelítések és távo-
lítások, fellendülések és elszomorodások; igazi dal. „A nap-
palok rövidülnek. / Tücskök halkan hegedülnek. / Levél kullog, 
fű megsárgul. / A napsugár is lomhán hull." S nem műdal-ízű. 
Ugyanakkor az erejét az adja, hogy tudjuk: nem népdal. A 
második versszak nem is kelt már ilyen látszatot: „A szél úgy 
libbenti feléd / fák közül a nyári zenét, / mint valami régi, fakó 
/ selymet, mely emlékbe való . . ." Babits és Szép Ernő társa itt 
Somlyó Zoltán; másutt Kosztolányié; és szerkezetben, hang-
ban oly sok affélét tudott, ami máig érdekes, s nemcsak 
„klasszikusként". Mégis, hol van Somlyó Zoltán attól, hogy 
líránk klasszikusai között említsék! Pedig . . . Hadd lépjünk 
épp a Kosztolányi és a Vas István által vágott nyomon még 
tovább egyet: próbáljuk meg Somlyó Zoltán helyét (de való-
ban költői-forma érzékenységek figyelembevételével, ne csak 
tudományosakéval) egy kicsit erőteljesebben keresni; s hátha 
van módja, hogy a részletek nagysága odaemelje, ahol az általá-
nosan megbízható hang másokat huzamosan megtart. Vagy 
legalább ne bánjunk olyan mostohán a legnagyobbak utáni, 
közvetlen következő lírai értékvonulattal. 



E. NAGY SÁNDOR 

REMENYIK ZSIGMOND ËS A MODERN DRÁMA 

A drámaíró Remenyik Zsigmondot a meglehetősen gyér 
szakirodalom többnyire a modern teatralizmus jellegzetes kép-
viselőjének tartja.1 Egyesek szerint dramaturgiájában „kora 
minden nagy újítójának eszköztára" felfedezhető,2 mások 
pedig különállását, rendhagyóságát hangsúlyozzák.3 Műveinek 
megközelítése azonban majdcsak minden esetben a színpadi 
avantgarde felől történt, s csak ritkán találkozunk a drámák 
árnyaltabb elemzésével.4 Pedig Az atyai ház 1943-as vígszín-
házi bemutatója előtt ő maga figyelmeztetett vállalkozásának 
pontos értelmezésére: 

„ . . . Darabom műfaja dráma, amelyhez előszó és a darab vége 
előtt utószó is járul, szóval technikájában és felépítésében nem sablo-
nos a darab, amely azonban lényegében visszatérést jelent a dráma 
legősibb formáihoz . . . Hangsúlyozom, hogy nem színpadi szerzőnek, 
hanem drámaírónak tartom magam és nagyon szeretném, ha a közön-
ség is annak tartana."5 Később egyik nyilatkozatában még pontosab-

1 Lásd pl.: Osváth Béla: Türelmetlen dramaturgia, Bp. 1965. 
1 6 8 - 1 7 2 . 

2 Kocsis Rózsa: Igen és Nem (A magyar avantgarde színjáték tör-
ténete). Bp. 1973. 3 8 0 - 3 8 1 . 

3Thurzó Gábor: Remenyik Zsigmond színháza. In: „Vén Európa" 
Hotel. II. Bp. 1 9 7 4 . 4 1 1 - 4 1 8 . 

* Lásd pl.: Ablonczy László: Remenyik Zsigmond papír színházá-
ban. Alföld, 1970. 7. sz. 4 3 - 4 8 . 

5 Színházi Magazin, 1943. febr. 1 7 - 2 3 . 9. sz. 



Remenyik Zsigmond 29 

ban fogalmazott: „ . . . Darabjaim tele vannak formabontással, de 
konstrukciójuk nem öncélú újítási kedvből született. A mondanivaló 
kívánta a formát."6 

Indokoltnak látszik tehát annak feltételezése, hogy Reme-
nyik többek által hangsúlyozott „teatralizmusa" közel sem 
egynemű drámaírói jelenség: az avantgarde színjáték vonzásá-
ban született kísérletezései mögött mindig élt a „nagy for-
ma" megragadásának igénye, a nagy tragédia megteremté-
sének vágya. Élete végefelé némi nosztalgiával idézte fel a 
klasszikus tragédiák eszményét: 

„ . . . Csodálatosképpen Csehov semmi hatást nem gyakorolt rám, 
történeteivel éppúgy nem, mint lassúfolyású, számomra egyhelyben 
topogó drámáival. . . Csodálatos és szinte érthetetlen, hogy a száza-
dunkba átnyúló XIX. század nagy drámairodalmából mondhatnám ki-
nőttem, szemléletet és gondolkodást formáló óriások, mint Ibsen, 
Shaw, Hauptmann alig-alig jelentenek valamit számomra, és drámai 
művekről lévén szó, még mindig Shakespeare-nél és Moliére-nél tartok, 
és legfeljebb csak fanyalogva viselem el modern drámairodalmunk 
nagyhírű művelőinek tragédiáit és komédiáit, igy Millerét és Dürren-
mattét, akiknek munkássága, hogy belékerül-e a végtelen folyamba, és 
gazdagítja-e majd a világirodalmat, azt csak az idő fogja megmu-
tatni . . . '" 

Jellemzőnek tartjuk, hogy ez a vallomás a szűkebb érte-
lemben vett modern dráma történetének kezdetét (Csehov, 
Hauptmann, Ibsen, Shaw) és végét (Miller, Dürrenmatt) jelöli 
meg elhatároló élményként, hiszen ami e két végpont között 
történt, annak Remenyik is alkotó résztvevője volt. Gorkij, 
Pirandello, Brecht és O'Neill maradtak el ebből a sorból, -
azok tehát, akiknek munkássága leginkább modelláló erejű 
volt a fejlődés során. Remenyik szándéka mégis hozzájuk 

'Dallos László: A 60 éves Remenyik Zsigmondnál Film Színház 
Muzsika, 1960. október 28. Idézi Kocsis Rózsa: i. m. 379-380 . 

'Remenyik Zsigmond: Olvasónaplómból - Az újraolvasás hasznáról 
és gyönyörűségéről. - Nagyvilág, 1963. 3. sz. 4 3 9 - 4 4 1 . 
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kapcsolható, mert az irodalmi dráma századforduló korabeli 
válsága után ők tettek a legtöbbet a korszerű kifejezés meg-
teremtéséért.8 Nem a valóságos vagy feltételezett színpad-
technikai hatás fontos ebben a kapcsolatban, hanem az azo-
nos eszmei reakció, amely ember és társadalom huszadik szá-
zadi válságának felismeréséből fakadt, s a valóság drámai ob-
jektiválása során azonos megoldásokat eredményezhetett. 

A kortársak eredményeinek színvonalán mozgó korszerű 
drámamodell megteremtésének ismert előzményei vannak Re-
menyik Zsigmond írói pályáján.9 Korai expresszionista-ak-
tivista vízióinak és „lírai szimfóniáinak" elvont szociális indu-
latát a harmincas évek első felében foglalta először igényesen 
szerkesztett drámai szituációba. А В löse úrék mindenkinek 
tartoznak (1931 —1934)10 azonban — bármennyire is érdekes 
és számottevő kísérlet ez a szatirikus groteszk játék az avant-
garde továbbvihető eredményeinek felhasználására — a lehe-
tőségek drámája maradt. Benne rejlett a nagyformátumú drá-
mai hős megalkotásának lehetősége, formateremtő kísérleté-
vel pedig — vállalva a húszas években keletkezett brechti drá-
mák agitációs-didaktikus tendenciáját és elidegenítő szándé-
kát — az írói szemlélet színpadi megjelenítéséhez kereste az 
adekvát dramaturgiai kereteket. 

8 A legújabb modell-vizsgálatok is azt igazolják, hogy az irodalmi 
dráma önmegvalósító szuverenitása fó'képpen Ibsen után bomlott fel. 
Almási Miklós az alak- és helyzetteremtés önálló irodalmi logikájának 
elhomályosodását követi nyomon a századfordulón (A drámafejlődés 
útjai. Bp. 1969. 391-400 . ) , Bécsy Tamás pedig strukturális modelljei-
nek keveredésében érzékeli az új drámatörténeti korszak kezdetét (A 
drámamodellek és a mai dráma. Bp. 1974. 273.). 

5 Remenyik és az avantgarde színjáték kapcsolatát Kocsis Rózsa 
részletesen bemutatja idézett könyvében. Lásd még: Kocsis Rózsa: A 
drámaíró Remenyikről. Kortárs, 1967. 2. sz. 309-312 . ; Radnóti 
Zsuzsa: Volt-e magyar avantgarde dráma? Uj írás, 1967. 3. sz. 
118 -124 . 

1 0 Remenyik tragikomédiáját a szabadkai Népszínház mutatta be 
1977-ben. Vö.: Film Színház Muzsika, 1977. 48. sz. 21. 
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A kétféle lehetőség ellentmondásos eredménye a Sarok-
üzlet (1936)11 meglehetősen elegyes konstrukciója: ez a .ko-
média" egyrészt a végletekig kiaknázta a modern teatralizmus 
színpadi formabontásának lehetőségeit, másrészt az írói szem-
lélet elkomorulásáról tanúskodott, és mintegy kényszerítette 
Remenyiket, hogy a nagy tragédia felé lépjen tovább. Tragi-
kussá vált persze a kor is — háborúra készülődött már a 
nemzetközi fasizmus —, amihez nem a groteszk szatíra és az 
irónia illett, hanem a véglegesen körülhatárolt emberi szemé-
lyiség pusztulással járó küzdelmének heroikus pátosza. A 
megrendülést nem a teátrális gesztusok hivatottak már köz-
vetíteni, hanem a tragikus szituáció csapdájában vergődő drá-
mai karakter önmegvalósító akciói. Remenyik világszemléleté-
nek lényege, az üzöttség és hajszoltság testi-lelki konfliktusa 
világtörténelmi távlatot nyert a tiszta eszményeit vesztett 
polgárság búcsúztatásával: az 1939-ben keletkezett „Vén 
Európef' Hotel a kapitalizmussal leszámoló Remenyik Zsig-
mond tragikus vívódását objektiválta drámai alkotássá. 

A múltidéző leszámolás felé haladt az írói pálya egyéb-
ként is. A Mese habbal (1934) szürrealisztikus víziója - Gaál 
Gábor állapította meg kritikájában12 - a korábbi szatírák 
anarchikus lázadását túllépő írót állítja elénk a „meghaladás", 
az eszmék új minőségű rendezésének pillanatában. A Nagy-
takarítás vagy a szellem kötéltánca (1936) és a Téli gondok 
(1937) a jelen elsötétülő horizontját villantották fel, ez 
utóbbiban már lehiggadt komolysággal és felelősséggel, és 
utat nyitottak a bezáruló jelent a múlt felől értelmező emlé-
kezésnek. A Bűntudat (1936) ünnepélyesen emelkedett kon-
fessziója ugyanúgy a múlttal számolt le, mint a Sarjadó fü 
(1937) szociografikus ihletésű vallomása, de vigasztalást alig-
ha adhatott ez az önfeltáró lelki és társadalmi viviszekció. A 

11 A Saroküzlet bemutatója a kecskeméti Katona József Színházban 
volt 1965-ben. 

' JGaál Gábor: A Mese habbal. Korunk, 1934. 2. sz. 1 4 6 - 1 4 9 . 
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múlt nyomasztó volt inkább, mint felszabadító, és a kétség-
beesést még a dél-amerikai vándorlások szenvedéseit megörö-
kítő Vész és kaland (1939) bölcs humanizmusa sem tudta 
feloldani. A félelem és az indulat menekülésre kényszerítette 
az írót, újra vándorútra űzte, s e második amerikai hontalan-
ság mélységéből eruptív módon tört fel a pusztulás víziója: 

Egy nagy tragédiát írtam »Vén Európa Hotel« címen, -
olvashatjuk az Amerikai ballada vallomásai között - dél-amerikai mi-
lió'be helyezve rettenetes víziómat Európának kétségbeesett és köd 
módjára gomolygó sorsáról. Ez még a háború előtti béke utolsó hó-
napja volt, fülledt, szeles és tompa nyár, csak számunkra volt békés és 
boldog, mert a levegőben már ott izzott és forrott valami bizonytalan-
ság. Itt, ahol a világ összes hírei egybefutottak, ebben a mérhetetlen 
nagy városban aggodalmas híreket közölt a rádió, a béke és háború 
esélyeit latolgatták a lapok és kósza hírek terjedtek, akár a pestis, 
szerteszét. Heteken keresztül tartott ez így, a láz emelkedő és csök-
kenő görbéit követve, szinte már az idegeket tépő nyugtalanság ha-
tárán."1 3 

A „ Vén Európa" Hotel drámai magva már egyértelműen a 
személyiség tragikus élet-szituációjában koncentrálódik. Don 
Carlos Knöpfle Remenyik egyetlen igazán nagyformátumú 
hőse, kinek emberi sorsa egyúttal egy társadalmi korszakvál-
tás történelmi pillanatát is tudatosítja. Robusztus alkat, aki 
nem akaija elfogadni a törvényszerű pusztulást, így hát bir-
kózik a halálraítéltség tudatával, s valamiféle konok heroiz-
mussal vállára veszi osztálya agonizálásának „fájdalmát" is. 
Tragikuma a félelemből fakad, ami kétségbesett, vak és szer-
telen tettekre sarkallja. Kétféle „én" él benne: az erős és 
fiatal, a bátor vállalkozó, aki egy pillanatra még meg tudta 
állítani a „Vén Európa" Hotel züllését, — él tehát benne a 
múlt; de fizikai gyengeségével, eltorzult testével, másrészről 
pedig undorító becstelenségével megéli a jelent is, az üzlet, a 
vállalkozás teljes csődjét. Azonos is régi önmagával, de külön-
bözik is attól — ahogyan Almási Miklós jellemzi a klasszikus 

1 3 Remenyik Zsigmond: Amerikai ballada. Bp. én. (Antiqua). 135. 
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tragédia hőstípusát.14 Konfliktusa tulajdonképpen ezzel a 
kettős én-tudattal van, ezzel teremt maga körül tragikai lég-
kört, és így válik Blöse úr és Bert Mully után Remenyik 
nagyformátumú drámai hősévé. Érvényesek őreá is Lukács 
György szavai: 

„ . . . a drámai ember olyan ember, aki azonos tettével, akiben 
nem marad semmi, amit tette ki ne váltana és amit ne tette váltana ki 
belőle; olyan ember, aki lényének egész felületében érintkezik sor-
sával . . 5 

Megállapításainkat a „Vén Európa" Hotel szerkezetének és 
jellemeinek motivációs rendje igazolja. Remenyik igyekezett 
nagyívű drámai formát teremteni, s ha ez nem is sikerült 
hiánytalanul — ennek okaira még visszatérünk —, mégis eb-
ben a művében szakadt el leginkább az avantgarde színjáték 
teatralizmusától, és itt jutott legközelebb az öntörvényű drá-
mai konstrukcióhoz. 

A három felvonásos tragédia szigorú arányokkal épül fel: 
don Carlos középpontba állított alakja körül sorsok kavarog-
nak — megannyi szenvedélyt felszikráztatva az érintkezési 
pontokon —, de züllése a felvonásoknak megfelelően három 
jellem reakcióját váltja ki elsősorban. Don Carlos már a drá-
ma kezdetén farkasként acsarkodik, takargatva félelmét a 
teljes anyagi és erkölcsi hanyatlás miatt, és csak egyetlen 
ponton, Anna előtt tart őszinte önvizsgálatot. Bevallja gyen-
geségét, hiábavaló szerelmét, végül is teljesen a romlásba ta-
szítva sógornőjét: 

Anna: Carlos, úgy szeretnék segíteni magán . . . 
Carlos (enyhe mosollyal): Hogy maga segítene rajtam? Hát nem látja, 

hogy maga is áldozat? Ha fiatal lennék . . . ha szép lennék és 
könnyed j á r á s ú . . . ha lenne bennem és magában elhatá-
rozás . . . ha lenne bennünk bátorság itthagyni m i n d e n t . . . ezt 

1 4 Almási Miklós, i. m. 23. 
1 5 Lukács György: A modern dráma fejlődésének története. Bp. 

1978. 45. 

3 Irodalomtörténet 
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a szerencsétlen hotelt . . . itthagyni feleséget és vőlegényt. . . 
akkor talán . . . De így? 

Anna: Carlos, irtózatos, amit beszél . . . 
Carlos: Maga az egyetlen, Anna, aki mellett más lehettem volna. . . 

Jobb, kedvesebb, becsületesebb . . . De így? Ugyan kinek, mi-
nek? Maga néhány hét múlva Kesselstadt felesége lesz . . . Ma-
ga is szenvedni fog, előre látom, hogy szenvedni fog . . . Egy 
hazug álomért, egy úgynevezett magasabb társadalmi pozí-
cióért, de minek keserítsem? Változtatni ezen már úgysem le-
het . . . 

Anna: Ha lehetne megtenné? 
Carlos: Talán, néhány évvel ezelőtt megtettem volna . . . 

Don Carlos kettős én-tudata itt kerül feloldhatatlan za-
varba: e leszámolás után már csak vad és esztelen erőfeszítések 
következhetnek. Az üzlet romlása egyre inkább ránő az egyéni 
sorsra, a tiszta becsületet felváltja a vállalt gazemberség. Ezért 
válik a második felvonás kulcsfigurájává az első felvonás végén 
már oly erőteljesen kiemelt Horst Bock. Pénztárosa és minde-
nese a pusztuló hotelnek, csúszó-mászó lakája, gazember ki-
szolgálója a kapitalista üzletnek. Gazdája élő lelkiismerete le-
hetne, de az önmagával is küzdő don Carlos indulata ellene 
fordul: leleplezi, hogy fosztogatja a vendégek pénzét. Erre 
lázad fel Horst és először könyörögve, majd fenyegetéssel 
vállalja a kitaszítást. A drámai modell jellege szempontjából 
lényeges, hogy a központi hős önmaga teremt saját maga körül 
légüres teret: Anna az egyéni boldogságot jelenthette volna, 
Horst a lezüllött üzletben még támasztékot adhatott volna, 
hisz legjobb ismerője volt ügyeinek, de Carlos mindkettőjüktől 
megfosztja magát és végleg egyedül marad. Fontos, hogy ez a 
bezáruló szituáció drámai akció eredményeként alakul ki, s 
hogy Carlos jelleméből öntörvényűén következik a tragikumot 
mélyítő cselekvés, mert ily módon töretlen a kifejlet oksági 
logikája. A harmadik felvonásra Anna és Horst sorsa egyaránt 
betelje se dik - egyikük közönséges utcalánnyá süllyed, a másik 
pedig gyilkossá válik —, közvetve és közvetlenül áldozatai 
lesznek Carlosnak, ezért cselekvést indukáló szerepüket átve-
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heti Helén, aki még utoljára fellobbantja a drámai hős karak-
terét. A Carlos—Helén ellentét végighúzódik a drámán, de az 
elrontott sorsú, megalázott és mellőzött feleség — féltékeny-
ségével maga is részese Anna lesüllyedésének - a harmadik 
felvonásban magasodik fel igazán. Remenyik fontos szerepet 
szánt neki, hiszen a Knöpfle család — valamint a puritán 
polgári eszményektől a kegyetlenséghez, kapzsisághoz és erő-
szakossághoz eljutó kapitalizmus — végzetét ő olvassa ki a 
„Vén Európa" Hotel alapítóleveléből, de a kiélezett drámai 
dialógusban is egyenlő partner tud lenni: 

Carlos (körmeit rágja nyugtalanságában): Voltam én már ennél nagyobb 
bajban is, csak emlékezzék rá . . . Amikor meggyilkolták Cser-
nickit. . . Vagy amikor tífuszos volt a víz . . . 

Helén: De akkor még más volt maga . . . Akkor még volt magában egy 
kis emberség . . . Most mogorva és konok . . . kétségbeesett . . . 
Egyik hibát csinálja a másuk után . . . 

Carlos: Maga bolond . . . 
Helén: Azóta minden megváltozott. . . Akkor még nem foglalta le a 

vendégek holmiját. . . Akkor még nem szűrte össze a levet hit-
vány orvosokkal. . . nem lopta a vendégeket. . . nem dobálta ki 
ó'ket az utcára, ha megvakultak, vagy ha elfogyott a pénzük . . . 
Akkor még volt magában irgalom . . . Akkor még fiatal volt, és 
hitte, hogy érdemes . . . 

Carlos : Ha nem érdemes, akkor se hagyom magam . . . 
Helén (hallatlan megvetéssel): Ostoba! Ki se bírja a csapásokat! Maga 

már öreg . . . kétségbeesett . . . Mi a célja még? 
Carlos: Újra talpra állni. . . Megmutatni. . . 
Helén: Azt hiszi, hogy valaki még kíváncsi magára? Vagy erre a házra 

itt? Ha ledül, lesz egy-két nyomorult, aki összeszedi a szemetet! 
Carlos: Maga még nem ismer engemet . . . 
Helén: Majd meglátom, hogy mit csinál, ha kikerül az utcára . . . Mint a 

betegek meg a vakok . . . Mint Horst meg a többiek . . . Mint a 
szakácsok meg a pincérek, akiket kidobott! Vagy talán azt hiszi, 
hogy nincs bűnhődés ezen a világon? Majd meg fogja látni! Maga 
el fog pusztulni! Itt van a nap, amikor magának is bűnhődnie 
kell! Mint egyszer mindenkinek! 

Carlos (kihúzza magát, hallatlan önteltséggel): Akkor is védekezek! 
Ahogy tudok, a magam módja szerint . . . (Ordítva ő is.) Nem 

3* 
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félek a bűnhődéstől . . . Fütyülök az irgalomra . . . (Már szinte 
habzó szájjal, szinte köpködve.) Mindenre és mindenkire! De 
nem hagyom magam! . . . 

E makacs és megszállottan dacos Don Carlos már erkölcsi 
halott, s annak a dráma lényegi mondanivalója szempontjából 
már csak nyomósító, a katartikus hatást erősítő jelentősége 
van, hogy a nyomorgó Horst Bock visszatérve fizikailag is 
megsemmisíti a végső pillanatait élő „Vén Európa" Hotel 
tulajdonosát. Aligha kétséges, hogy Horst kése —jelképesen -
a végnapjait élő kapitalizmusra sújt le . . . 

A „Vén Európa" Hotel arányosan épített belső gondolati 
ívvel rendelkező modem tragédia. Carlos Knöpfle az önterem-
tés belső igényével éli meg a kapitalista rend végét, de a 
lezüllött vállalkozás makacs híveként — és áldozataként — 
szívósan önpusztító is egyszersmind. Az önmegvalósítás (a 
fennmaradás) szubjektív akarata és az önpusztítás objektív 
ténye kerül szembe itt egymással, és ennek adekvát megfelelője 
a drámai forma is. Modellje nem csupán az író pályáján egye-
düli, de a modern magyar dráma fejlődési térképén is ritka. 
Leginkább azokhoz a törekvésekhez közelíthető, amelyek szá-
zadunkban a tragédia megújításának útjait járták: egyfelől az 
egyéni sorsot a történelemmel ütköztető „shakespeare-i mo-
dell" személyiség-autonómiájának nyitottságát hordozta, mely-
nek Gorkij és Brecht tudta igazán kidolgozni dramaturgiai 
gyakorlatát, másfelől pedig - miután Carlos Knöpfle ketté-
hasadt énje a félelmet és szándékokat álmokba, irreális illú-
ziókba zárta, — benne rejlett az OTMeill-nél igazán nagymére-
tekben megvalósult szubjektív forma lehetősége is. Átmeneti 
volt a „Vén Európa" Hotel modellje, s hogy nem lett belőle 
igazán nagy objektív tragédia, annak oka abban keresendő, 
hogy írója nem rendelkezett a Jegor Bulicsov szerzőjének világ-
nézeti fölényével.16 Mert Remenyik itt is a végpusztulás apo-

1 6 L. erről: Almási Miklós, i. m. 4 0 0 - 4 2 5 . 
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kaliptikus rémével küzd, s bár mindennek okát a kapitalizmus-
ban látja, nem tud túltekinteni rajta. Világnézeti oka van a 
létrehozott dráma-modell gyengéinek, s csak ezzel magyaráz-
ható, hogy az író nem bízott eléggé a dráma általa teremtett 
gondolati - és jellem — logikájában. Szükségesnek tartotta, 
hogy több mellékszereplővel és epizodikus jelenettel kiemelje 
egyrészt a kapitalista rend elembertelenítő hatását (Lüdecke, 
Eugenio, Kesselstadt, Erna Liebig), másrészt pedig az ellene 
fordítható szeretetet, irgalmat, megértést, az összetartozás 
humanista hitét (Albert, Aguida). A jelenetek atmoszféra-te-
re mtő és helymeghatározó szerepe figyelemre méltó ugyan (pl. 
cethalászok, pincérek, kivándorlók stb.), de ugyanakkor gyen-
gítik is az egyébként szilárdan és következetesen felépített 
drámai menetet. Epikus tendenciájuk nyilvánvaló, mint aho-
gyan ettől a drámaformától idegen az a poentírozott didak-
tikus szándék is, amit a „Vén Európa" Hotel ajtóinak bedesz-
kázásával és a Knöpfle család múltjának — a hotel alapító-
levelének — ismertetésével erősített fel az író. A modellterem-
tés szándéka és iránya szempontjából azonban e sajátosságok 
elhanyagolhatók: Remenyik ebben az esetben is a modem 
dráma útkeresésének színvonalán tett kísérletet a műfaj, — a 
tragédia - megújítására.17 

A „ Vén Európa" Hotel eszmei értékét növeli keletkezésé-
nek történelmi közege. Az emberiség — és Európa! — pusztulá-
sának előestéjén, a második világháború küszöbén figyelmezte-
tett az elvadulás borzalmaira, reális történelmi távlatot adott a 
testi-lelki űzöttség determinált létállapotának, Remenyik világ-
szemléletének. Ugyanakkor megmutatta e sajátos világnézet 
korlátait is, — hiszen mint arra fentebb utaltunk, az apokalip-
tikussá növesztett pusztulás drámai cselekményt záró didak-

1 7A drámát a veszprémi Petőfi Színház mutatta be 1976-ban. A 
bemutató ellentmondásos kritikai fogadtatása sokat segített gondolat-
menetünk és drámaértelmezésünk kialakításában. Lásd pl. Hajdú Ráfis 
Gábor (Népszabadság, 1976. oktőber 13.) és Mészáros Tamás (Magyar 
Hírlap, 1976. okt. 14.) kritikáit. 
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tikussága gyengítette a tragédia modelláló tendenciáját —, s így 
némileg előlegezett magyarázatát adja a negyvenes évek elején 
keletkezett Remenyik-drámák kiábrándulásainak, rezignált 
szkepticizmusának és bizakodó hitének. 

Carlos Knöpfle még rendelkezett alternatív szituációval, 
még kiléphetett volna a széthulló társadalmi rendből, s így 
erkölcsileg talán megtisztult volna, de a világháború értelmet-
len kegyetlensége — Remenyik szemléletében — végleg körül-
zárta a személyiség autonómiáját. Maga az ember vált számára 
rejtélyessé, kiismerhetetlenné, mert mindenfajta logikának 
ellentmondott önmagát pusztító tevékenysége. Semmissé vált a 
szabad akarat, a dehumanizálódott ösztönök rabságában lehe-
tetlen volt a cselekvés. A kiszolgáltatottság nem lehetett egyen-
lő ellenfele a borzalomnak. Mitikussá nőtt a történelmi hely-
zet, és jogosnak tűnt a kérdés: milyen is az ember? „ . . . Pusz-
tulás van bennünk, mélyen és kiirthatatlanul... Ez az emberi 
sors, kedves barátom. Vakon támolygunk és tudatlanul, valami 
vad északi szélben, az ösztönök kutyáival nyomunkban, ez az 
egész" — hangzott a kérdésre adott válasz az Északi szél 
(1943) befejezésében, de még az Élők és holtak is erről kérde-
zett 1948-ban: „ ... а lényeg mégis az, és ez itt a kérdés, hogy 
honnan, merre és miért? " A regények hamarosan feloldották 
ezt a dilemmát, de az Ősök és utódok ( 1949) valamint a Por és 
hamu (1952) már a „megnyílt égboltok alatt", újra vállalt 
történelmi perpesktívával léptek túl a kiábránduláson, egye-
temes emberi és nemzeti érvénnyel egyszersmind. A negyvenes 
évek elején még hiányzott az objektív távlat, nyomasztó volt a 
sorsok determináltsága, és így az írói értelem szubjektív irány-
ba kereste a feloldódást. 

Az évtized elején keletkezett színmüvek közül az Akár 
tetszik, akár nem (1943) a keserűbb, nyugtalanítóbb.18 Az 

1 "A példázat korábbi változatát - Akár hiszik, akár nem címmel -
a Korunk Remenyiket méltató kritikájából ismerjük. Korunk, 1932. 
6. sz. 4 8 5 - 4 8 6 . 
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elembertelenedés példázatának készült, ugyanakkor didaktikus 
igénnyel megfogalmazza a megbocsájtó irgalom humanista hi-
tét is. Példázat-jellegéhez illően nem tragikus élethelyzetet ob-
jektivál egyetlen személyiség-konfliktusba, hanem sorsképlete-
ket állít pódiumra, és ezekhez keres megfelelő színi kereteket. 

A börtönből szabadult Bitang Frici és kitaszítottságában 
méltó társa, Frica, a prostituált lépnek most Remenyik szín-
padára. Sorsukat a nyomor szülte, a mostoha világ, amely 
megértés és irgalom nélkül taszítja a züllés útjára az egymásra 
talált törvényszegőket. Mert semmibe vették a társadalom tör-
vényeit, s helyettük a természet törvényeit tisztelték: „Meg-
ismertük az élet lényegét! Úgy éltünk, ahogy diktálták az 
ösztöneink. Nem hoztunk semmit, nem viszünk semmit ma-
gunkkal . . . " — mondja Bitang Frici az öngyilkosság előtti 
pillanatában. Megértés, segítő szándék, emberséges irgalom 
soha nem jutott nekik osztályrészül, űzött vadként, tisztesség 
nélkül oldják fel gyötrelmeiket a halálban. Ez hiteti el velük, 
hogy a lét a puszta Semmi közé szorított állapota az ember-
nek, hogy „sötét ködből jövünk és sötét ködbe megyünk", s 
hogy a születés és halál között csak az „irgalmas sorstól" 
várhatnak megértést. Züllöttek és romlottak, de önként vállalt 
halálukkal a bűnöktől való szabadulást tették lehetővé az őket 
kiközösítő társadalomnak. Az író a halálból hívja vissza mind-
kettőjüket, hogy megbocsássanak üldözőiknek. 

A példázat alapgondolatát — a természeti és társadalmi 
törvények között választani kényszerülő ember gyötrelmét — a 
negyvenes évek regényeiben újra és újra feldolgozta az író. Az 
Északi szél (1943), a Bolond história {1948) valamint az Élők 
és holtak (1948) egyaránt az emberben rejlő kettősségről szól-
nak: az ösztönök jelentik a szabad természeti törvényeket, 
amelyek szemben állnak a szokás és a jog törvényeivel, a 
társadalom konvencióival. Ez utóbbiak szerepet kényszeríte-
nek a személyiségre, s így kettéválik az ember és szerep, vagyis 
az egyéniség nem (mindig) azonos önmagával, többrétű, bi-
zonytalan. 
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szerep az élő, kuszált, változó ember helyett álló világos, állandó, 
észben tartható séma. De ha séma is, nem elmosódó semmi dolog. Sőt 
az egyéniség a futó, a megfoghatatlan, a gyenge s a séma az erős. A 
szerepre a társadalom vigyáz. A társadalom nem emberekre, hanem 
szerepekre épül" - írja Németh László ellenérzéseket is megfogalmazó 
emlékezetes fiatalkori Pirandello-tanulmányában.1 ' „Sőt min alapszik 
maga az erkölcs is - olvassuk tovább Németh László Pirandello »filo-
zófiáját« interpretáló sorait. - A dolgok igazságán? Dehogy. Azon, 
hogy szerepeink parancs szerint szuperáljanak. Aki a szerepe szabályai 
szerint él: erkölcsös. Aki az egyénisége parancsai szerint akar élni: 
erkölcstelen."20 

Ebben a relativizmusban rejlik a Remenyik-dráma alapkér-
dése is: Bitang Frici és Frica nem vállalták a társadalom által 
rájuk kényszerített szerepet, ezért „erkölcstelennek" bizonyul-
tak. Csakhogy amíg Pirandello-nál adott esetben a szerep me-
nedék, védekezés, vállalt mentsvár is lehet — legszembetűnőb-
ben a IV. Henrik esetében —, Remenyik hősei ilyen lehetőséget 
nem ismernek. Öngyilkosságuk a levedlett szerep mögül elő-
törő egyéniségük érvényesülése, fordított igazság tehát, hiszen 
a szabályok ellenére válnak tisztává, erkölcsössé. Ez egyszers-
mind ellentmond Pirandello pesszimizmusának, aki bármennyi-
re is ragyogó analízisét adja a valóságos élet és képzelet össze-
függéseinek, — éppen a Hat szereplő szerzőt keres befejezése 
bizonyítja —, a szerep és valóság borzongató kettősségét Reme-
nyikhez hasonló sarkítással nem oldotta fel. 

E különbség ellenére feltűnő, hogy az Akár tetszik, akár 
nem milyen erőteljes Pirandello-hatást mutat.21 Mindenek-
előtt teátrális jellege bizonyítja ezt, hiszen Remenyik a Hat 

' 'Németh László: Pirandello színpada. Európai utas. Bp. 1973. 
3 4 8 - 3 6 3 . 

5 °Uo. 351. 
2 1 Remenyik már 1932-ben - József Attila egyetlen számot megért 

folyóiratában - említi Pirandello nevét (Remenyik Zsigmond : Klasszi-
kusok küzdelmei. Valóság, 1932. június. 1. sz.) A IV. Henrik 1941-es 
Pünkösti Andor rendezte bemutatója a Madách Színházban - Várkonyi 
Zoltán emlékezetes főszereplésével - az 1941-42-es évadnak oly jelen-



Remenyik Zsigmond 41 

szereplő szerzőt keres alapszituációjához hasonlóan színházat 
játszik a színházban, a szerző aktív közreműködésével. Játék-
formája még rafináltabb mint az olasz íróé, mert a szereplőkön 
kívül a közönséget is színpadra hívja: Danieli műkereskedő a 
nézők „képviseletében" lép a játéktérre, s ösztönzője, tanúja és 
szereplője lesz a példázatnak. A kitágult színpadon megszűnik 
a dráma konkrét tér- és idő-dimenziója, csak az egyetemes lét, 
„az örök ember és a változó világ" képlete a fontos. A világ 
pedig megállíthatatlanul hömpölyögteti az örömöt és bánatot, 
teljesen másodlagos, hogy kezdetekor vagy a végitéletkor kezd-
jük szemlélni. Végső soron megvan a remény az életre, hiszen 
az ember oly sok mindent kibírt már . . . Ily módon ez a 
manipulált színház létrehozza a színpadi allegóriát, és drá-
maiatlanságával tüntetve lírába oldja az emberi űzöttség tragi-
kumát. Mintha az amerikai útjáról 1941-ben hazatért Reme-
nyik ekkor már ismerte volna Thornton Wilder színpadát is . . . 
És aligha tévedünk, hiszen az amerikai író The Skin of Our 
Teeth című művét — Az utolsó leheletig címmel — 1945. 
november 12-én már bemutatásra ajánlotta a Vígszínháznak. 
Fordítása azonban akkor nem került színpadra, csupán egy 
részletét közölte a Vigília 1946. decemberében.22 

Mindezek azonban csupán azt erősítik, hogy Remenyik 
mondanivalójának kifejezésére igyekezett felhasználni a leg-
frissebben megismert színpadtechnikai fogásokat. Modell-vizs-
gálatunk eredménye szempontjából vissza kell térnünk a 

tős, nagy visszhangot kiváltó eseménye volt, hogy az Amerikából éppen 
akkor hazatért Remenyik Zsigmond figyelmét nem kerülhette el. 

2 2 Jóllehet a Világ is arról adott hírt 1945. november 24-én, hogy „a 
Vígszínház még valószínűleg az idén bemutatja" a darabot, a bemutató-
ra csak 1958. november 14-én került sor a Madách Színházban Hosszú 
út címmel. - Wilder drámáját Remenyik Zsigmond fordításában a 
Nagyvilág közölte (1958. 2. sz. 148-197.) . Vö.: Thornton Wilder: 
Hajszál híján (ford. Bányay Geyza). Nem félünk a farkastól (Modern 
amerikai drámák) I. Bp. 1966. 
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Pirandello-párhuzamhoz, mert a teátrális párhuzamok mögött 
lényegesebb azonosságot látunk. Almási Miklós iija Brecht és 
O'Neill korai drámaszemléletének elvontsága nyomán Piran-
dellóról : 

„Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy Pirandello is beleütközik a 
» személyiség anonimizálódásának« jelenségébe: a Hat szerep keres egy 
szerzőt (1921), a személyiség nélküli sorsok analízise. A probléma a 
koré: de O'Neill és Brecht ki tud belőle gyógyulni, látja a dramatizál-
hatóság realista cselfogását - míg Pirandello csak a cselfogás reálpoli-
tikájához jut e l ." í 3 

Remenyik színpadán éppen ez az elszemélytelenedés ismét-
lődik meg: Bitang Frici nem az autonómiájáért küzdő ember, 
hanem tanulmányozandó sors, akit az író kénye-kedve szerint 
idéz pódiumra, illetőleg enged — vagy küld — a halálba. Ano-
nim jellegű itt is a személyiség, nincsenek valóságos drámai 
akciói, mert ellenfele maga az élet, a világ általában. Az öngyil-
kosság — az egyéniségre kényszerített szerep elvetése — nem 
számára fontos, hiszen nem oldhatja meg helyzetét, hanem a 
játék eszmei tanulsága szempontjából lényeges: élet és halál oly 
viszonylagosak, hogy alig számottevőek az eszmények — a 
jóság és szeretet — heroizmusa mellett. A tragikus kor igazi 
drámáját csak valóságos társadalmi szituációból lehetett kibon-
tani: a „Vén Európa" Hotel személyiségrajza mélyebben és 
pontosabban kifejezte a kor lényegét. Azt az igazságot, hogy a 
kapitalizmus csődje logikusan vezetett az elembertelenedéshez, 
a kegyetlenséghez, a fasizmus háborújához. Az Akár tetszik, 
akár nem más irányba mutatott: az objektív nyitottsággal 
ellentétesen, a szubjektív zártság felé haladt a kiábrándultság, 
és bármennyire is érdekes játékforma keretei között oldotta fel 
szorongását az írói lélek, drámailag itt nem tudta azt konkréttá 
tenni. 

A negyvenes évek másik jelentős drámája, Az atyai ház 
(1942) megmutatta azonban, hogy Remenyik Zsigmond igye-

2 3 Almási Miklós, i. m. 438. 
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kezett újra megbirkózni a nyomasztó korélmény dramatizálha-
tóságának nehézségeivel. Ebben a müvében ismét sikerült 
olyan drámai szituációt teremtenie, amelyben az egyéni sors 
közösségi érvénnyel sugározta az ábrázolt személyiség meg-
rendülését. Olyan valóságos társadalmi problematikát állított a 
darab középpontjába, - a Bűntudat vallomása után újra saját 
osztályának, a dzsentrinek pusztulásáról adott igaz képet —, 
amely alkalmas volt az egyedi és általános művészi egységének 
megteremtésére. Remenyik erkölcsi relativizmusa lezárta 
ugyan hőseinek választási lehetőségét — nyomasztó súllyal 
nehezedett rájuk a vállalt sors minden csapása —, de a látvá-
nyos akciók hiánya nem csökkentette a drámaiság erejét: a 
lélekben, érzésekben és gondolatokban izzott itt a dráma, és 
lírába oldódott a helytállás és hűség pátosza.24 A szubjektivi-
tás uralkodott e sajátos, líraian hangszerelt tragédiában, amely 
az alternatív tettek objektív nyitottsága nélkül valósított meg 
irodalmi értékrendet. Ebben a jellegzetességében találjuk meg 
erényeit és hibáit egyaránt. 

A drámai akció különösen problematikusnak látszik Az 
atyai ház főhősének tartott Lénárt Zoltán jellemének meg-
rajzolásában. A vándorúiról megtért András apja látszólag való-
ban statikus karakter, hiszen az emlékezés hívja életre, és a 
tényleges jelent tetteivel nem befolyásolja. Az időnek azonban 

24„Látszólag szomorú írás »Az atyai ház«, a világszemléletemhez 
hasonló, de mégis józan optimizmus sugárzik belőle" - vallotta Re-
menyik egy nyilatkozatában (Esti Újság, 1943. április 1.), majd ki-
emelve, hogy „most a háború végén egy óriási vizsgatétel előtt állunk", 
másutt pontosan megfogalmazta a dráma korhoz kötött eszmei mon-
danivalóját: „ . . . Hazajöttem, mert úgy gondoltam, hogy megtisztelte-
tés ma itthon lenni Magyarországon. Az európai polgárságnak az ázsiója 
majd ismét magas szintre kerül. Hiszek változatlanul abban, hogy az 
európai polgárság méltóságot és disztinkciót fog jelenteni. Helyt kell 
állnunk a bajban és nyomorúságban is, hogy részesülhessünk majd az 
európai polgárság méltóságában". (Vass László: Remenyik Zsigmond az 
„Atyai ház"-ról és arról, hogy miért jött haza 1941 őszén Amerikából. 
Film Színház Irodalom, 1943. március 12-18.) . 
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Remenyiknél több rétege van, s a múltban megélt jelenidő 
drámai kulcsfigurája éppen az élet kálváriáját bejáró Apa.25 

Fiatalon nyugalmat, boldogságot álmodik, — a harmadik fel-
vonás emlékezetesen szép, poétikus hangulatú jelenetében 
fiatal feleségével tervezi a jövőt —, de körülötte széthullik a 
világ: fia hűtlen lesz eszményeihez és példamutató tanításához, 
féltékenység gyötri — szenvedélyesen fordul szembe legjobb 
barátjával —,26 a dzsentri rokonság szipolyozza, birtokát szét-
zülleszti a kapitalista gazdasági válság, egészségét és fizikai 
erejét megrokkantja az első világháború, majd csalódásainak 
mélypontján újabb világégést ígér a fasiszta háború Afrikában 
és Spanyolországban . . . Sors és történelem fonódik össze eb-
ben a drámában, a hajszolt és űzött emberi sors kerül szembe a 
század zaklatott históriájával. 

A probléma a Remenyiké — egész életművének alapkérdése 
ez —, de Az atyai ház műfaji dilemmáját is a személyiség 
determinált helyzetében kell keresnünk. A modern dráma küz-
dött - és küzd mindmáig — azzal a megoldhatatlannak látszó 
kérdéssel, hogy az ember képes-e még a huszadik században 
egyenlő küzdőpartnere lenni az ellene feszülő erőknek, vagy 
teljesen kiszolgáltatottja az ellenőrizhetetlen és befolyásolha-

2 5 Erre már Benedek Marcell felhívta a figyelmet a Vígszínház 1943. 
március 12-i bemutatójáról írott finom megfigyeléseket tartalmazó kri-
tikájában, bár megállapításaival - fó'képpen András szerepének meg-
ítélésében — nem mindenben értünk egyet: ,,Az emlékek középpontja -
s ilyenformán a darab tulajdonképpeni hó'se is — az apa. övé az aktív 
szerep, a fiú csak emlékezik." A kritika egyébiránt rokonszenvez a 
darab „szép stílusával" és „ó'szinte lírájával", de hiányolja a „drámai 
feszültséget". (Benedek Marcell: Az atyai ház. Remenyik Zsigmond 
színmüve a Vígszínházban. Új Idó'k, 1943. március 27. XLIX. évf. 13. 
sz. 376.). 

2 6 A mű ezen a ponton ellentmond Schöpflin Aladár kritikájának, 
aki a színházi bemutatót méltatva a „hagyományos forma" mellett állt 
ki, és hibáztatva a koncepciót, az írót elsősorban azért marasztalta el, 
mert „dikció nem drámai". (Magyar Csillag, 1943. április 1. 7. sz. 
440.). 
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tatlan folyamatoknak? A kérdés nyilvánvalóan azon dől el, 
hogy misztifikálja-e a dráma ezt a bonyolult viszonyhálózatot 
— természeti és társadalmi értelemben egyaránt —, vagy meg-
találja annak szociális logikáját. George Steiner a tragikumot a 
katasztrófával azonosította: 

, , . . . szerintem minden a tragikus drámáról alkotott realisztikus 
elképzelésnek a katasztrófa tényéből kell kiindulnia. A tragédiák rosszul 
végződnek. A tragikus hőst olyan erők törik össze, amelyeket nem lehet 
teljesen megérteni, s amelyeken racionális okossággal nem lehet felül-
kerekedni . . . A tragikus dráma azt hirdeti, hogy az ésszerűség, a rend 
és az igazság szférái rettenetesen korlátozottak . . ,"2 7 

A tetszetős elméletet mintha igazolná Dürrenmatt írói gya-
korlata és az abszurd dráma drámaellenes tendenciája, csak-
hogy a katasztrófa nem lehet a dráma lényege, hiszen a teljesen 
egyenlőtlen erők szembekerülése — ahogyan Lukács György 
már 1910-ben fejtegette a lényeget illetően ma is érvényes 
álláspontját — nem vezethet drámai szituáció kialakulásá-
hoz.28 George Steiner — bármennyire pontos diagnózist készí-
tett a „tragédia haláláról", — nem ismerte fel, hogy egyfelől 
Brecht, másfelől pedig O'Neill milyen eredményes erőfeszítése-
ket tettek a tragédia újjáteremtésére.29 Módszerük különböző-
sége ellenére megállapítható, hogy mindketten elkerülték az 
élettények „metafizikáját", és elsősorban a sorsok szociális 
vetületére figyeltek. Igazán érett műveikben — elsősorban a 
Kurázsi mama és gyermekei és A kaukázusi krétakör, valamint 

2 'George Steiner:/! tragédia halála. Bp. 1971. 1 3 - 1 4 . 
2 ® Lukács György, i. m. 3 4 - 3 5 . 
2 9 Steiner szerint az emberiség három mitológiát teremtett a „való-

ság komplex káoszának rendbeszedésére", de a huszadik században ezek 
már nem alkalmasak a művészet ,.közösségi kontextusának" megterem-
tésére: „A három közül azonban természeténél fogva egyik sem alkal-
mas a tragikus dráma újjáélesztésére. A klasszikus mitológia a halott 
múltba vezet, a kereszténység és a marxizmus metafizikája pedig anti-
tragikus. Lényegében ez a modern tragédia dilemmája." I. m. 2 8 8 - 2 8 9 . 
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az Utazás az éjszakába és a Boldogtalan hold címűekre gondo-
lunk - ezért tudták megőrizni alakjaik belső logikáját, tetteik 
vagy „létállapotuk" oksági motivációját. 

Az atyai ház dramaturgiai problémáinak tanúsága szerint 
Remenyik Zsigmond olyan gondokkal küzdött, amelyek leg-
mélyebb indítékaikkal végül is az említett műfaji kérdésekkel 
hozhatók kapcsolatba. Lénárt Zoltán alakja társadalmilag pon-
tosan motivált, küzdelme a rátörő sorscsapásokkal emelke-
detten rokonszenvet ébresztő, de mégis egyfajta antidrama-
tikus vákuum veszi körül. Személyiségének nincs antropomorf 
ellenpontja, ami újabb tettekre sarkallná (Hágen Miklós fő-
képpen moralizáló hajlandóságát erősíti), s így bármennyire 
konkrétak is létének szociális koordinátái, társadalmi kiszolgál-
tatottsága inkább a belső, lelki hajszoltság révén érvényesül. 
Tele van nyugtalansággal, álmokat és reményeket temet ma-
gába, öngyötrése és meghasonlottsága társadalmi helyzetének 
objektív kivetüléseként határozzák meg személyiségét. Felis-
meri, hogy sorsában családjának története végső állomásához 
érkezett — letűnt nemzedékek hősies munkáját és helytállá-
sát állítja szembe az „atyai ház" jelenbeli hanyatlásával —, 
és végül megtörve menekül a bánatot felejtető időtlen-
ségbe . . . 

A múltban megélt jelenidő mellett Az atyai húz kompozí-
ciójának másik fontos idősíkja a történés jelenideje, amelyben 
kibomlik a hazatért fiú drámája. András alakja és sorsa a 
bűn-bűnhődés-megtisztulás összefüggésében az újrakezdés re-
ménységét hangsúlyozza, és feloldja a nyomasztó szorongást, 
ami a dráma keletkezésének meghatározó írói élménye. Egye-
temessé tágítja a drámai szituáció gondolati magvát — a hábo-
rús szenvedések között a helytállás és hűség heroizmusát —, 
ugyanakkor lélekben újraéli — mint tanú és osztályrészes — 
apja sorstragédiáját. 

Remenyik végigvezeti - a család régi és hűséges barátjának, 
Hágen Miklósnak társaságában — az elhagyott és szétömlő 
félben lévő „atyai ház" szobáin az évekkel ezelőtt könnyelmű-



Remenyik Zsigmond 47 

ségből elkövetett bűnei miatt apai átokkal sújtott, elűzött, s 
most a szenvedésekben megtisztuló tékozló fiút, akinek emlé-
kezése idézi fel a távollétében meghalt szülők sorsát és saját 
fiatalságát. „Vándorlásának" állomásai a ház szobáiban az em-
lékezés logikája szerint haladó, ellenpontozott jeleneteket épí-
tenek szerves egységbe:30 tervek, remények, álmok váltakoz-
nak csalódásokkal és kiábrándulásokkal, így András újra és újra 
megküzdhet a lelkiismeretében hordozott bűntudattal. Ez a 
jelenetről jelenetre megújuló lelkiismereti vívódás olyan sajátos 
„stációszerüségef' eredményez, amilyet a modem dráma-
irodalomban Brecht tudott igazán objektív formateremtő esz-
közzé avatni. Brecht — ahogy an Almási Miklós ezt kifejti31 — 
leginkább a Kurázsi mama és gyermekei, valamint A kaukázusi 
krétakör művészi szintjén alkalmazta sikerrel a stációszerűséget 
az autonómiáért küzdő nagyformátumú jellemek megalkotásá-
ban. Csakhogy amíg Kurázsi mama és Gruse cselekvéssel küz-
denek önállóságukért, Remenyik hőse nem jut el a jövő felé 
haladó „világalakítás" objektív gesztusáig. András saját lelki 
vívódását vizionálja szülei sorsába — így kapcsolódik egymásba 
a kétfajta jelenidő (a valóságos múlt és a valóságos jelen) —, 
ezért számára az emlékezés cselekvéspótló állapot, amelyben 
elmosódnak a jövő távlatai, csak a remények és bizakodások, 
másképpen a múlt tanulságai élnek elevenen. „Új életet fog 
kezdeni a ház . . . Komoly, derék, új életet" - mondja András, 
amire bizonytalanul visszhangoznak Hágen Miklós szavai: 
„Igen, a bizonytalan jövőt, fiam... És éppen ez a nagy 
hősiesség . . . ez az igazi heroizmus . . . Mert ki tudja mikövet-

3 0 E tudatos formateremtést dicsérte a színházi bemutatót értékelő' 
Thurzó Gábor 1943-ban: „ . . . Nincs tehát időrend, aki egyik képben 
roskadt aggastyán volt, a következőben bizakodó ifjú, - a képek sora 
ellenpontszerűségével kerekedik egységbe, kerekedik belső - és hiteles 
— időrendbe. Ez a forma, s ezt hibátlannak tartjuk . . . " (Thurzó Gábor: 
Színházi krónika. Vigília, 1943. április. 159-160. ) . 

3 1 Almási Miklós, i. m. 4 4 8 - 4 4 9 . 
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kezik . . . És mégis ottmaradni, ahol vagyunk, ahová állított az 
emberi so r s . . . " 

Az atyai ház sajátos belső logikájával rendelkező dráma-
típus, amelynek modelljét az említett „stációtechnika" hatá-
rozza meg.32 Brechthez hasonlóan Remenyik is rátalált erre a 
kifejezési lehetőségre, de ő nem konfliktushelyzeteket újrater-
melő, konkrét „mozaikszerű jelenettechnikát" alakított ki 
segítségével — a hősök önteremtő akcióival —, hanem egy 
olyan kompozíciót, amelyben a szétbomlott időt az emlékezés 
teszi morálisan állandóvá és egyszersmind objektíve egységessé. 
A dzsentri életforma pusztulásának bemutatásával, valamint az 
elvont eszmények, a hűség és az újrakezdés reményének meg-
fogalmazásával társadalmi-történeti és általános erkölcsi prob-
lematika kapcsolódik össze, amely nem a színpadi jelenvalóság 
eseményeiben objektiválódik, hanem az emlékezés síkján, a 
múlthoz való viszony rejtettebb analízisében. András csak lát-
szólag passzív szereplője a drámának, mert ami a szülők sorsá-
ban társadalmi és emberi konfliktus, az benne válik fontossá: a 
múlt tanulságaival neki kell szembenézni, és vállalva annak 
következményeit új életet kezdeni. Aktivitása azonban csak 
lelki aktivitás, szubjektivizált létállapot, amit az „atyai ház" 
stációi bontanak elemeire, — térben és időben —, és az emlé-
kezés fog ismét gondolati szintézisbe. 

3 3 A jelentkező „stációtechnika" a drámatörténetben ismert örök-
ség. Az expresszionizmus Strindbergtől tanulta, aki a középkori misz-
tériumdráma nyomán újította fel vízióiban. (Vö.: Almási Miklós, i. m. 
332—339.) Remenyik fiatalkori Strindberg-élménye és az avantgarde 
színházzal a húszas években kialakult kapcsolata magyarázhatja e sajá-
tos drámatechnika jelenlétét Az atyai házban, bár az író egyik már 
idézett nyilatkozata alapján (lásd az 5. sz. jegyzetet), - amely szerint 
Az atyai ház technikája és felépítése „lényegében visszatérést jelent a 
dráma legősibb formáihoz" - , az ókori és középkori misztériumdrá-
mákra is gondolhatunk. (Ezekről legutóbb Bécsy Tamás írt reszletesen: 
i. m. 179 -218 . ) Ezt a feltételezést a dráma biblikus tartalmi-tematikai 
motivációja is megerősíti: Az atyai ház a „tékozló fiú" ismert bibliai 
legendájának újraköltéseként is felfogható. 
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A drámaiság ilyen nagyfokú elvonatkoztatása két következ-
ménnyel járt: Remenyiknek sikerült egyrészt harmonikus, fe-
gyelmezett logikával felépített belső formát teremtenie, ugyan-
akkor nehézkessé vált a színi megjelenítés. Az atyai ház mű-
vészi teljessége ily módon elsőrendűen gondolati jellegű, a színi 
totalitás némileg formális, ami a helyenként terjengőssé duzzadt 
dialógusokkal a dráma legsebezhetőbb pontját alkotja.33 A 
korszerű morális problematika drámai objektivizálása Bertolt 
Brechtnek sikerült igazán a modern drámairodalomban. 

Gondolatmenetünkből következik az a megállapítás, hogy 
Remenyik Az atyai ház modelljével abba az irányba kísérlete-
zett, amerre a modern amerikai dráma kereste a műnem meg-
újításának lehetőségét. Legmagasabb szinten az O'Neillnél meg-
valósult szubjektív tragédiára kell gondolnunk, de regisztrálha-
tunk más hatásokat is. Remenyik maga is elismerte, hogy 
külföldi útja során alaposan megismerkedett az amerikai szín-
házkultúrával és drámaírókkal, akik közül külön is kiemelte 
William Saroyan nevét, mert „darabjainak alig van meséje, de 

33Az atyai ház jelzett problémáira már Thurzó Gábor felhívta a 
figyelmet idézett kritikájában: „ . . . A mechanizmus, mellyel az író 
hősét a szobákon átvezeti, már kevésbé biztos és fölényes, a drámai 
következetességet gyakran megzavarja. A keret és a képek nincsenek 
abban a biztos kapcsolatban, mint Remenyik amerikai őseinél . . . De ez 
végeredményben csak szeplő és nem hiba. Remenyik el tudja fogadtatni 
színpadi elképzelését, meg tud rázni, el tud hitetni dolgokat és elkép-
zelése sodrába tud állítani művet és közönséget. És ez a fontos, ez a 
döntő, - regényben is, és méginkább a színpadon. Ami zavart, az a bőre 
méretezett, gyakran fölöslegesen ismétlődő dialógus, bár ennek is meg-
van a szerepe és logikája: az emlékek áradnak, makacsul vetik fel újra és 
újra a dolgokat, az emlékezés ismétlődik és anyagát szélesíti, nem pedig 
az új és új problémákat. Ezt az emlékező makacsságot tudja elfogad-
tatni velünk Remenyik olykor bőbeszédűnek tetsző dialógusa. Mindent 
egybevetve: a magyar drámaírás egyik legfontosabb és legnagyobb meg-
lepetése ez a munka, csalódnánk, ha nem lenne hatással drámaírásunk-
ra . . ." (Thurzó Gábor: i. h., lásd még a 30. sz. jegyzetet.). 

4 Irodalomtörténet 
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irodalmi érték és közönségsiker".34 A hatások persze áttétele-
ken keresztül érvényesülnek, hiszen Remenyik drámaírói mun-
kássága szemléletéből következő, szuverén belső kifejletet is 
mutat. Az atyai ház eszmeisége feloldotta a testi-lelki hajszolt-
ság determinizmusát, és jelezte, hogy az író nagy várakozással 
fordult a világháború befejezésével szükségszerűen bekövet-
kező nemzeti sorsforduló felé . . .3 s Úgy véljük, hogy éppen 
ehhez az elvont reményhez találta meg az adekvát formát a 
dráma kompozíciójában, a líraian hangszerelt szubjektív tragé-
diában. 

Remenyik Zsigmond drámaírói oeuvre-je Az atyai ház meg-
írásával teljesedett ki. Az író ebben a művében tett utolsó 
kísérletet arra, hogy létrehozzon egy olyan drámai konstruk-
ciót, amely mentes az üres teatralizmustól, és világnézetének 
megfelelő, gazdag jellem- és szerkezeti motivációval éri el a 
kívánt művészi hatást. Nem hibátlan alkotás Az atyai ház, de 
modellje rangos világirodalmi törekvésekkel rokonítható. E 
művének — és korábbi drámáinak — színvonalát Remenyik a 
későbbiekben már nem tudta elérni, bár a második világháború 
után írt darabjainak is vannak felvillanó értékeik. Л romba dőlt 

3 4 Vass László: Remenyik Zsigmond az „Atyai ház"-ről és arról, 
hogy miért jött haza 1941 őszén Amerikából Film Színház Irodalom, 
1943. március 1 2 - 1 8 . 

3 5 A jobboldali sajtó a darab bemutatója után élesen szembefordult 
Remenyik eszméivel. Példaként idézünk a Virradat kritikájából: „ . . . A 
műnek van egy képe, amikor az atya idegsokkos roncsként visszatér az 
első' világháborúból. Amit itt mondat az író, az cenzúra után ordít, az a 
defetizmus határán jár, az a rosszul alkalmazott pacifizmus, a tudat 
alatti kártékony ellengó'z! Ezeket a mondatokat, így a bolsevista terror 
vérzivatarában, amikor egy nemzet az életéért harcol, egy pillanatig sem 
szabad élni engedni! — Hogy egyéb » zsévitaminos « pacifista és huma-
nista szólamok az emberszeretetről, a fajok egyformaságáról, a gyűlölet-
ró'l és hasonló Ínyencségekről állandóan a sovány történés fölé tolakod-
tak, azt egyedül a színház lipóciai elhelyezésének tulajdonítjuk - de a 
mai időkben tejes joggal elmaradhattak volna." ( - óp - -.Dráma nélküli 
dráma a Vígszínházban. Virradat, 1943. március 16.). 
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bálvány (1953) őserdei parabolája a személytelenné vált vak 
hatalom elembertelenedését, illetve az igazság győzelmét ábrá-
zolja, a Kard és kocka (1954) romantikáján átdereng a má-
sodik kép parádés dialógusának bravúrja, a Don Quijote (1954) 
pedig — Cervantes regényének színpadi adaptációja — amellett, 
hogy tanúsítja az író kiváló dramatizáló képességét, megrendí-
tően állítja elénk Remenyik személyes tragédiáját, a „búsképű 
lovag" történetébe ágyazott vallomást a magányról és csalódá-
sokról. 

A kései darabok között külön hely illeti meg a Pokoli 
disznótor (keletkezési éve ismeretlen) című egyfelvonásost, 
mert ebben ismét új hangnemmel kísérletezett Remenyik. 
Nagy tragédiáinak és komédiáinak világnézeti háttere alap-
vetően módosult az ötvenes évekre — mondanivalója személye-
sebb lett, korábbi indulata rezignált emlékezéssé szelidült, és 
az újra feltámadó dél-amerikai emlékek inkább a szélesebb 
áradású epikai művek keretei közé kívánkoztak —, de a szín-
padi kifejezés lehetőségei továbbra is izgatták. A Pokoli disznó-
tor a népies komédia — a modern farce — modelljével kísérle-
tezik, annak vaskos realizmusát, kántáló rigmusát és bohózati 
elemeit használja fel — őszinte szociális érzéssel — a kapzsiság 
és gőg, a cím- és rangkórság nevetségessé tételére. A falu urait, 
a bírót, a kántort és a jegyzőt disznótoros vacsorán vendégül 
látó, nagyravágyó Gazda felsülése, a Gazdáné, a Komaasszo-
nyok és a Vándorlók tragikomikus esetlensége, majd a befeje-
zés poentírozott didaktikussága a középkori színi bohózatok, 
vásári komédiák hangnemét idézik fel. A kísérlet folytatás 
nélkül maradt, illetve Illyés Gyula parasztkomédiáiban, első-
sorban a Tüvé-tevők jókedvű játékában született újjá. 

Remenyik Zsigmond színpadi műveinek drámatörténeti je-
lentőségét nem is a népies komédia felfedezésében kell keres-
nünk. Dolgozatunkban sokkal inkább annak bizonyítására 
tettünk kísérletet, hogy az író legjobb müveiben megszabadult 
az avantgarde színjáték teátrális külsőségeitől — illetve a szín-
padi avantgarde eszközeit új minőségű tartalmi funkcióval ru-

3* 
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házta fel —, és szervesen megkonstruált drámatípusokat hozott 
létre, amelyek magukban hordozzák a szemléleti teljesség igé-
nyét is. A drámák is bizonyítják, hogy Remenyik formate-
remtő törekvése és világnézeti tájékozódása homogén jelensé-
gek, s hogy pályáján több volt a tudatos értelemkeresés, mint 
az öntudatlan tájékozatlanság. A művészi szintézis klasszicizált 
vágyát jelezték az ősi formák is, így a misztériumok felújított 
stációtechnikája, vagy az ugyancsak patinás népi játékok, a 
farce-ok bohózati elemeinek újrateremtése. (Csak zárójelben 
jegyezzük meg, hogy az író kísérletezett egy újfajta regény-
típus kialakításával is, amellyel — a Por és hamu, valamint a 
Vándorlások könyve kísérő vallomásai szerint — a klasszikus, 
18. századi regényformát kívánta a történeti dokumentumok-
kal és vallomásokkal gazdagított „modern ötvözetbe önteni".) 

Úgy véljük tehát, hogy a magyar avantgarde köréből indult 
drámaírók közül Remenyik Zsigmond jutott a legmesszebbre. 
Az avantgarde színjáték által kikezdett önálló irodalmi érték-
rend egyensúlyának visszaállításáért talán ő tett a legtöbbet a 
két világháború között. S ha jogosnak is tartjuk Nagy Péter 
kérdését, aki egy nagy méretekben kibontakozó modern ma-
gyar drámatörténet előmunkálatait bemutató, alapozó könyvé-
ben arra keresett választ, hogy 

„mi lehet az oka, hogy nagy tehetségek és nagy sikerek ellenére a 
magyar dráma a huszadik században napjainkig nem tudott felérni a 
nemzetközi porondon jelentkező legjobb eredményekhez? ",36 

— elemzéseink ismeretében Remenyik Zsigmond drámaírói 
munkássága alapján a kérdésben megfogalmazott hiányérzetet 
némileg enyhíthetjük. Az új magyar dráma történetét aligha 
lehet megírni Remenyik kísérletének méltó értékelése nélkül. 
Dolgozatunkkal ehhez a munkához kívántunk adalékot szol-
gáltatni. 

" N a g y Péter •. Drámai arcélek. Bp. 1978. 243. 



BÉCSY ÁGNES 

A HŰSÉG KÖLTÖJE 

VÁZLAT ZELK ZOLTÁNRÓL 

Napjaink költészetében az egyik legélőbben ható kortanú 
Zelk Zoltán, akinek annyi hányattatás után megadatott, mit 
mindig keresett: az igazi jelenlét „itt, e földön." De inkább 
elfogadottságában és olvasottságában érződik ez a tény, keve-
sebb hitellel az irodalomkritikai méltatásban. Utóbbi szerint 
mintha szétesne pályaíve: a Tűzből mentett hegedű kötet előtti 
költészetének másfélesége részben eufemisztikus hallgatásba 
hullik (akkori méltatásaival együtt), új költő támad 1963-tól, 
akinek értékei elismertetnek, olyan módon azonban, mely ha 
nem is diszkreditál, némi hiányérzetet hagy. A hallgatásban 
van valami jó igényű, mégis hitelt csökkentő tapintat, mely 
kimondatlanul azt a felfogást sugallja, hogy két pálya van és 
két pályakezdés, noha e két költészet mégis egy: a második 
értéke elnézést kívánóan visszavetül az elsőre. Elgondolkoz-
tató, hogy legalábbis az 1946-56 közötti pályaszakasz, ha 
nem elhallgatásban, úgy kevéssé elemző értékelésben szokott 
részesülni: nem egy probléma megkerülése-e gyorsan feledésbe 
utalni költészetének ezt az idejét? 

Kétségtelen, hogy Zelk az ötvenes-hatvanas évek fordulóján 
vált igazán autonóm költővé; az utóbbi két évtized pályájának 
értékcentruma, így teljes megítélésében kellő hangsúllyal kell 
érvényesülnie. De ennek a minőségnek a valódi természetét 
mégiscsak a különbségek, a problematikus elemek föltárása 
közelítheti meg az értéket tisztelőbb módon. A Sirály kötetről 
író Szilágyi Ákos (Kritika, 1974. 1. sz.) kritikája természeténél 
fogva vázlatosan szólhat csak a pálya csomópontjairól, a lénye-
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get illetően annál plasztikusabban. Szerinte „nincs két kezdés 
Zelk Zoltán pályáján, még az ötvenes évek közepén sem 
'visszatér' vagy újrakezd, 'szakit' önmagával". Valóban kitérők-
kel, zsákutcákkal, de nem újrakezdésekkel tagolt, szerves belső 
életű költészet Zelk Zoltáné. Indulásától máig megértető közös 
gyökere, magja a hűség és hála fogalmaival jellemezhető, ér-
zelmi meghatározottságú költői magatartás. Pályájának elején 
ez inspirálta mély emberi hitellel — de nem mély művészi 
erővel is — bíró (mert kényszerítően egzisztenciálisabb funk-
ciójú és eredőjű) költészetét, később logikus alapjául szolgált -
egy nehezen, csak érzelmileg pedig semmiképpen sem jól át-
tekinthető valósághelyzetben — a költői önkeresés kisiklásá-
hoz. Végül a megszenvedett tévedés fedezetével ez lett alapja a 
végleges önmegtalálásnak is. Lényeges tehát megmutatni, hogy 
a háború előtti és alatti költészetében hogyan jelenik meg az a 
tényező, melyből egyaránt következik későbbi lírájának 
hullámvölgye és hullámhegye, és hogy ez a tényező miként 
teszi érthetővé e költői pálya jellemző paradoxonát: hiteles, 
igaz költészet jöhet létre 1956 után nyilvánvalóan tudatos 
költői önmegtagadás nélkül; megigazult költői magatartás áll-
hatott elő alapjaiban nem módosult költői vonzalmakkal és 
szándékokkal. 

Az összefüggések több szempont szerint is követhetők 
lennének. Bizonyára jó tanulságokkal szolgálhatna a vers-
típusok változásainak vagy a lírai kifejezéstechnika módosulá-
sainak feddhetetlenül irodalmi vizsgálata. Itt mégiscsak járu-
lékos utalásokban kap szerepet, amennyiben következmény-
természetű az életút—kor—költői egyéniség kapcsolat-termé-
szetéhez képest. Elvileg előbbre való vizsgálni a költői létnek, a 
lírai magatartás ontológiájának azt a megvalósulását, ami Zelk 
Zoltán pályájában az egység s az ezen belüli módosulások 
alapja; ami hordozója lehet a személyes sorsból és koijellegből 
kinövő költői tipikusságnak. 

Aligha létezett irodalmunkban tollforgató, aki Zelk Zoltán-
hoz hasonló gyakorisággal és hangsúllyal írta volna le műveiben 
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a hűség szót, s használta volna leggyakoribb, megragadó motí-
vumként a kutyát (eb, komondor): e hűség ambivalens tartal-
mának megtestesítőjeként, nem ritkán nyílt önarcképként. 
Igen sok versben bukkan föl jellemző funkciókban; hol ütött, 
megfélemlített, vicsorgó szolgaállat, hol csavargót üldöző vér-
eb, hol az égre üvöltő kivertség, szeretetéhség képe, hol mint 
az embert, szekeret (humánus értékeket) kísérő, hálás öröm-
mel körbecsaholó hű társ. A kutya-hűség szimbólumban a 
motívumok jelentései egységbe épülnek, ellentmondásaik egy-
neműsödnek, így lesz az én sorsának, lényegének kifejezője. 
Benne van az üldöző nyomor s a menekülő szorongás, a gyötrő 
emlékek véreb-természete s az előlük való lelki futás — meg a 
kutyahűségű ragaszkodás a nyomor és kivetettség sorsközös-
ségeihez, melyek a szeretetéhségre megadják a szeretet vála-
szát. A kutya mindaz, ami menekülni űző, hűtlen megfutásra 
indító szörnyűség e sorsban, s mindaz, ami e sors felemelését, 
emberiesülését kínálja a megtartó ragaszkodásban: ami az élet-
helyzet felemelő választássá nemesült lesújtó kényszere. 

E lírai motívumok jelentőségét alátámasztják a költő vallo-
másai is. Több közül kettőt idézek. Bertha Bulcsú (Interjú 
Zelk Zoltánnal Jelenkor, 1972. 5. sz.) a versek születését 
megelőző, elhatározó impulzusról kérdezi: van-e költészetének 
valami gyermekkorból eredő, mélyen motiváló élménymagja? 

- „Igen. A fé le lemérzet . . . Ha a templomudvarról kimentem a 
világosabb, tágasabb utcára, jó volt visszatérni a félelembe." 

A Katona Éva készítette interjúban (Látogatóban, Kortárs 
magyar írók vallomásai; Gondolat, 1968.) pedig költői-emberi 
múltjának feltétlen vállalásával s magát jellemezve nyilatkozza: 

„Az én szememben a legszebb tulajdonság a hűség. A hűséges termé-
szet, ha egyszer nemes eszményre tette életét, vívódhat az önpusztításig, 
vitázhat a maga választotta eszménnyel, nem lesz hűtlen soha." 

E szavakban még nem tisztázódik a zelki hűség-fogalom teljes 
(életrajzi és költői) tartalma, de kiviláglik belőlük egy ösztönös 
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meggyőződésként élő összefüggés. Eszerint a hűség ént-for-
máló, az én azonosságát, értékét kristályosító erkölcsi lényeg, 
valahogy a személyiség — és a költői egyéniség — magva, erő-
központja. Ennek az énnek ugyanakkor primér érzelmi hajtó-
ereje a jó félelem ambivalens élménye. A félelem egyfelől el-
riasztó késztetés, a belőle fakadó írás aktusában „ledalolásá-
nak", a tőle való szabadulásnak ösztöne munkál. Másfelől a jó 
félelem érzelmi megkötöttséget, visszahúzó késztetést is rejt. 
Ebből az el- és visszaűző érzelmi ambivalenciából lélektani 
szükséggel következik a benne rejlő pozitív elem objektív ér-
tékké fogalmazásának igénye, az érzelem „lefordítása" az er-
kölcsi értékkategóriák — hűtlenség és hűség — „nyelvére". Az 
érzelmi feszültség feloldásának igénye emeli értéksíkra a hűt-
lenség csábításainak ellenálló, a félelem gyáva késztetéseinek 
nem engedő érzelmi ragaszkodást. A szorongásos érzelem hívja 
önnön megfékezésére, de egyben kárpótlására is az objektí-
vebb igazolást, az erkölcsi értékét. A feszültség oldásának 
pszichikai értéke erkölcsi értékké minősülésével növekszik, ez 
magyarázza, hogy a hűség-erkölcs nemcsak eredetében és funk-
ciójában, hanem formájában, megnyilvánulási módjában is 
megőrzi emocionális meghatározottságát. 

Érzelem és erkölcs ilyetén összefonódásának megértető 
alapját, ugyanakkor objektív hitelének igazolását az életté-
nyekben találjuk. Zelk Zoltán sajátos élethelyzetében ugyanis 
nem csupán a lélektani szükséglet, hanem a társadalmi-erkölcsi 
értékek pólusa felől is pozitívan igazolódik — elvben és általá-
ban — a kettős értékvilágnak ez az összefonódása. Interjúkból, 
vallomásokból, önéletrajzi írásokból meglehetősen ismert Zelk 
Zoltán életútja, melyet Ungvári Tamás találóan nevezett „a 
hányattatás paradigmájá"-nak. Az, a sokszoros diszkriminált-
ság, kirekesztettség és a jogokért, bebocsáttatásért vívott küz-
delem „példázata". A legalább háromszoros megkülönbözte-
tettség (zsidó származás, proletársors, a változó országhatár 
miatti hazátlanság) nemcsak ki, de bezáró börtönfalként vette 
körül, és végeredményben az emberi minőségből, a személyiség 
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valóságából tagadta ki. Utóbbi lehet emberileg a legmegpró-
bálóbb, és magától értetődő oka a szenzibilis érzelem-erkölcsű 
valóságviszonynak. Ugyanakkor magyarázója annak is, hogy a 
hűség nemcsak mint a megalázó, jogfosztott kényszerhelyzet 
választássá nemesülése értékelődik, hanem mint a világba való 
befogadtatás, elfogadottság ritka alkalmaiért járó hála kifeje-
zése is; az élethelyzet értékelésének két aspektusa van lényegé-
ben benne. A háromszoros kirekesztettség egységes tényként 
volt adott, azonban a fiatalembernek és költőnek végig kellett 
járnia mind a küszöböket, hogy helyzetét a választás tudatossá-
gával realizálja, érzelmi fogantatású erkölcsi értékeivel betöltse. 
Ennek során pedig nemcsak befelé, saját lelki-tudati világába 
tört utat, hanem kifelé is: a valamiféle emberi, költői elfogad-
tatás megerősítő közösségei felé, melyek eszményeik szerint 
orientálták, ő pedig hűséggel, hálával fizetett. 

Legelső volt a „templomudvariság" élménye, a jó félelem 
családot, öröklött hagyományt jelentő elemi köre, az én érzel-
mi öntudatának alapozója. S hogy ez a közösség egyben a 
jogfosztottság, az esélytelenség hordozója is, az elmélyíti a 
defenzív érzelmi magatartást, a biztonságot, bázist befelé ke-
reső lojalitáskészséget: „Hiszem most már, hogy a félelmet 
magamban, bentről vittem a kinti világba." (Zelk Zoltán: 
Templomudvar, Új írás, 1975. 1. sz.) A családi kör szétesése az 
apa halálával még erősebben terheli rá a tizenöt éves inasgye-
rekre a korábban még megosztható szorongást. Szükségletté 
válik a félelmet jóvá is tevő óvó közösség keresése — ami célt ér 
a szatmárnémeti vagongyári ifjúmunkásokkal való találkozás-
kor. A munkásotthon lesz a második születés helye: folytatván 
benne a családi proletárörökséget és realizálva társadalmi hely-
zetének e másik elemét. Mint menedék jelentette a defenzív 
érzelmi lojalitás, a hűség regenerálódását is egy magasabb, 
progresszív szinten, egyben beépítette az eredő élmény alapfor-
májába az új kapcsolatot. S ez alighanem meghatározta Zelk 
viszonyát az egész mozgalomhoz. Az új közösségben él a foko-
zott erőérzetet adni képes offenzív jogtudat és aktív célraszer-
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vezettség, ami nyilván többletélmény, de a társadalmi-politikai 
célok és eszközök teoretikus elsajátításának hiányával, lényegé-
ben az érzelem-erkölcsi öntudat megerősítőjeként hat. Később, 
1925 után, az illegális bujkálás, a mozgalommal való kapcsolat-
vesztés is hozzájárulhatott, hogy az osztályazonosulás gyakor-
latilag véglegesen megrekedt ezen a szinten. Veszélyei később 
mutatkoztak. A harmadik vállalt kisebbségi kör, az üldözött 
magyarság szintén a repatriálást követően kapott jelentőséget. 
A pesti illegalitás, a román állampolgár toloncházi élményei 
szélesítették az elesettek, minden társadalmon kívüliek — 
hazátlanok — világával vállalt közösség tudatát; másrészt az 
egyetemes emberi jogokért folyamodó, szellemi hazakeresés, a 
költészet felé indítja. Szinte szimbolikus, hogy Szatmárból 
Bécsbe küldi Kassáknak első versét, és ennek közlése — belépés 
az irodalom magyarságába — hajtja Pestre újabb üldöztetéseket 
vállalva demonstrálni hovatartozását. 

Zelk Zoltán számára a költészet gyakorlatilag a legmaga-
sabbrendű befogadtatás biztosítéka s kifejezője volt a felszaba-
dulás előtt, így döntően egzisztenciális jelentőségű tény volt, 
hogy költő. Lírájában máig a költészet mint téma kétfélekép-
pen szokott megjelenni: mint a személyes létezés elemi meg-
nyilvánulása, életfunkció — ha védekező is, mint a betegség — 
(pl. Z. Z. őszinte véleménye költészetéről; Gyógyítsák meg!); 
vagy mint személyekben, költőtársakban megragadott érzelmi-
erkölcsi életérték. Utóbbi verseiben tulajdonképpen nem a köl-
tészetről van szó, hanem az érték-emberről, aki műveli, aki a 
pozitív érzelem objektumaként erkölcsi erőt sugárzóan léte-
zik. A harmincas években Zelk számára az irodalom „szegény-
legényei" — Vas István, Radnóti, József Attila, Nagy Lajos, 
Tersánszky — és a nagy tekintély, Babits olyan emberi-költői 
elismertséget adó befogadtatást jelentettek, mint valaha a 
templomudvar vagy a munkásotthon; általuk az irodalom maga 
lett ennek a humánus igénynek a legszélesebb kielégülése, az 
erkölcsi öntudat bázisa. Itt utalhatni Zelk kritikai attitűdjére is 
(jellemző írásai találhatók a Tegnap és a Féktávolságon belül 
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kötetekben). Véleményeiben elméletet kerülően lojális a 
pályatársak — az irodalom iránt. Az irodalmi élet zajló folyto-
nossága, emberi kapcsolatrendje fontosabb számára, hogysem 
esztétikai értékeléssel foglalkoznék; s ugyan jó érzékkel tiszteli 
a kiemelkedőt, valami diszkriminációs félelemből nem szeret 
választani és ítélni. Másokról szólva is legfőbb pozitívumként a 
költői elfogadottságot becsüli, az értéket innen, érzelmi, etikai 
szemszögből közelíti meg. 

Mindez talán megérteti, hogyan alakult, határozódott meg 
a személyes élethelyzet nyomása alatt, sokszoros kompenzá-
ciókban Zelk Zoltán költői ontológiája. Az én mint költő lét-
alapja is az érzelem-erkölcsi hűség-elv lett. A költői létezésben 
a személyes élet meghatározottságai élnek tovább, belehosszab-
bodva az én-megnyilvánulásként fölfogott aktivitásba, mely 
már nyilvános, többek nevében szóló : a versírás a személyiség 
központi értéktartalmaként őrzött hűség közösség-igényű szét-
éneklése; érzelmi önvédelem és meghálálás, e kölcsön-kapcsolat 
legfőbb értékké emelésével. E költészetnek az etikája és nem 
az esztétikája forrt ki a személyes sors szorításában. Zelk 
Zoltán az élmények teoretikus megértése, feldolgozása iránt 
sosem mutatott hajlamot, s e „fílozófíátlanság" veszélye az, 
hogy érzelem-erkölcsi alapjai szerint teljesen jóhiszeműen az. A 
valóság bizonyos területein, bizonyos összefüggéseiben jogos 
megközelítést — a költő ismerten széles érvényű szóláshelyzeté-
ben — illetéktelenül kiterjesztheti olyan területek, összefüggé-
sek vélt megragadására, melyekben már nem autentikus. Ezért 
találkozhatott a költői létezés zelki hüség-elve a mozgalom 
iránti érzelmi-erkölcsi síkon maradó viszony hűség-elvével úgy 
össze, hogy az ötvenes évek első felében költői vakvágányra 
siklott, de ennek voltak előzményei. 

* 

„Szocializmusához valójában a szeretet vezeti - ez a szeretet azon-
ban nem csupán az emberek, hanem az állatok, növények, a kőzetek 
társadalmára is kiterjed. Annyira egynek érzi magát az egész világgal, 
hogy forradalmárrá tudna válni akár a halak világában uralkodó igazság-
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ialanságok miatt i s . . . a végtelen világgal érzett testvérisége az, amely-
ből oly bőven telik magára a szocializmusra . . . . versei nem holmi 
'viszonyokról' szólnak . . ., hanem inkább 'azonosulásokról" 

-jellemzi Sőtér István (Tisztuló tükrök, Bp. 1966. 268-69.) a 
fiatal lírikust, egybehangzóan azzal, amit előbb a versek formá-
lis mellőzésével kaptunk. E líra kezdetei legalábbis 1932-ig az 
expresszionista szeretetforradalom kozmikus ihletét mutatják; 
a korban oly jellemző hatás azonban erre alaposan predeszti-
nált költőt ért. A korai árvaság és korai felnőttség életténye 
vonzza magához a fiatalon fáradttá gyötörtek egyéni-társa-
dalmi újjászületés-vágyát és annak panteisztikus, kozmikus ki-
áradását. A „vén gyerekség" itt lép be Zelk költészetébe, hogy 
aztán egész líráját végigkísérje. Evidens kapcsolatban van a fel-
fokozott szeretetvágy sérülékenységével, aminek kivetülése a 
természetélményben kap formát. Az a tény, hogy lírájának 
máig oly jelentős - a 30-as, 40-es években szinte kizárólagos — 
metaforabázisa, a táj jelentőségét a hányatottság első nagy 
mélypontján (a szatmári inasévekhez kapcsolódva) nyeri el, sa-
játos funkciójára is rávilágít. Felfedezése az otthon- és védett-
ségigényből fakad. A természeti világ valamiképpen a befogad-
tatás helye, tehát a szeretetvágy emberi céljának pótléka, meta-
forája, egyidejűleg e vágy jogának kozmikus igazolója, érze-
lem-erkölcsi hitelének fedezete lesz. Ez a szerepe a későbbiek-
ben még explicitebbé válik. A harmincas évek közepétől — az 
avantgarde kezdettől elszakadó versek tájélményében - növek-
szik az emberi-társadalmi vonatkozás egyértelműsége. A termé-
szeti elembe szervesen beépül a hűség-elv és a jó félelem ambi-
valenciája, a táj egyszerre lesz a nyomor és szenvedés szoron-
gató, mégis rokon vidéke, és a mély érzelmi azonosulásban a 
személyes felszabadultság, befogadottság közege. (Ellentétessé-
gükkel így egészítik ki jól egymást az 1936-os kötet címadó 
verse, a Kifosztott táj és a Be vígan éltem ott — komor és 
aranykorian derűs természetképeikkel.) A kettős tartalom itt is 
egyneműsödik a szimbolikus tartalmat képző motivikus össze-
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függésekben, olyannyira, hogy a kései költészetben a termé-
szetiség evidensen válik magának a hűségnek mint emberi világ-
törvénynek metaforájává (pl. Hűség - Ahogy a kötéltáncosok, 
1975.) A táj metaforabázishoz tartozik — az érzelmi-szocialista 
jelleget nyíltabbá tevő — védtelen állat-motívumok sora (szar-
vas, őz, hal, bárány), melyek én-metaforák is, és a korábban 
említett kutya-motívumokkal együtt (utóbbiakban a hűség-tar-
talom az elsődleges) szintén megerősítik a természeti elem 
lényegkifejező voltát. Zelk Zoltán költészetének kezdeti szaka-
szában ilyenformán már élnek későbbi, java lírájának élmény-
körei, tartalmai, motívumai. Ebből a szempontból árulkodó 
(okában később megvüágosodó) körülménynek tarthatjuk, 
hogy 1956 utáni önjellemzéseiben és formai-technikai, stiláris 
eszközökben ide nyúlt vissza, a harmincas évek közepéig meg-
szilárdult élmény- és kifejezés-készletből, önismeretből kiin-
dulva újította meg költészetét. 

A harmincas évek közepétől érződik e líra első módosulása: 
az ötvenes évek második feléig érvényben maradó „szakítás" 
az avantgarde-árnyalatú kezdetekkel, megtérés a hagyomá-
nyokhoz. A jelenséget Zelk máig úgy magyarázza, hogy ez a 
fordulat akkor korszerű, a József Attila-i fordulattal egybeeső, 
haladó változás volt, ami formálisan igaz, ám Zelk költészeté-
nek konkrét tartalmaiban nem igazolódik. Ma már úgy látszik, 
a változás nála inkább szegényedés lett, az ígéretes költői hang 
elfakulását hozta; a kötött verselés és rím technika (új és meg-
tanulandó elemek) egyeduralmát. (Meggondolandó, hogy e for-
ma evidens értékűnek vélt hagyományossága nem járult-e hoz-
zá a költői magatartásban a szintén hagyományos szószóló-
tudat megjelenéséhez és kifejlődéséhez.) Az alluzív, metafo-
rikus kifejezés helyett szürkébb fogalmiság, prózaias versmon-
dattan és könnyen retorikába hajló szerkesztettség, némi kifej-
tő-magyarázó-bizonyító terjengősség, az illusztratív, epikus, 
leíró elemek megszaporodása tűnt föl. Az ábrázolt életanyag 
elvben gazdagszik, de versbeépülése egy mindent-kifejtő logikai 
szabálynak engedelmeskedve egysíkúvá s monotonná szegé-
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nyül. A konkrétból induló epizált versek végén olykor szájba-
rágó fogalmisággal közöltetik az eszmei tanulság, a jelentés (pl. 
Este a kútban, Ágyrajárók). A korábbi metaforabázis (táj-állat) 
nem egy szimpla allegóriát teremt (pl. Láp alatt). Az érzelmi 
gazdaság a retorizált érzelmesség, indulatosság irányába moz-
dul (pl. Szilveszter a Fóti úton). Ezzel megnövekszik ugyan a 
versek vádló, felhívó jellege, a társadalmi igazságtalanságokra, 
emberalatti szenvedések gyalázatára mutató nyers közvetlen-
sége, de csökkenő költői erővel. Mindez tendenciaként mutat-
kozik, a korszak lírájára csak nagyobb részben igaz, s ha né-
hány jelentősnek indult költemény bántóan be is teljesíti (több 
a háborús művek között), nyújt ez az időszak igazi verseket is. 
Például olyat, mint az 1942-es kötet címadója, Л lélek pana-
szaiból, mely e költészet első huszonöt évének egyik magaslati 
pontja. Egyetlen sikolyos-síró litánia a személyes létezhetésért, 
kicsiny napi tények, értékek bensőséges világáért, — a mind-
ezektől való megfosztottságban: a lélek könyörgése a testért, 
„melyért megszülettem", melyben „Én, Valaki voltam..." 
Sok „társadalmibb" igényű költemény között a legnagyobb 
társadalmi vers ez a végletekig személyes önsiratás, talán csak a 
Babits Mihály emlékére, a munkaszolgálat küszöbén írt meg-
rendítő hazavallomás emelkedik közelébe. Zelk költészetének 
legpozitívabb potenciálja mutatkozik meg itt: a jogfosztott kis-
ember érzelmi lázadásának, erkölcsi értéktudatának, maga-ér-
zésének közvetlen megszólaltatása. Ez a „hűség és hála" érze-
lem-erkölcsének autentikus területe, a kisemberi-hétköznapi 
valóságszféra, amelyben a zelki valóságviszony, sajátos érzé-
kenység maradéktalanul hiteles és önmagán túlmutató lírai 
konkrétsággal képes megszólalni. 

Láttuk, hogy Zelk Zoltán életútja a felszabadulás előtt 
egyetlen küzdelem a jogok világába való befogadtatásért, az 
emberi méltóságért. A történelemtől hitelesített annyiban is, 
hogy mindvégig belül marad egy objektív igazságú közösségen; 
költészetének tartalmaként pedig etikailag is annyiban, 
amennyiben az emberi progressziót potenciálisan képviselő 
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kisebbségek erőt adó, napi-emberi igényeit fogalmazza, érté-
keit hozza felszínre. Valódi művészi hitellel, amikor megmarad 
az erkölcsi érzelmek közvetlen spontaneitásánál, költői maga-
tartásában is őrizve a kisemmizettség, senkiség vállalásában 
megnyilvánuló integritást és jobbra igényes emberi kvalitást; 
amikor költőként is megmarad egynek a sok közül. Csakhogy 
épp ez a hiteles tartalmú költői magatartás nem tud kitelje-
sedni, megszilárdulni. Bizonyára az objektív helyzetből befo-
lyásoltan többre tör: a minden elnyomottak nevében, nagy 
társadalmi igazságokat kimondani kívánó osztályköltő hangjá-
nak keresése érződik (pl. az Este a kútban nagy lélekzetvételé-
ben és hasonló típusú versekben). Jellemző, hogy ekkor fogal-
mazódik meg tételesen a költő társadalmi „mandátumának" 
problémája. „Van-e hazád költő, tiéd e nép? " — vívódik az 
árulkodóan retorikus kérdésen az Éjszaka írom, hogy annál 
közhelyesebben, akartabban adja rá a görcsös-könnyű választ: 
„Te vagy hazám, vasöntők, földek népe!" Némileg a negyvenes 
évek végi „pártos" vallomásokat előlegezi ez s még több vers 
fals, bizonykodó hangja, jelezve, hogy költőjük egy arányté-
vesztett, költői adottságokban nem megalapozott magatartást 
és státusz-tudatot próbál kialakítani. Az az érzelem-erkölcsi 
szemlélet, mely a vallomásosság közvetlenebb formáiban oly-
kor nagy erővel tudta megszólaltatni a társadalmi szenvedés 
közemberi élményeit, „hálából" most többet akar: a törté-
nelmi igazság teljes képviseletét — amit a József Attila-i nagy és 
tiszta tudatosságú gondolati költészet vállalhatott. 

A még mindig magát kereső költő nem ismerte föl, hogy a 
hála ilyen igénnyel milyen veszélyeket rejt. A történelmi igaz-
ságot objektíválni hivatott intézményi, szervezeti valóságra 
projektált feltétlen érzelem olyan síkra viszi, ahol szükségkép-
pen elszakad a napi-személyes emberi viszonylatok fontos kis 
igazságaitól, értékeitől, melyek alkati érzékenységének termé-
szetes táplálói. Érzelmileg átélt erkölcsi igazságokat, jogokat 
közvetlenül átruház olyan társadalmi hordozókra, melyeknek 
ezeken kívül más, elsődlegesebb és más szintű (társadalomfilo-



64 Bécsy Ágnes 

zófiai, politikai) meghatározottságai vannak. A személyes kap-
csolatok szférájában átélhető és kifejezhető viszonyt átvetít-
heti, átlelkesedheti az érzelmileg közvetlenül reflektált közös-
ségről egy osztály elvi valóságára, személytelen intézményeire. 
Hogy Zelk Zoltán nem ismerte föl megnőtt költői igényeinek 
ezt a buktatóját, annak paradox módon ugyanaz az érzelem-
erkölcsi alapviszony az oka, amely potenciális — és egy időre 
elhagyott — költői értéklehetőségeit kialakította. A hüség-elv 
mint érzelmileg motivált erkölcsi tartás nem pusztán pozitív 
lehetőségek alapozója művészetében, hanem — ekkor igen erő-
sen — a személyi önmegőrzés eszköze. És megvan ez a szerepe 
a költői létnek is. Az osztályköltővé válás ezért elsősorban nem 
költői tett — elvi értelemben —, hanem az egzisztenciális 
szorongatottság közvetlen eredménye és tükre. Poétikailag a 
versek erősödő diszkurzív fogaimisága, illetve érzelmes retori-
kája, illetve ezek elválása teszi — például — mindezt leolvasha-
tó vá. 

A felszabadulás előtti lírában ilyenformán kialakult a jó és 
téves folytatás lehetősége egyaránt. Szembetűnő költői lét-
módjának teljes védtelensége, kiszolgáltatottsága a külső körül-
mények érzelmi befolyásának. Ebben teremtődött meg a fel-
szabadulást követő tíz év költészetének alapfeltétele, s a foly-
tatás — minden válságkövetkezményével — szintén feltétele 
volt valamiképp a végső költői önmegtalálásnak. 

* 

A felszabadulást követő időszak, mintha a szívós én-építés 
utolsó stációját hozná el Zelk Zoltánnak: a teljes el- és befo-
gadtatást a nemzeti társadalom tágas közösségében. Teljes jogú 
emberséget ad az új szabadság, annak a múltnak a rehabilitá-
cióját, kiélését', amelytől mindeddig megfosztatott: („Vénülő 
itjan meglelem,/ kinek hajdan születtem, /кi harminckilenc 
éven át/ nem voltam, nem lehettem." (Negyven) Minden nagy 
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társadalmi és sorsbeli átalakulás apokaliptikus és gyermekien 
primer élmény az átélés közvetlenségében; Zelk Zoltánban a 
felszabadulás ilyen túlcsorduló érzelmi élményként teljesült ki 
és lobogott tovább 1954-ig. Szilágyi Ákos észrevette már, hogy 
ekkor lesz költészetének uralkodó évszaka a nyár; metafora-
bázisa a termékenység, kiteljesülés, verőfény, érlelő hőség ele-
meivel gazdagodik. Képeiből eltűnik minden szorongató, 
nyomasztó színezet, immár a táj lesz hűséges és hálás az ember-
hez: segítő szolgája az okos gazdának, vagy egyenesen az ember 
teremtménye. Kulcsszó lesz a korszak verseiben a teremtés, a 
korlátlan hatalmú ember műve; aztán az ég mint remény, 
teremtő álom: e tartalmak magukban rejtik mindazt, amit a 
megváltódás jelent Zelknek — s aligha csak neki —: eget a 
földön, álmot a valóságban; követelő azonnalisággal megvaló-
sultként köszöntött, korlátlan reményt. A harminckilenc éven 
át visszaszorított emberigény robbant ki a beteljesülés mámo-
rában. 

A feloldódásnak továbbra is túlsúlyos mozzanata a valóság-
hoz való érzelmi viszonyban a hűség és hála az(ok) iránt, 
aki(k) a földi eget kitárták. Az érzelmek objektuma azonban a 
történelmi megvalósulás rendje szerint óhatatlanul egy egészé-
ben és lényegileg csak elvontan fölfogható osztályban, annak 
távoli képviselőiben és intézményeiben inkarnálódik. így a 
költő hűségének megjelenési formája is módosulni kénytelen a 
háború előttihez képest. Régi mozgalmi emberek emlékezései-
ben visszatérően találkozunk azzal a kísérlettel, hogy meghatá-
rozzák, mit jelentett számukra a mozgalom, a párt a felszaba-
dulás előtt és szorosan utána. Jellemzően gyakran válik ilyen-
kor metaforikussá a kifejezés; nagybetű kerül a szó elejére, 
felbukkan a „család"-hasonlat. anyánk, a Mozgalom!" -
jelenik meg Zelk versében (Szólj versem), logikusan ráépülve 
életeseményeire és költői természete előzményeire is. — A ki-
tagadottság állapotában a Babits Mihály emlékére írott vers 
még Babits személyét tette mindannak foglalatává, ami befoga-
dást, személyiségtudatot, emberi aspirációt jelentett az ellensé-

5 Irodalomtörténet 
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ges külvilág ellenében. Két tényező fontos ebben: Babits azért 
tölthette be ezt a feladatot, mert közvetlen emberi-költői való-
ságában, a személyes kapcsolat hitelével idéződik meg a vers-
ben; s mert emberi-költői valóságában objektíve is alkalmas 
ennek az érzelmi-erkölcsi jelentésnek a hordozására. A vers 
minden hitelét elvesztené, ha „Babits" helyén az „Iiodalom" 
állna, vagy pl. „Herczeg Ferenc". Az érzelem-erkölcsi tartalom 
lírai hitellel csak átélt kapcsolatként jelenhet meg, ha valóságo-
san alkalmas személyben objektíválódhat. De a vers azt is elá-
rulja, hogy a konkrét személy még objektív érdemessége alap-
ján sem válna a költői értéktartalmak hordozójává, ha nem 
történne meg a szubjektív érzelmi, erkölcsi értéktörekvések rá-
vetítése, miáltal az objektív alkalmasság benső átéltséggel telí-
tődik. Hogy az attribució révén sajátos jelentésűvé, értékűvé 
emelt személy objektíve is alkalmas a ráruházott jelentések 
képviseletére, annak garanciája részben életrajzi. S ez a garan-
cia könnyen elvész, ha a benső értéktartalmak és törekvések 
kivetítése, átvitele nem valódi személyes kapcsolat révén ref-
lektált, „intézményi" objektumra irányul. Mikor a hűség- és 
hála-érzelem az egész győztes proletariátus és a párt iránt a 
költő számára autentikus érzelmi-személyi formában keresi ki-
fejezését, nem találhat szubjektíve és objektíve egyaránt meg-
felelő, személyes tapadási pontra. A végre teljes emberi-költői 
befogadtatást nyert, autonóm ember hűsége és hálája egyéb-
ként sem egyesek kvalitásainak szól, hanem az intézményesült 
közösségnek. A költő érzékenysége, reagálásmódja viszont ért-
hetően nem változott; ez a személyes értékmag, mely a szemé-
lyiség legalizálásáig az önazonosság biztosítéka volt, költői 
személyiségjeggyé fixálódott. Különben is, hogyan változna 
meg akkor, amikor végre társadalmi jóvátételt, igazolást 
kapott? 

A megoldás a költői alkatból fakadó: az intézmény meg-
személyesítése, antropomorfizálása, az eszményi tartalom 
személyi kváitássá lényegítése. A zelki érzelmi alapú erkölcsi 
valóságviszony így találkozik a személyi kultusszal, s válhat 
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annak leghatékonyabb képviselőjévé — a teljes jószándék, 
etikus igény, érzelmi hitel ellenére, vagyis inkább ezek által. A 
hűség és hála e'nefce-típusú versek szubjektíve abszolút hite-
lesek (ezért nem tagadta meg őket máig sem Zelk Zoltán — 
nem tagadhatván meg tudatosan hűségét: önmagát): az az 
objektív társadalmi erő, melyet a versek hőse intézményesen 
(csak épp nem: személyi kvalitásaként, erkölcsi értéktar-
talmaként) képvisel, kétségbevonhatatlanul pozitív, ezenkívül a 
projektált értékek elvi rehabilitációját, igazolását látszik adni. 
A költőileg hibás attribució objektív tévedésének fölismerése 
viszont csak olyan eszmei tudatosságú szinten történhet meg, 
ahol — hogy Lukács Györgyre hivatkozzam — a költői akció-
rádiusz a történelmi helyzet akciórádiuszát eléri. Ehhez Zelk 
Zoltánnak pedig éppen a feltétlen érzelem-erkölcsi alapú, „ön-
tudatlan" költőiség nem adott adekvát eszközöket. 

Minden érzelmi elkötelezettség, választás önigazolást keres, 
minden hibás attribució igazolhatja magát egy ideig úgy, hogy 
fokozódik. A korszak verseiben ezt jelzi a néha komikumig 
erősödő retorika és allegorizálás. Utóbbi az emocionális 
viszonynak és a költői poziciónak túlfeszült jelképeit teremti, 
az előbbi ezt akaija alátámasztani. Ahogy az említett példa-
versben: „A közösség meleg tekintetét, / én-népemét és minden 
népekét / látom lobogni most, hogy szembe nézek / veled, 
Emberiség!" A költői szóláshelyzet allegorikus felnövesztése az 
organikus azonosulás mesterkélt víziójában történik meg. A 
költő érzelmében egy az egyetlen szervezetté képiesült emberi-
séggel, mely részeiben is megmarad „családnak". (A Szovjet-
unió: „Egyetlen dúsan megterített asztal I . . . I körülállják a 
népek" és sokmillió pohár emelkedik „Társunk", „Vezérünk", 
„Tanítónk", „Apánk" egészségére.) Az érzelem tehát először 
az egyszemélyű emberiségre vetítődik ki, quasi a világ nevében 
szólás emberfeletti igazsághelyzetét teremtve. A versben aztán 
végig ez az emberiség-költő áll előttünk a személyes viszony 
(látszatának) másik tagjával, az asztalfőn ülő „Apá"-val, aki 
éppen olyan azonosult kapcsolatban van az emberiséggel, mint 

5* 
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a költő. („Lenin tüdejével lélekzett, s Sztálin / kaijával harcolt 
már a proletár!" — „Kommunista Párt és Sztálin: egy", 
„Munkás és paraszt és Sztálin: egy": az organikus, allegorikus 
azonosítás itt is megjelenik.) így, az allegorizált viszonyban 
zavartalanul projektálható rá az értéktulajdonító érzelem. A 
folyamat persze önindukciós is: a hűség választott tárgyát 
igazolni kell, hiszen önmagát igazolja vele. Ez utóbbinak 
pontos tükre a szónoki pátosz (a vers úgyszólván kizárólagos 
kifejezőeszköze a szó- és gondolatalakzatok tömege). 

Zelk Zoltán később elválaszthatónak tartja ezekben a 
versekben a lírai érzelmet és a versek tárgyát. Egy 1966-os 
nyilatkozatában pl. lehetőnek véli, hogy a Sztálin-óda „elválik 
a modelltől s önállóan ítéltetik meg". Teljesen egyetértünk 
Szilágyi Ákossal, aki érdemben talán először reagált e problé-
ma költészeti lényegére. Mint írja 

„ezek a versek 'aurájuk', 'kultikus' funkciójuk elvesztésével maguk is 
elvesztek a művészet számára, titkukat nem esztétikai elemzés, sokkal 
inkább az irodalomszociológia hivatott megfejteni. A lírai alkotás igaz-
ságához kevés az alkotó szenvedélye és őszintesége, a tárgy igazságára is 
szükség van . . . a tárgy kiválasztása már önmagában is a megformálás 
mozzanata, s még lírai kiképzése is csak belső' természetének vagy a 
hozzá való történelmileg jogosult és hiteles viszony természetének meg-
felelően történhet . . . nem lehet egy alkotáslélektanilag igaz mozzanat-
ból (ihlet, intuíció, indulat) a költői lét, a .lírai költészet ontológiáját 
csinálni" (Kiemelések tőlem: B. Á.) 

Szilágyi Ákos ezzel rátapint arra a kérdésre is, amely nem 
csupán ebben a korszakban, de valószínűleg Zelk egész lírájá-
nak szempontjából központi kérdés: a személyes hit és érzelem 
— a lírai ontológia, az életrajzi én — a költői én, az érzelem-
erkölcsi kisvilág - a tág tudatosságú nagyvilág összefüggésére, s 
ez összefüggés természete szerint Zelk költői autentikusságá-
nak határoltságára. Ebben a költői időszakában, úgy tetszik, 
menthetetlenül — noha jóhiszeműen — hágta át e határokat, s 
kilépvén abból a körből, melyben a „tárgy igazságát" töké-
letesen és természetesen ismeri, szükségszerűen tévedt el. 
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Ami Zelk Zoltánnal, az ő érzelmi szocializmusával történt, 
egyedi eset voltában is sok általános tanulsággal szolgál, többek 
között ezért sem látszik feleslegesnek az okok, determinációk 
keresése. A tanulságok levonását természetesen elsősorban 
magától a költőtől várta a korabeli irodalmi élet, nem is hiába, 
bár merőben másként ment ez végbe, mint ahogy az önmeg-
mérést csak fogalmi önkritikában elképzelni tudók sürgették. 
(Vö. Székelyhídi Ágoston kritikája a Tűzből mentett hegedű 
verseiről; Kritika, 1963. október.) A nyilatkozatok fogalmi 
nyelvén nem egy költő, hanem egy jó szándékkal csalódott 
ember mentsége szól máig — például Bertha Bulcsúnak vála-
szolva (i. m. 394.): „Sem megbánni, sem szégyellnivalóm nincs, 
ami bajt és kárt okoztam, magamnak okoztam és nem mások-
nak." Noha az elvárt önmegmérés ilyen nyilvános-vallomásos 
formái a gyanútlan költői ontológia változatlanságát sugallnák, 
költészetének gyakorlata 1954-től éppenséggel változást mutat, 
teoretikusan nem tudatosult, valójában annál nagyobb elvi és 
gyakorlati jelentőségű „belső megújulást". 

• 

Zelk Zoltán termékeny és pozitív pályamódosulása nem 
egy csapásra bekövetkező esemény volt, hanem az ötvenes évek 
közepétől, az Alkonyi halászat (1954-56 versei) és a Tűzből 
mentett hegedű (1956—62 versei) kötetek majd tíz évnyi idő-
szakának lassan kibomló fejleménye. A kritika rendesen az 
utóbbi kötetben, kiemelten a Sirályban (a Sirály-élménykör 
darabjaiban) jelölte meg e költészet váltópontját; a szembe-
nézés és megújulás azonban már a kevéssé méltatott 1956-os 
kötetben megindult. A Sirály kiemelése mégsem jogtalan, e 
vers(ek) szerepe kétségkívül nagy, valószínűen azért, mert 
részét képezik — legszembetűnőbben személyessé élt-
szenvedett részét — annak az 1954-től kezdődő „lelki föld-
rengés"-nek, mely Zelk Zoltán világát alapjaiban megrázta. A 
Sirály jelentősége nem kizárólag önértékével magyarázható. 
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Keletkezési ideje, körülményei alapján lehetetlen fel nem 
ismerni, hogy a benne szólaló fájdalom és önvád nem csupán a 
szeretett társ elvesztésének szól. Ez a lírai rekviem elsősorban 
mégiscsak én-vers, egy jelzésszerű önéletrajz epikumára épített 
múlt-síratás és jövőkeresés. A mű belső élménymozgása meg-
ragadható három pillanatában. Az önvádló kérdésben (.Д/ierf 
is lettem hütelen. . ." 14. strófa), és a rá válaszoló kettős 
feleletben, mely a múlt és a jövő, elveszettség és életmentő 
perspektíva együtt-érzékelésével a személyes gyász aktualitásá-
ban az egész sors felmérését jelzi ( „ . . .ami van, el nem hiszem, 
/ én-szívem messzibbre izen, I nem a jövőbe, múltba már" a 19. 
strófa szerint; „Most már tudom, miért megyek, / most már 
tudom, hová megyek, / most már tudom, hol is megyek — / 
örökkön koporsód megett" a 27. strófa szerint). Az 1954—63 
közötti vesek összességében is kitapintható a hűtlenség meg-
semmisítő önvádja, a múltba forduló vezeklés kényszere, és a 
múlthoz viszonyuló új hűségben megtalált cél és jövő iránya. A 
költői önmegmérés éppúgy a hűség érzelem-erkölcse jegyében 
zajlik, ahogy korábban is minden változás. A várt önkritika 
nemcsak nyilatkozatokban, de fogalmi pontosságú versezetek-
ben sem szólal meg, ám annál költőibb válasz forr ki a líra 
érzelmi szintjén, összefüggésben például az elveszített társ 
miatti gyásszal. Nem véletlenül. Ez a kapcsolat minden hűség-
elvű kapcsolat személyessé kicsinyített, átélt mása volt a költő 
számára kezdettől fogva; maradéktalan személyességében — 
indulati mélységét, teljességét tekintve — pedig felnagyított 
mása. Az életszövetség első perctől beleilleszkedett a megváltó 
kapcsolatok sorába; mint magánéleti viszony — azzal az élet-
körrel, amit jelentett — a közéleti viszonylatok kiegészülése 
volt olyan szorosan, hogy azok metaforikus kiegészítője, ki-
fejezője is lehetett számos háborús vers tanúsága szerint (pl. Ha 
nem tudnálak, Másfél esztendő; „Szerelmem így lett hon-
vágy. .." — ,JCi társ valál, így lettél ím, hazám"). Előzmények 
adnak tehát alapot azt gondolnunk, hogy a Sirály (vagy az így 
látom őt, az Utolsó napom, a .Sírfelirat) igazi értéke és helyi-
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értéke azáltal is meghatározott, hogy a formálisan csak magán-
életi esemény reflektálásába az adott pillanat közéleti vonat-
kozású fájdalma is beleárnyaló dot t. Az élmény Zelk Zoltán 
hűség-elvét állította próba elé, és a személyességből kiindulva, 
illetve azon belül maradva, de egy szélesebb területre is ki-
vetítve, önmagával való elszámolásra indította. Az Utolsó 
napom önvádja, riadalma - hogy „szégyent hord amennyi 
pillanat, I az árulás, a csalás szégyenét | gyűjti fejemre, melyre 
már csupán | hamu, hamu, csak hamu illenék: | de soha így 
nem ordított szívemben ahütíenség fájdalma..." — nemcsak a 
jóvátehetetlen veszteség, hanem — ezen belül — egy tágabb 
hitelű életélmény erejével jajdul. 

Ismételten vissza kell azonban térnünk rá, hogy a bűntudat, 
a vezeklés igénye nem ezekben a versekben jelentkezik először 
(ami az Irén-versek többletét is megerősíti); megszólal már az 
Alkonyi halászat egyik jellemző tájversében / Ez már az ősz /: 
Csügged az ág, ejti leveleit. — / Ó, ha az ember is a bűneit / így 
hullathatná! s lomb nélkül, meztelen, / de állhatnék telemben 
bűntelen!" Ugyanez a bűntudat ihlette a Cigány-biztatót, a 
lelkiismeret „kofájából" „búval füstölgő nótát" húzó cigány 
lírai képmását, s a bíztatást egy új dalért, mely „lemossa 
lelkünk kormát". Az ötvenes évek közepéig tartó költői eufó-
riának bűntudat vet véget, mely hűtlenségnek minősíti a hűség 
tévedését. Tévedésének felismerése és szubjektív értékelése 
szempontjából fontos az Itt, e földön című vers tanúsága, mely 
szerint megérzékelte az „álmok tejútján" bolyongó vágyaknak, 
az „égre is földet festettem én" fflúziótörekvésének és az 
eredménynek végzetes szétválását. Majd az eredeti szándékok, 
vonzalmak és kötődések minden korábbinál pontosabb lírai 
ábrázolása következik: „Énnekem szívemig az ér, / ha piacra 
zörög a szekér, / kerekek közt, a szekér alatt / porban, hóban a 
hűség szalad —", s tovább, a külváros, a szombat esték és az 
„öreg prolik" világának apró képei, melyekben a költő meg-
találja adekvát költői világát: „Ti voltatok igazi köröm. / 
Nékem a merengés börtönöm." Az „igazi kör" határainak 
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felismerése a legfontosabb ezúttal, de hozzátartozik a „meren-
gés", a mérlegelő, távolító reflexió, az elvonatkoztatás bénító 
idegenségének minősítése is, ami az érzelem-erkölcs sponta-
neitásával élő költő részéről nem meglepő. Ugyanezen költői 
karaktere jelöli ki „igazi körét", melyet az akkori időben 
elveszni látott, mintegy eltávolodni, erkölcsi emlékké fogal-
mazódni át a közvetlen átélés jelenlevő tárgyából. Ez kelti 
benne a hűtlenség gyanúját önmaga iránt; itt még nem vég-
legesen, még a világon perelné illúzióit, de az elutasított, át-
hárított felelősség nyugtalanító tudata mégis árulkodik. Ebben 
a versben és korszaktársaiban jelennek meg először a meg-
fáradtság, valódi öregség jelzései; a tájmetaforák évszaka őszbe-
télbe fordul, a napszak alkony lesz vagy éjszaka, a jelenre 
orientáltságot az emlékezés gyakorisága váltja fel. 

A költészetét ettől kezdve máig jellemző emlékező-meg-
idéző versek ekkoriban nagyobbrészt költészet-értelmező 
funkcióval bírnak, így a három József Attilát idéző mű. Zelk 
Zoltán írta le, s ekkor, az utókor részéről versben először 
József Attiláról a szikrázóan tiszta ítéletet, hogy „A század 
tűzfalára mégis ő írja azt a verset" — és hogy érte „vezekelni / 
egy nemzedék élte kevés". József Attilát idézte („Szükség van 
szavadra") saját — és nem csak saját — pokoljárásának éveiben, 
és ez a tiszta értéktudat pontosan kiegészíti saját költői ön-
tudatának ekkor kezdődő korrekcióját: önnön „igazi körét" 
felismerően a lemondással, „önkorlátozással" gazdagodó bátor-
ságát. 

Még 1956 előtt született az a vers, mely a Tűzből mentett 
hegedű kötet címadó versével úgyszólván a költői megújulás 
teljes útját ábrázolja: A bánat jogáért - variációk két sorra. 
Nem véletlen talán, hogy a szürrealisztikus képi élmény-
kifejezés a diszkurzív-fogalmi előadás egyeduralma után itt 
jelenik meg újra határozottan. „ . . . s állok nagy szelek útjain, / 
elkárhozott malom, / mely egyre zúgja, őrli / hangja-se-hall-
hatón: / Ha fölkél egyszer szívemben a hold, / nem lesz más 
csillagom..." A sorok a variációk képi szintjén az egész mű 
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élménymagját ábrázolják, a személyes, benső élethelyzetet, 
mely aztán egyre fogalmibban határozódik meg. A Cigány-biz-
tató és a Tűzből mentett hegedű cigányképmásai között nehéz 
volna nem éreznünk véncigányos utalást az idézett sorokban is. 
A nagy erők útjába került egyén történelmi elkárhozása szüli a 
bűntudatot, s a szüntelen önvád a fölkelő öregség és magány 
bánatával egyesül. A fogalmibb variációkban fogalmazódik 
meg a „vétkem, / én igen nagy vétkem" mibenléte: „Felnőtt 
voltam, s felnőttek közt / gyermekszívvel éltem", majd: 
„Szakadékok fölött jártam / cérnaszál reményen". A szub-
jektív hűség objektív - költői - hűtelenségbe átfordulásának, 
bűntelen bűnösségének érzelmi-erkölcsi döbbenete aztán olyan 
programhoz vezet, mely a múlt emlék-romjainál muzsikáló 
cigányéval rokon: „ . . .romjaimból / új várat nem rakok"; majd 
így nyit magának — ismét sugallatos képekben, dalban — új 
perspektívát: „Megállok én már egy fűszálon, / elhálok egy 
falevelen, / rigók álmába takaródzom..." Vagyis alluzív képek-
kel, érzelmi utalásokban veti el nagyralátó-naiv költői illúzióit, 
és visszanyúl szegénylegénykorának emlékeihez, a kis dolgok 
értékeihez. Hogy ez az új „hűség" mennyire a változó költői 
magatartás jele, tán nem szükséges bizonygatni, kiemelni itt a 
költői önszemlélet önállósulósulását kell. Lenge képei úgy 
határozzák meg autentikussági körét, hogy minden definíció-
nál pontosabban sugallják: a napi „jelentéktelenségek" átélésé-
ben keresi ihletét, bennük találva meg azokat a létmozzana-
tokat, melyekből lírai aspirációit merítheti. (A vers egyik 
fontos képelemének szó szerinti megújulását találjuk később a 
Micsoda madár című átpoetizált lírai képmásban — benne a 
hajdaniból megújult, továbbra is érzelmi, azonosuló, de ennyi-
ben tudatosult és vállalt ars poetica fonalán önjellemzését 
fogalmazza.) 

Pályája kezdetétől megfigyelhető volt vonzódása, hajlama 
arra, hogy a köznapiságban találjon magára, de csak a hatvanas 
évek elejétől vált ez egyértelműen tudatos költészeti elvévé s 
valóban költői magatartásforma alapjává. Egyértelműen erre 
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mutatnak az ötvenes évek közepétől felbukkanó, sokasodó 
lírai képmásai. Először 1954 után jelenik meg ilyen, a 
„cigány", ez fejlődik aztán a „clown", a „bohóc" képeiben. 
Olyan lírai személyiségrajzok ezek, melyek hangsúlyozzák, 
hogy azonosulása a köznapi cselekvések, szenvedések és örö-
mök közt bukdácsoló hősé, aki mégsem szürkén középszerű. 
Bohócnaivitása egy sajátosan hazai slemil-hősiességgel páro-
sulva bonyolult öniróniát teljesít ki, mely az évek haladtával 
költői önarcképén elmélyül, mára egyik legkarakteresebb 
vonása lesz. A költői önmegfogalmazások iróniája mindig ön-
kritikát is rejt, és a lírai képmásokban sűrűsödve azáltal lesz 
korszerű, tipikusan mai valóságviszony, történelmileg hiteles 
reagálásmód megjelenése, hogy magában foglalja az önmagával 
való szüntelen szembenézést, a „visszautalást", az elmultak 
korrekciójaként is ható jelenbeliséget. 

Ez a költői megújulás a kezdeti érzelem-erkölcsi meghatá-
rozottságokból táplálkozik, de úgy találkozhat a felismert tör-
ténelmi koijelleggel és -igénnyel, hogy hűség-elve visszanyeri 
eredeti, értékképző életkörét. A múltból a félmúlton át-
mentett erkölcsi emlékképletek most teljesülnek ki először 
költőileg: a templomudvar, az Újmajor, a toloncház, a pesti 
„alvilág", az irodalmi kávéházak stb. — tehát a háború előtti 
múlt köznapi tárgyi világa a hatvanas évektől jelenik meg Zelk 
költészetében nagy erővel. Az emlékanyag lírájának hatalmas 
tárgyi gazdagodását, érzékletességének, színeinek bővülését 
hozza, egyben a fogalmi-diszkurzív versépítés visszavonását, 
átfejlődését a tárgyhoz kötött, direkt érzékenység közvetlen-
azonnali kifejezésébe. Az emlékek tárgyiasságához kötődő ér-
zelem-erkölcsi tartalmak jelenérvényűeknek mutatkoznak: 
általuk épül értékjelentés, „többlet" a ma hétköznapiságába is. 
Kontinuum jön létre múlt és jelen között a költői élményben, 
így az emlék „időtlen", konkrétságában is elvonatkoztatható 
jelentés, értékpillanat lesz. Az átélt pillanat lírai megragadásá-
nak ősi alapformája a dal, a benne megőrzött mag: a sugalmazó 
kép, melynek metaforabázisát most is a természeti elemek (ág, 
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levél, szél, madár stb.) és az emberi kapcsolatok alaptényei 
adják. Zelk Zoltán azonban túl is lép a képen a befejezetlen-
ség, a ki nem mondott, elharapott közlés irányában — túllép 
így az egyes versen is a kötet- illetve „költészet-írás" felé, ami 
az autonóm költői világkép- és paradigma-teremtés egyik 
biztos jele a modern lírában. — Bár a kritikák épp az utóbbi 
húsz év költői vívmányairól, technikai, versszerkesztési kérdé-
seiről szóltak a legtöbbet, mégis alaposabb tanulmányt érde-
melne annak vizsgálata, hogy életműve legkimagaslóbb kötetei-
ben (Fölforrt az ég, 1967; Bekerített csönd, 1971) hogyan 
szünteti meg a hagyományos költői képet, s ezzel a vers 
határoltságát, befejezettségét, a prózai közhely-tények képpé, 
gazdag szürrealista képsorok prózai tényközléssé formálásával; 
milyen — nem egyedi képet, hanem — tág összefüggésű vers-
elemet teremtő erővé tudja hajlítani korábban oly merev és 
formális szónoki retorikai eszközeit: az ismétlést, a paraleliz-
must, az aposiopesist (elhallgatás, félbeszakítás), a főmön da t-
részek teljes elhagyását stb. (Vö.: Tandori Dezső: A befejez-
hetetlenség igénye; Új írás, 1971. 9. sz.) - E formai, mester-
ségbeli kiteljesedés eredőit keresve valószínűleg a harmincas 
évek közepe előtti, korai expresszionista-szürrealista indítások 
jelentőségét látnánk igazolva, ugyanakkor azt is, hogy az öt-
venes évek hamis szónokiassága szintén tanulsággá fordítható 
kudarc volt. Az utóbbi tizenöt-húsz év formai, verstechnikai 
vívmányaiban Zelk Zoltán éppúgy saját korábbi, teljes költé-
szetére épít — és abból épít —, ahogy érzékenysége, költői 
ontológiája egészében is. 

Az önálló költői hang, a korszerű eredetiség kiépülése ter-
mészetesen esett egybe a valóban költői önszemlélet, az egzisz-
tenciális nyomás, szorongatottság alól szabadult költői lét-
forma kikristályosodásával; a belső fedezettel, történelmi hitel-
lel bíró költői magatartás megszilárdulásával. Ugyanakkor ez a 
termékeny költői „megszületés" az önfelmérésből, a hűség-
elvre támaszkodó számvetésből következett, a „tévedés" kor-
rekciójaként, mely nem megtagadás volt, hanem az eredő szán-
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dék és értéklehetőség megmentése, beteljesítése. Az „ónbe-
határolás" a művészi igazság és intenzitás felemelője lett. Köl-
tészetének pozitív jelentősége ezért nem korlátozódik csupán 
az utóbbi tizenöt év verseire, hanem az eddig felvezető pálya 
alakulásának „példázatosságából" tűnik ki. Nem a filozófiai 
világkép nagy költészete Zelk Zoltáné, de alighanem egyedül-
álló képviselője annak a sokszor lekezelt és megcsúfolt kis-
embert hűségnek, tisztességnek, mely korszakok viharain 
mentette, hozta máig, szorongatva és tévedve, de biztos ösz-
tönnel megtisztulva és megtisztítva a hétköznapi emberség 
nagy dolgokat építő kis evidenciáit. Ez a megtisztító megőrzés, 
a hűség pozitív költői tartalma az, amivel Zelk Zoltán jelenlegi 
költészetünkben megkerülhetetlenné vált — nemcsak jó versek 
és kötetek írójává, hanem tanulsággá is. 



F O R U M 

MÁRSSAL TÁRSALKODÓ MURÁNYI V É N U S 
1664-BEN 

„Költ az Stubnyai hév vízben Boldog Asszony havának 27. 
napján 1664. esztendőben" — indította űtnak legnevezetesebb 
művét Wesselényi Ferenc nádornak és Szécsi Máriának ajánlva 
Gyöngyösi István. A Marssal társolkocló Murányi Vénus még 
ugyanebben az évben napvilágot is látott Kassán. A mű ilyen 
tágabb értelemben vett „születésnapja" felett azonban elsiklott 
az utókor tekintete.1 

Igaz, Arany János figyelmét megragadta a mű kiadásának 
nevezetes esztendeje, de ezt az összevetést legfeljebb csak 
megismételni lehetett ezután. 

„Azon év, mely Zrínyi Miklós, a „Szigeti Veszedelem" nagy költőjének 
erőszakos haláláról lőn emlékezetessé (1664), egyszersmind oly epikai 
mű első megjelentének az éve, mely, társaival együtt, sokkal nagyobb 
népszerűségre vala kelendő, mint a nálok hasonlíthatatlanúl remekebb 
Zrínyiász."a 

A történetírók pedig 1664-et egyedül a csataterekre szeg-
zett szemmel tartották számon. Ebben a perspektívában a 
nádor alakja érdektelennek tűnt. Nem vívott fényes csatákat a 
törökkel és nem perelt szenvedélyes hangú nyílt levelekben 
Lipót császárral, mint Zrínyi Miklós. Úgy tűnhetett ebben a 

1 Gyöngyösi István összes költeményei. Közzéteszi Badics Ferenc. 
Bp. 1914-1934 . 1. Marssal társalkodó Murányi Vénus 124. A továb-
biakban a vers megfelelő strófáit innen idézzük. 

2 Arany János: Gyöngyösi István. In: Arany János Összes prózai 
Müvei. Franklin kiadó. Ê. n. 433. 
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felfogásban, hogy 1664-ben Wesselényi hűsz évvel azelőtti ön-
magával teljesen azonos. Legfeljebb csak megöregedett, de 
ugyanaz a császárhű, az országos érdekkel nem sokat gondoló 
főúr, aki a „murányi kaland" idejében volt s csak a vasvári 
béke következményei juttatták oda, hogy Lipót császár és 
magyar király országlását elutasítva nevét adja a nevezetes 
összeesküvéshez. 1664 elején eszerint Gyöngyösi udvarló, 
gáláns ajándékként nyújthatta át a nádori házaspárnak elszállt 
ifjúságuk emlékét, az erdélyi fejedelem I. Rákóczi György 
hadjárata idején Murány asszonyának házasságot ígérve III. 
Ferdinánd császár számára a nevezetes várat csellel elfoglaló 
füleki kapitány és a várúrnő szerelmének történetét. Érthető 
hát, hogy a historikusok a Murányi VémsX 1644 eseményei 
alapján közelítették meg, közvetlen történelmi dokumentum-
ként használták, Gyöngyösit Gyöngyösivel bizonyították, az 
elbeszélt eseményt históriai hitelességében a költői műből írták 
le.3 

A Márssal társolkodó Murányi Vénus körül, talán éppen 
ezért olyan sok még ma is a homály. Kitűnő irodalomtörténeti 
elemzések kimutatták, hogy a mű tárgya és tartalma között 
ellentmondás van, az elbeszélést oda nem illő részletek, be-
tétek szakítják meg minduntalanul, a mű szelleme, írójának 
politikai érdekeltsége bizonytalan. A Murányi VénusX sem 
Gyöngyösi alkotói pályáján, sem a közönség irodalmi érdek-
lődésének fejlődésvonalán nem sikerült megnyugtatóan el-
helyezni.4 

Indokolt tehát, hogy a Márssal társalkodó Murányi VénusX 
új történeti vizsgálatnak vessük alá. A megjelenési idő, 1664 

3Acsády Ignác: Széchy Mária. Bp. 1885. 93. - , Badics Ferenc: 
Gyöngyösi István élete és költészete. Bp. 1939. 142-144. 

4 Agárdi Péter: Rendiség és esztétikum. Bp. 1972. összefoglalja a 
különböző nézeteket: 8 - 1 1 . - „a marxista irodalomtudomány viszont 
mind ez ideig mostohán bánt Gyöngyösi életmüvével, a kelleténél 
kevesebbre becsülte" - állapította meg Bán Imre már 1964-ben MIT 
Szerk: Klaniczay T. Bp. 1964. II. 196. 
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nyomait keressük meg benne. így próbáljuk megfejteni, hogy 
hordozott-e ez a mü történeti helyzeti energiákat, s ha igen, 
milyen minőségűeket. Az adott históriai-társadalmi körül-
mények milyen tényezői alakították ki gondolatrendszerét? S 
végül ez a megkésett kísértet kell hogy választ keressen arra az 
ugyancsak nyitott kérdésre, hogy mit mondhatott, milyen 
politikai elképzeléseket sugározhatott a Marssal társolkodó 
Murányi Vénus 1664-hen Magyarországon. 

Pontosan ma sem lehet még tudni, hogy mikor lett Gyön-
gyösi titkár Wesselényi Ferenc nádor mellett, annyi azonban 
bizonyosnak látszik, hogy valamikor 1663 folyamán, kora-
tavasz és nyár vége között foglalta el hivatalát. Ebből az a 
lényeg, hogy 1663 őszén már bizonyíthatóan egy nagyszabású 
magyar politikai mozgalom egyik központjában dolgozott. Ezt 
a mozgalmat 1663 koratavaszán a nádor, az országbíró és a 
horvát bán — ahogyan ők magukat, mint a királyi Magyar-
ország első három legfőbb főméltóságviselőjét nevezték — „az 
ország oszlopai" közös megegyezése indította útjára. Wesse-
lényi, Nádasdy és Zrínyi a közös cselekvés érdekében szövet-
séget is kötöttek egymással, amint maguk többször is meg-
fogalmazták, az ország válságos viszonyai miatt. A válság okát 
általában három tényezőre vezették vissza: a bomló és a bom-
lásnak új hódításokkal gátat vetni igyekvő török hatalomra, a 
magyar társadalom betegségeire és Lipót császár központi kor-
mányának a Habsburg dinasztia és az udvari arisztokrácia érde-
keit érvényesítő országlására. A magyar királyságban évek óta 
anarchia uralkodott, az ország kormányozhatatlanná vált, az 
államhatalom az országvédelmi és társadalomszervezői fel-
adataira tehetetlennek mutatkozott. A belső viszonyok rende-
zése a három részre széttört ország mielőbbi egyesítését, kor-
szerű teherelosztást és hadszervezetet kívánt volna, az európai 
fejlemények pedig azt mutatták, megérett az idő a török 
európai hatalma ellen támadó nemzetközi koalícióra. Ezzel 
szemben Várad veszte, az erdélyi kormányválság, a vallási 
hovatartozandóság ürügye alatt zajló belső társadalmi harcok 
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azt bizonyították, hogy a Habsburg kormányzat és a magyar 
rendek még a küszöbön álló török támadást sem tudják vagy 
már nem is akarják kivédeni. Ebben a helyzetben döntött úgy 
a három főúr, hogy megszervezik az országos védelmet, fel-
tartóztatják Köprülü Ali med haderejét, felrázzák, összefogják, 
közös cselekvésre mozgósítják a magyar társadalmat és meg-
nyerik Európa uralkodóit, hogy a Habsburg császárt is maguk-
kal sodorva az oszmán hatalom elleni támadó háborút indító 
koalíciót szervezzenek.5 

E nagyratörő politikai mozgalomnak témánk összefüggésé-
ben csak néhány mozzanatát vázolhatjuk. A Wesselényi és 
Gyöngyösi személyét illető részletekből is csupán a Murányi 
Vénus keletkezésével kapcsolatba hozhatóakra figyelhetünk. 

Wesselényi 1663. május 14-én Murányalján kelt levelében 
megírja Zrínyinek, hogy tisztában van ugyan a vállalkozás 
minden nehézségével és veszélyével, sőt tudja, hogy „Brutus 
rosaja helyett (noha azis nehez ugyan) merges agyarokkal, s 
döghletes mardosasokkal foghnak halalomra öldökölni", vállal-
ja feladatát „ez száraz gallyán való rettenetes, s veszedelmes 
munkamat". Végül megerősíti adott szavát 

„Vettem hát elő egy változtathatatlan szent akaratot; Elsőben megh 
ismert igaz baratimnak tökélletes kedvét kereső szolghaja maradgyak; hit-
tel kötelemnek hívseget éltem fottaval megh tarczam."8 

1663 nyarán a nádor már lázasan dolgozik: tárgyal a vár-
megyék követeivel, főurakat nyer meg, kölcsönös enged-
ményekre ösztökéli a katolikusokat és protestánsokat, hogy -
amint úja - a „tővel-heggyel felfordult országban" a közügy 
érdekében cselekedhessenek. Sűrű levélváltások bizonyítják, 

5R. Várkonyi Ágnes: Törökvilág és magyar külpolitika. 
Magyarország keresztútjain. Tanulmányok a XVII. századból. Bp. 1978. 
1 7 5 - 2 2 9 . 

'Wesselényi - Zrínyinek, Murányalja, 1663. május 14. Fogal-
mazvány. OL E - 1 9 9 Archívum Familiae Wesselényi (AFW) Fasc: 8. fol: 
233. 
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hogy Nádasdyval, Zrínyivel, Lippay érsekkel közös egyetértés-
ben cselekszik. A Habsburg kormányzat magyar referense, 
Rottal János titkos tanácsos útján pedig a magyar hadsereg 
megszervezése érdekében és azért ostromolja az udvart, hogy 
ütőképes császári katonaságot küldjenek Köprülü feltartóztatá-
sára. Országos felkelést hirdet, megszervezi a hadseregellátást 
és lépéseket tesz, hogy előteremtse az országos haderő anyagi 
alapjait. Ott van szeptember'elején a dunántúli Vatton, ahol 
már több főúrra] és köznemessel találkozik, és Zrínyi Miklós 
mint az ország katonai főparancsnoka, szemlét tart a magyar 
hadsereg felett.7 Ugyanekkor Wesselényi elküldi Bory Mihályt 
mint nádori főkövetet Regensburgba János Fülöp mainzi 
érsekhez, a német fejedelmek francia orientációjú csoportjá-
ból alakult Rajnai Szövetség elnökéhez, hogy segítséget kéljen 
és a törökellenes nemzetközi koalíció megalakulását sürgesse.8 

Wesselényit a politikust azonban csak az 1663 őszi súlyos 
viszonyok között ismerhetjük meg. A török gyorsabbnak 
bizonyult, Érsekújvár megadta magát, s Köprülü hódolásra 
szólító kiáltványokkal árasztotta el a vármegyéket. Zrínyi 
mellett a nádor is oroszlánrészt vállalt abban, hogy leszerelje a 
török propagandát és megfékezze az általános bomlást. 
Országos kiáltványban szólt a hódolás következményeiről, 
kapcsolatot teremtett Apafi Mihály erdélyi fejedelemmel, és 
igyekezett adófizetésre fogni a nemességet. Jól látta, mekkora 
távolság van a feltett cél és a megvalósítás lehetőségei között, 
mennyi akadályt állítanak a célratörő országos politika útjába 
a magyarországi társadalom különböző, provinciális érdekeiket 

7 A hadimustráról részletes beszámolókat küldött Eszterházy János 
gyó'ri vicekapitány Montecuccolinak, 1663. szeptember 16., 19., 21. és 
28-án Bécs, österreichisches Staatsarchiv (ÖStA] Kriegsarchiv. Alte Feld 
akten. 

'Bory Mihály - Rottalnak, 1663. szeptember 30. Regensburg OL 
P - 5 0 7 Nádasdy levéltár (Nit) A. V. No. 504. - Vortrag. . . Regensburg 
1663. október 31. ÖStA, Mainzer Erzkanzlerarchiv [MEA] Reichtagsa. 
Militaria, Conv. 8 Fasc: 15. 

6 Irodalomtörténet 
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hajszoló csoportocskái, milyen nagy a társadalmi igény és 
mégis milyen ólomsűlyú, szinte mozdíthatatlan a magyar 
nemesség. A vatti találkozóról hazatérve a következő levelet 
küldte Zrínyinek: 

„Méltóságos Tekintetes és Nagyságos Gróff Vitéz Horváth Báán, hazánk 
egyedül Magyar oltalma s reménye, nekem kedves Ur fiam, ajánlom Ke-
gyelmednek fogyhatatlan igaz szolgálatomat. Vizvári táborábul ez hónak 
10 napján irt Kegyelmed méltóságos levelét mai napon felette betegh és 
nyomorult ágyban fetrengh nyavalyámban merő őrien. . .(?) gyanánt 
nagy consolatiommal vettem. Ákiassék az felséges Istennek neve maga 
Hectori jó hirével s nevével, az ottomány fényeskedő hódnak homályitó 
czorbitásával hozza vidámságra az szegény, czak nem utolsó kétséghben 
esett magyar világot. Az Ur Isten az Kegyelmed nevét égik magasztalván 
szaporicza naponkint vitéz oktató vezérségét; van már negyed vagy ötöd 
napja, hogy ezen Kegyelmed vitézi actusa közönségessen, czak nem a 
czeczemő gyermekek szájában is, magha dicsiretes felmagasztalássával 
Isten áldatik, noha itten ezereknek veszedelmérül hireltetik Kegyelmed 
szép heroicus actussa, kibül mind ollyat ábrázol Geniusom VOX populi 
VOX DEI. Ha eddigh nem is, migh az levelem Kegyelmedet éri, ottan 
hamar okos vezérséghe által, bátor szive, fényes, s éles kargya miatt ezer 
számok fognak halni Kegyelmed lábai előtt az pogánnak. 

A továbbiakban arról ír, hogy várja a császári hadsereget, 
mihelyt megérkeznek, táborukba száll. 

„Hová én is, ha mind czak lektikában kell is közikbe vitetnem magamat, 
conjugálván magunkat, mit fogunk véghezni és czelekedni, Kegyelmedet 
éjjel nappal mindenekrül genuine informálom." Végül sajnálja, hogy 
„némely puhája az magyaroknak hátra vonódott az Kegyelmed vezér-
séghbe alul, méltók az ostorozásra és büntetésre az ollyan hazánk ha-
szontalan heréi."' 

Wesselényi teljesen tisztában volt a mozgalom jellegével. 
Törvényesség és törvényenkívüliség beretvaélén kellett egyen-
súlyozniok. A török feltartóztatására önmaga erejéből termé-

9Wesselényi - Zrínyinek, Murány vára, 1663. október 29. 
Fogalmazvány. OL E - 1 9 9 , AFWFasc: 8, fol: 137-138/v. 
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szetszerűen képtelen Habsburg kormányzat miért is tiltotta 
volna a magyar főméltóságviselők erőfeszítéseit? Katonákat 
toboroztak, megszervezték a magyar és a császári csapatok 
élelmezését, adót kívántak a nemességtől, és segítséget kértek a 
török ellenes európai hatalmaktól. Jó ügyben munkálkodtak. 
De a Habsburg dinasztia és az udvari arisztokrácia érdeke 
ily módon veszélyzónába került. A bécsi diplomácia a Portával 
a status quo fenntartásáról tárgyalt, még Érsekújvár elfoglalása 
után is kész volt mindenáron békét kötni inkább, mint hogy 
általános háborúba bonyolódjék a törökkel, mielőtt az önálló 
magyar politikát folytatókat el nem hárítják az udvari arisz-
tokrácia érdekeit képviselők útjából. Császári szó többször 
megtiltotta már, hogy a vezető magyar politikusok követeket 
küldjenek a német fejedelmekhez. XIV. Lajos növekvő be-
folyása miatt pedig egyenesen a vészharangokat kongatták a 
dinasztia hívei.10 Éppen ezért minden eszközzel igyekeztek 
leszerelni a magyar főméltóságok mozgalmát. 

Hivatalából következően a nádor ily módon szemben álló 
érdekek és remények malomkövei közé került. Közelebb állt a 
hatvanhoz, mint az ötvenhez, a kor fogalmai szerint már öreg 
ember volt, köszvény kínozta, és idegzetét súlyosan meg-
viselték az 1650—1660-as évek. Mégis nagy felelősségérzettel 
áthatva és nem is minden reálpolitikai érzék nélkül politizált. 
Rendeleteiben, leveleiben, kiáltványaiban mindig nagy reveren-
ciával adózott a császárnak, akkor is, ha tudta, hogy az udvar 
nyílt tilalma ellen cselekszik.11 Merő alakoskodásból tette 
volna? Messze esnénk az igazságtól, ha ezt állíthatnánk. Meg-
győződése volt, hogy az ország érdekét szolgálja, Lipót császár-
ban a magyar királyt tisztelte, és Zrínyivel együtt jól tudta, 

1 0Várkonyi Á.: Országegyesítő kísérletek. 1648-1664. Magyar-
ország története III. köt. összefoglaló mű. Kézirat. 

' 'Jellemző, hogy a nemzetközi koalícióról a vármegyéket 
tájékoztató nádori körlevél fogalmazványába Wesselényi sajátkezűen 
írta be a Császárnak tiszteletetadó passzusokat. ,,Ad omnes Comitatus 
Regni Hungáriáé" Fogalmazvány. OLE-199. AFW Fasc: 9, fol: 9 4 - 9 5 . 

6* 
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hogy a Habsburg birodalom részvétele nélkül nincs török-
ellenes nemzetközi koalíció, viszont Magyarország jövőjére 
nézve beláthatatlan következménnyel jár, ha nem államhatalmi 
szinten vesz részt a török kiűzésében. A dinasztikus politiká-
nak hatalmas erőfölényéről azonban egzisztenciájába vágó 
tapasztalatok alapján győződhetett meg Wesselényi. Ezek 
többek között: a császári helyőrség bevitele Kassára, a magyar 
korona Pozsonyból Bécsbe való átszállításának ügye, s végül a 
nádor lemondási szándéka, illetve császári leváltása Magyar-
ország kormányzásáról. Át kell tekintenünk ezeket az 1663 
januáija és 1664 januárja között lezajló eseményeket, mert 
bizonyos mértékig kulcsok a Murányi Vénushoz. 

A Habsburg kormányzat császári őrséget akart bevinni 
Kassa falai közé, de oly módon, hogy a várossal, s a vár-
megyékkel egyaránt elkerülje a nyílt összeütközést és Felső-
magyarország katonai megszállását mintegy törvényes módon 
hajtsa végre. Vagyis a nádor segítségével. Várad veszte után 
Kassa megerősítése nagyon is indokolt. De érthető a vár-
megyék és a városok bizalmatlansága is: 1661 — 1662 után 
vagyunk, Montecuccolit, aki hadserege élén tétlenül nézte 
végig Kemény János erdélyi fejedelem pusztulását, császári 
parancs jogosította fel a királyi Magyarországon katonai telj-
hatalomra. A császári hadak önkényeskedései miatt kirobbant 
felsőmagyarországi parasztmozgalom nemzetközi visszhangot 
keltett, s az udvar nem kockáztathatta meg, hogy újra ezért 
figyeljen Magyarországra Európa.12 Az udvar szempontjából 
nélkülözhetetlennek tűnt, hogy a kassai tervet a nádor hajtsa 
végre. Wesselényi azonban nem vállalkozott rá. Nincs köz-
vetlen bizonyítékunk, de feltehető, hogy a propagandát már 
igen fejlett fokon felhasználó Habsburg politika a közvélemény 
pressziójával is dolgozott. Legalábbis a tervek kiszivárogtak, 
talán ferdített formában is. 

' 2 A kérdést Kemény János fejedelemsége с. a készülő Erdély 
története összefoglaló mű számára írott fejezetben fejtettük ki. Kézirat. 
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Wesselényi leveleiben szinte rögeszmésen bizonygatja 
mindenkinek, hogy az ellene koholt vádak valótlanok, az 
ország törvénye ellen nem cselekszik. 1663. május 11-én fel-
háborodottan írja: Azt beszélik, megbízta a császár 

„Cassára bevigyem lopva az Német Presidiumot, és hogy azt végben 
vévén, ugian Németh Generálist tegyenek Cassára, az meli haza áruita-
tásomért, nekem nagi Summa pinzt igirtek". 

Lelkiállapotára jellemző kifakadása: 

„bizony bizony írom lelkek karhozatiaval rongiolnak ezaránt böcsüle-
temben, és igaz magiarságomban, mert haza szabadsági s kegyelmes 
kiraliunk Szent hiti sértésével, merem bátran irnom nincsen anni kincs 
Bécsben, Velencében se Amsterdamban, a kiért én hitemet, hazámot, s 
tökélletes hazafiúságomot megh sércsem és bánczam, és soha Adomány 
reménye engem Cassára viendő Praesidium be vivésének nialánksága 
nem pákostastatott. . . '" 3 

Feltehető, hogy ezt taglalja a „moczkosan koholt pasquil-
lus"14 is, amely Pozsonyban forgott ellene. 

A kassai ügy azért fontos, mert kísértetiesen felidézi 
Murány átjátszását. Wesselényi és Szécsi Mária házassága akkor 
még nem csodás szerelmi kaland, hanem országos botrány 
emlékeként élhetett a kortársi köztudatban. Ha nem is idéz-

1 3 Wesselényi - Rottalnak, Murány 1663. május 11. Fogalmazvány. 
OL E - 1 9 9 AFW Fasc: 8, fol: 235. 

1 4 „Hitesse el magával Kegyelmed, nem ok nélkül erumpáltam, avagi 
csak magiamat fogiattam emésztő búmmal, s lehetett volna nekem 
világosb panaszra való okom e békételenkednem [?]; Terhetetlen 
erszényemet (ha ram értik) bizony csalatatik akar kiis abban, ezenel az 
nagy gazdagságh kodussá teszen az köz szolgálatban, ebben az materiában 
bizony lehetne nyargalló mezőm (ti. írhatna sokat: V. A.) s megmutat-
hatnám méltán, senki keserves könyüe áttkával semmit sem birok, de 
hagyom abban Írásomat, bizok mindeneket Isten szent Ítéletire; Combi-
nália iol Kegyelemed eszt az írást moczkosan koholt pasquüussal melyet 
Posonban olvasott felőlem, s meghláttia Kegyelmed küssübbét leli annak 
az moczoknak. . . " Wesselényi Széchenyi György győri püspöknek, 
Murány 1663. május 21. Fogalmazvány. OL E - 1 9 9 Fasc: 8, fol: 218. 
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hetjük itt az egykorú feljegyzéseket, Kraus és Szalárdi soraiból 
fogalmat alkothatunk róla, hogy mi minden foroghatott 
Wesselényi és Szécsi Mária egykori viszonyáról közszájon. Azt 
sem szabad elfelejtenünk, hogy a katolikus egyház csak 
1645-ben hagyta jóvá a házasságot, hiszen Szécsi Mária meg-
szökött második féijétől, Kun Istvántól, és az evangélikus 
egyház bontotta fel a házasságot.15 Elképzelhető, hogy a ná-
dorra a kassai ügy híre hányféle oldalról zúdította a rágalmak 
özönét. Levelei tanúsítják, hogy 1663 folyamán mindvégig 
„becsületrontó" hajsza kereszttüzében érzi magát. 

A korona kivitelének ügye jól jellemzi, hogy az udvari 
politika a főméltóságok egységét miként igyekezett meg-
bontani. Rottal János 1663 szeptemberében arról tájékoztatta 
Wesselényit, hogy Zichy István említése szerint több magyar 
főúr javasolta: a nádor az ország főméltóságviselőivel együtt 
vigye ki a koronát Pozsonyból Bécsbe. A válasz nemcsak jó 
politikus vénára vall, hanem segít megfejteni a Murányi Vénus 
egyik kérdését, azt hogy kihez hü Wesselényi: 

„Felette iól és igen diczéretessen chelekette Kegyelmed, hogy az nekem 
szóló leveleimet felsaggatván, megh olvasni méltóztatott. Gondol-
kozással nem gió'zöm, ki lehetett az az Titok tanácz, akiket emleget 
levelében Zichi István Uram, az kiknek oly tanácztalan tanácz omol-
hatott ki sajokbol, hogi én az nagiaval (!), hazánk méltatlan magiar 
Oszlopival kínálkozzam a Szent Corona Béczben fel vitelével; bizoni 
nem kétlem, nemcsak az világh, de még magais Kegielmes Kiráüunk s 
Urunk meg sollana érette s méltán is, mert aki hitiben és nemzete 
áruitatásában kapattatik, ugianis mint hihet annak masban akar kiis. 
Mas az, mint lehetne az én tőlem az Oblatio; helies és felette be vett 
törvenie az hazánknak: plus juris in alium conferre non potest quam 
ipse habet; ki adot nekem avagi masnak közülünk akar mellikünknek is 
ana szabadságot, hogi mi az korona ki vitelével safarkodhassunk. Ule-
néke inkáb kegielmes királiunknak kiváltképpen nekem, az ki ganeibó'l 

l 5 Acsády: i. m. 127. Lippay érsek 1645. március 27-én kelt 
házasságot elismerő levele. Nagy Iván: Murányi Vénuszról Századok 
1 8 6 7 . 5 3 - 5 5 . 1 . 
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vétettem fel az méltóságos Ausztriai háztól, hogikegyelmeskiráliunknak 
lelkem ellen adgiak tanáczot.'" 6 

Az udvar válaszul újra a császári hadseregnek Kassára való 
bevitelét követeli. Erre a nádor súlyos döntésről tudósítja 
Rottalt: az ország törvényei ellen nem cselekedhet — de nem 
ez a lényeg — hiszen már többször elmondta. Most viszont 
kijelenti inkább lemond nádori hivataláról: 

„ha kegyeimessen nagy hatalmas atyáskodása által ugy tetczik eó' Fel-
ségének, kész vagiok mégh az Palatinussági Tisztemben is hasznosabbnak 
cedalni, iovedelmét munkaiat giorsab, s segességesb híveinek eő Fel-
ségének engedni, s mivel ez boldoghtalan Palatinussi nevet Országh Gyűlé-
seigh semmi lett úttal, se eő felséghe magan, se az Országh magán se 
én maganyon vállaimról le nem rázhatom, ottan én visellyem bár nevét 
de más vigye véghez hasznával együtt, haza jó szolgálatyát". 

Kijelenti, hogy kész akár kolostorba vonulni és ott meghúzni 
magát, de most Stubnyára készül.17 Rottal, aki nemcsak a 
nádorságra pályázott, hanem Murány várára is, sürgősen érte-
síti az udvart Wesselényi e nem túl politikus elhatározásáról. A 
Habsburg kormányzat ellenakciója nem is késik. Lipót császár 
1664. január 18-án kelt leiratában közű a nádorrá, hogy az 
ország kormányzását a Titkos Tanácsra bízta, a katonai és a 
politikai ügyeket országos császári biztosok intézik.18 Wesse-
lényi azonban semmisnek tekinti a királyi parancsot, Stubnyán 
sem pihen, titkárságán alig győzik a nádori utasítások és le-
velek formába öntését. Miként Zrínyit sem tudta visszatartani 
a császári szó: Hohenlohéval, a Rajnai Szövetség időközben 
Magyarországra érkezett csapatainak parancsnokával együtt 
1664. január 20-án megindították a nemzetközi koalícióval 
tervezett támadó hadjárat nyitányának szánt eszéki had-

" Wesselényi - Rottálnak H. n. 1663. szeptember 9. Fogalmazvány 
OL E - 1 9 9 Fasc. 7, fol: 1 1 7 - 1 1 8 . 

1 7 Wesselényi - Rottalnak, Murány 1663 november 16. Wesselényi 
sk. aláírásával ellátott részben rejtjeles levél. OL Véghelyi Dezső gyűjte-
ménye P - 507 18 9 9 35. sz. 

1 " Lipót császár - Wesselényinek, Régensburg, 1664. január 18 MEA 
Militaria. Fasc 15, Conv. 8. 
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járatot.19 Wesselényi pedig miután Stubnyán fogadta Regens-
burgból megtért főkövetét, Bory Mihályt, mint Magyarország 
nádorispánja köszöni meg János Fülöp érsek értesítését arról, 
hogy Európa hatalmai, nem utolsósorban a francia király 
felkarolták a török elleni háború ügyét.20 A nádor tehát nem 
adta fel a harcot, nem adta meg magát. Az önmegőrzésnek itt 
csak témánk szempontjából legfontosabb mozzanatait ismer-
tethettük. 

Az önmegőrzés másik útja a Marssal társalkodó Murányi 
Vénus művészi világába visz. Gyöngyösi minden bizonnyal 
egyik legjobb tudója lehetett 1663—1664 eseményeinek. 
Mindenkinél jobban kellett ismernie a nádor kettős arc-
vonásait, a panaszkodót és a dörgedelmes parancsokat osztót, a 
tehetetlenül kesergőt és a bátran kockáztatót. A nádori le-
velek, hivatalos iratok részben az ő keze alól kerültek ki. 
Aligha hiszem, hogy valaha is létezett hivatal, ahonnan ilyen 
hangon szólították fel a vármegyéket, hogy adjanak a török 
ellen gyülekező katonaságnak zabot, húst, gabonát: 

„Előttünk is ezennel pitvarunkban lépendő lévén azért az áldott földet 
s(z)ikasztó és füvet kihozó kikelet, Márs is megindítván mindenfelől 
haragos bömbölő dobhangjait és szélnek eresztő szép lobogtató zászlóit, 
hangos trombiták zengésit, felette szükségesnek és tanácsosnak ítél-
tük. . .stb.'"1 

Minden bizonnyal a költő titkár fogalmazókészségét dicséri 
az a körlevél is, amelyben Wesselényi tudatja a vármegyékkel, 
hogy Bory Mihály meghozta Regensburgból János Fülöp 
pecsétes írását, és Európa hatalmai fegyvert fognak a török 
ellen. így fejezi ki, hogy elérkezett a törököt kiűző háború 
ideje: 

1 ® Zrínyi, János Fülöp és Hohenlohe levelei 1663 december - 1664. 
január Váikonyi: i. m. 280 skk. 

2"János Fülöp Magyarország nádorához, Régensburg, 1664. február 
15. MEA Reichtagsa. Fasc. 219 T: 7 No 192'. 

"Wesselényi a vármegyének, Teplicze, 1664. március 24. Szerémi: 
Emlékek Bars vármegye hajdanából. 176. 
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„Ugy édes Nemzetünk is valóban megh érzette az Pogány Nemzetnek 
felfuvalkodott dühösségétül származott sanyargatásit, de ime midó'n 
kegyetlen körmös kézzel megmaradót saryujatis édes hazánknak gyöke-
restül tépi szaggatni akarja vala, az egész köröszténységhnek megh 
egyesülése belincset vet fene kezeire s torkábul nemcsak azt vonsza ki, 
mellyet ragadmányul ellátatott nyelni, hanem réghi birodalmit is az 
Isten nevét káromló undok nemzetnek ezennel hivei közé osztja."2 2 

Gyöngyösi vallomásán kívül semmi támpont nincs rá, hogy 
a Murányi Vénust mikor, 'hogyan, milyen körülmények 
között' írta. Tájékoztatása azonban inkább mintha leplezné 
mintsem felfedné, az időpontot nem mondja meg. „Alkal-
matlan helyen", „nagyobb részül uton", „sok értetlen Cső-
cselék (csecsemők) kiáltásával zajgó szállásokon" többször meg 
kellett „szakítania" „sokára" „ballaghatott a dolog végére" 
„uyonnan felvett penná"-val. Mindennek alapján elképzelhető, 
hogy csak 1663 folyamán jövés-menés, munkálkodás közben, 
Wesselényit kísérgetve írta.23 Bizonyos, hogy feszült politikai 
légkörben, a törvényenkívüliség és nemzetközi nyilvánosság 
határán táncoló mozgalom zajlása közben, Wesselényi kettős 
helyzetének szinte a végsőkig feszített pillanatában lépett vele 
nyüvánosság elé. 

A történeti valóság e közegében maga a mese, az elbeszélés, 
a murányi várfoglalás históriája nagyon is határozott aktuál-
politikai célzatosságot látszik hordozni. Mégpedig nem is 
egyet. Ne feledjük, 1664 elejére a Habsburg kormányzat belső 
köreiben már végleg elejtették a nádort, sőt Lipót rendelkezése 
megfosztotta nádori hatáskörétől. A Murányi Vénus viszont 
tüntetően hordozza fedelén Wesselényi majdnem minden 
címét és méltóságát, mintha Gyöngyösi gyermeki mitsem-
sejtéssel számlálná elő „Magyarország palatínusának" Lipót 
császár kegyelméből adományozott tisztségeit is: [„Arany 

2 2Wesselényi - Bars vármegyének Stubnya, 1664. febr 29. TT 1892. 
7 2 3 - 7 2 4 . 

2 3 A Marssal Társalkodó Murányi Vénus 123. 
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giapias Vitéznek . . . az Felséges LEOPOLD Római Császár, és 
Német, Magyar és Cseh-országok Királlyának belsó' Titok 
Tanácsának; s Komornyikjának és Magyar Országban Hely-
tartójának."]24 Maga az elbeszélt történet pedig mit bizonyít, 
ha nem mást, mint hogy Wesselényi annak idején fontos szol-
gálatot tett III. Ferdinánd császárnak. Mintha Gyöngyösi tolla 
tudatosan fel is nagyítaná ezt. Lapozzuk fel a Murányi Vénus 
idevágó sorait. Mindenki Rákóczi Györgyhöz állott. Alig 
maradt a királynak más híve akkor, mint Wesselényi. Ő volt az, 
aki Atlaszként „nagy terhét az egek sullyának / Egyedül tar-
totta s ugy szolgált Urának".25 Ferdinánd nem is maradt 
hálátlan. Gyöngyösi elbeszélése végén buzgalommal sorolja el a 
császári kegy megnyilvánulásait. 

Ebben a hangsúlyozottan császárhű keretben azonban 
magukat az eseményeket már egészen más fekvésben vázolja 
fel. Wesselényi szerelemből vette meg a várat, Cupido nyila 
sebezte szerelemre. Sőt tulajdonképpen nem is a nádor, hanem 
Márs, nem is Márs, hanem Vénus, nem is Vénus, hanem Szécsi 
Mária tevékenykedett. Szinte mulatságos számbavenni, milyen 
leleményesen bizonygatja Gyöngyösi, hogy a vár átjátszása 
nem a földi politikum müve. Az Olimpuszon végezték így azt 
az istenek a szerelem művelte, a szerelemnek pedig ki tud 
ellene állni? De ez még nem elegendő: Szécsi Máriát atyjafiai 
kisemmizték. Annak idején pedig még Wesselényi első fele-
sége, majd pedig egy pásztor megjósolta előre, hogy Wesselényi 
és Szécsi Mária egymáséi lesznek. Istenek döntése, a hatalmas 
szerelem megemésztő tüze, végzet és szerencse mind azon 
munkálkodott, hogy Szécsi Mária és Wesselényi találkozzanak. 
Közben pedig teljesen elsikkad a vár hovatartozandóságának 
politikai jelentősége. Mint ahogyan 1664-ben a húsz évvel 
azelőtt történt dolgoknak a szó konkrét értelmében nem is 
volt már jelentőségük. 

2 4 U o . 
2 s 1/26., 43., 56., 54. vsz. 
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Láttuk, 1663—1664 magyarjait valóban országos jelen-
tőségű dolgok foglalkoztatták: a megfogyatkozott haza 
küszöbét égető török, az országegyesítő politika, a nemzetközi 
koalíció, s az, hogy mindezt a Habsburg kormányzat ellenakciói 
közben, de a nyílt szakítást mégis elkerülve sikerüljön végbe-
vinni. Ebben a légkörben másként lett fontos szerelmi kaland-
nak mutatni be egy eredetileg ugyan nem nagyon jelentős, de az 
adott helyzetben fel nagy ítottan aktualizálható politikai aktust. 
Gyöngyösi felmenti Wesselényit 1644 politikai felelőssége alól, 
hogy megvédje 1663—1664 rágalmaitól. Ismernie kellett ezeket. 
Lehetséges, hogy a nádor maga mentségei között van olyan, 
amelyet egyenesen Gyöngyösi fogalmazott. Felnagyított szó-
beszédről, irigy és nyughatatlan szavakról Echo története 
ürügyén félreérthetetlen éllel szól a Murányi Vénus.26 

Már Windisch Éva észrevette, hogy Gyöngyösi a Porábul 
megélemedett Phönix с. művében a megtörtént események 
között tudatosan szelektálva írt, elsősorban azért, hogy 
Kemény Jánost felmentse a felelősség alól.27 A Murányi 
Vénusbari a vár egykori átjátszása miatt felróható politikai 
felelősséget Gyöngyösinek szinte játékos könnyedséggel sike-
rült levennie Wesselényi válláról. 

Gyöngyösi páratlan művészettel húzta ki a murányi história 
méregfogát: 1663-1664 viszonyai között a kassai ügy híreszte-
léseire vágott vissza úgy, hogy Wesselényi akkor 1644-ben csak 
szerelemből, csak felsőbb, természet feletti hatalmak eszköze-
ként játszott szerepet, sőt nem is ő, hanem Szécsi Mária. A 
politikai eseményt szerelmi történetté, mitológiai játékká 
emelte át. 

Sokan észrevették már, hogy a murányi várfoglalás kicsi kis 
esemény, s elsikkadt benne az akkori országos érdek. Úgy 

26III/103., 111. vsz. 
2 7V. Windisch Éva: Gyöngyösi és a,,Porábul megélemedett Phönix" 

ItK, 1960. 54. 
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véljük, ez is volt az író szándéka. Tudatos szándék vagy mű-
vészi intuíció segítette a sikert? Ezt ma már nagyon nehéz 
lenne megmondani. De hogy magában az elbeszélésben párat-
lan oszcillációt sikerült teremtenie, azt már Horváth János 
mesteri elemzésben mutatta meg: 

„már a tárgyban van valami belső meghasonlottság, felemás jelleg, 
aminek tisztázására Gyöngyösi nem is nagyon törekszik . . . Csupa 
felemásság, duplicitás, diszkrepancia, kontraszt: ürügy és voltaképpeni 
szándék, csodás (költői) elem és valóság - mez és jellem között . . ." 
,.Mintha" - költészet: Wesselényi és Mária dolgát mintha Vénus és 
Mars intéznék; mintha Párist és Helénát látnók bennük: mintha nem 
anyagi érdek, hanem a szerelem - mintha nem a szerelem, hanem politi-
kai rugók mozgatnák;"2 8 

Gyöngyösi nemcsak a Kemény-eposzban szelektált fölényes 
tudatossággal a történeti valóság tényei között. Ami zavarná 
ezt a szemfényvesztő játékot, azt egyszerűen kihagyja. így 
például Kun Istvánról, Mária második férjéről nem esik szó. 
Rákóczi György politikájáról is hallgat Gyöngyösi, sőt nevének 
nemes csengést ad: „Rákóczit az Erdély uralván, s tisz-
telvén."29 

„Úgy kell hinnünk: tetszik a költőnek e másítva tükröző 
játék" — állapította meg Horváth János.30 Talán nem vetjük el 
nagyon a sulykot, ha az elbeszélés időpontjának el tévesztését is 
játéknak véljük. Eddig nem került elő olyan bizonyíték, hogy 
1644, a murányi várátjátszás tényleges időpontja helyett 
szövegromlásból került volna a műbe 1646. Lehetséges, hogy 
tudatosan botlott a szerző. írói tapintatból, hiszen a házasság, 
ha 1644-ben kötötték is meg, csak 1645-ben lett törvényessé. 
De az sem kizárt, hogy „ezer hatszáz után negyvenhat" 

2 8 Horváth János: Gyöngyösi és a barokk ízlés, Horváth János: A 
magyar irodalom fejlődéstörténete. Bp. 1976. 130 -132 . 

291/ 15. vsz. 
3 "Horváth: i. m. 132. 
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könnyedén fordítható 1664-re s ezzel is a mű tulajdonképpeni 
mondanivalójára utal.31 

A Marssal társolkodó Murányi Vénus második valóság-
rétege, a betétek sora, szorosan beilleszthető az 1663-1664-i 
mozgalomba. 1664 tavaszának nagy reményeivel összevágó beté-
tek a mű mindhárom részében bizonyos összefüggő rendszert 
alkotnak. Jól kitapintható, hogy logikailag egybekapcsolód-
nak. Helyenként mintha a nádori levelek, körrendeletek és 
parancsok megverselt sorait olvasnók, s a mozgalom gondolati 
anyaga mintha leheletfinom fátyollal vonná egységbe a művet. 

Oldalszámra idézhetnénk ebből az időből a pusztulás szélére 
jutott haza válságos helyzetét festő szebbnél szebb hasonla-
tokat a legkülönbözőbb levelekből. Wesselényi írásaiban is 
visszatérő motívum „az elhanyatlott szegien magiar nemzet" 
veszedelme, „tűzlánghban, s utolsó veszedelemben égő 
szegeni haza fiai", „szomorú sorsban jutott haza", „Pennám ki 
nem irhattia, elmém meg nem foghattia minemű extremitások-
ban s veszedelemben forog segény hanyatlott haza".32 Ezt a 
korélményt Gyöngyösi sokszor idézett strófája mindjárt a mű 
elején szinte megismételhetetlen szépséggel foglalja össze: 

„Veszni tért kis hazánk, forgasz mely sok koczkán, 
Hány felé vetett már az szerencze sarkán! 
Hol egy ellenségnek, hol másnak vagy markán, 
Régi szép épséged melly miatt áll csonkán."3 3 

Az 1663—1664. évi mozgalom egyik legfőbb célul a belső 
egység megteremtését tűzte ki. Régi alapelv és Magyart óta 
sokféle szólamban zeng, hogy az országot nem a török és nem 
a Habsburgok, hanem önmaga belső meghasonlása, az ország ve-
zetésére hivatottak belső ellenségeskedése juttatta pusztulásra. 

311/16. vsz. Badics tárgyi tévedésnek mondja, Badics: i. m. 470. 
32Wesselényi - Rottálnak, Murány, 1663. november 3. Fogal-

mazvány. OL Nit. P -507 V. Lev. 466. - Wesselényi - ismeretlennek, 
Trencsény, 1664. jún. 22. Eredeti uo. 

3 31/28. vsz. 
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„Megh hiilt egymás ellen Magyar idegenült szeretet, egymást nem értő, 
seöt arczal támadó értetlenségh, hírünk s nevünk, életünknél drágább 
emberségünk gonosz nyelvektül rágalmaztatván" 

— íija Wesselényi 1663. május 14-i levelében. Kiáltványainak 
egyik szinte állandó gondolati eleme, hogy a belső tusákkal fel 
kell hagyni. Sőt 1664 augusztusában Zrínyi növekvő nehéz-
ségeinek okát sem az udvar politikájában látja elsősorban, 
hanem így magyarázza: ,,iay boldogtalan irigységh és egymás 
ellen való dücsőségh kapas, eszt tapasztalom oknak, Magyar 
Nemzetünk alacsonbitasunknak."34 

Valószínűleg nem tévedünk nagyot, ha ismét csak konkrét 
politikai célzatosságot olvasunk a Murányi Vénuselső részének 
belső egyezségre intő strófáiban: 

Miolta köztetek nincs az egyenló'ség, 
Illy rútul azolta praedál az ellenség. 

Tedd férre nemzetem ezt az délczegséget, 
Mint régen, kövessed az egyenlőséget. 
Ne fogyasd magadott, találsz ellenséget, 
Ki majd ránt nyakadba siralmas ínséget.3 5 

Távolabbi következtetésekre juthatunk, ha a kortársi élmény-
ként rögzített felfogásokkal vetjük össze még mindig az első 
részben, a mű elbeszélés szférájában, a szerelem ébresztését 
leíró allegorikus asszociációk egyik legszebb részleténél Cupido 
hajlékában a békét és az azzal ellentétes tartományt festő 
sorokat. Mert mi is a béke, tették fel a kérdést a nádor és társai 
egy korábbi emlékiratukban: a szántóvető félelem nélkül 
dolgozhat a mezőn, a kereskedők biztonságosan járhatják az 

3 4 Wesselényi - Zrínyinek, Murányalja, 1663. május 14. 
Fogalmazvány OL E - 1 9 9 , AFW Fasc: 8, fol: 233. - Wesselényi -
Lippaynak, Enyiczke, 1664. augusztus 28. OL uo. Fasc: 9, fol: 79. 

3 51/29., 32. vsz. 
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utakat.36 Gyöngyösi strófáiban össze nem illesztve ugyan, de 
ugyancsak a napi munka szép képei, a pásztorok, útonjárók, 
kereskedők áttünő jelenetei érzékeltetik a Magyarországon 
annyira vágyva vágyott igazi békét. Csák megerősíthetjük tehát 
a korabeli magyar politikusok egykorú véleményével Tren-
csényi-Waldapfel Imre remek megfigyelését: Gyöngyösi éjszaka 
és nappal leírásai a háború és béke szimbólumainak is felfog-
hatók, miként az a korabeli francia irodalomban kimutat-
ható.37 1663—1664 politikusainak véleménye szerint a kora-
beli „béke" fogalom sem egyértelmű: a hivatalos, a Habsburg-
török béke az ország számára a pusztulás, a napi harcok, a 
kiszolgáltatottság, a határvidékké süllyedő maradék ország 
anarchikus viszonyainak ideje. Béke — felfogásuk szerint — 
csak akkor lesz, ha kiűzik a törököt.3 8 

Az elbeszélés rendje szerint a szerelmesek találkozását el-
mondó második részben csupa praktikus tanácsot találunk 
arra, hogyan kell kijátszani a kelepcéket, mennyire ajánlatos az 
óvatosság, és milyen jó tudni virágnyelven. „Csalárd most a 
világ, nincsen kinek hinni", „Meg-hitt barátodnak szóly néha 
biztodban, . . . Kimondgya, s többet-is kiált haragjában", 
„Kevés meghittség van, ki mindenkor tartson, / Ki néha 
melletted vért is öntött harczon, / Ellenséged végre, s azon van, 
hogy árcson". „Az ki dolgaiban elől akar menni, / Titkos 
szándékában nem kell czégért tenni". Mintha valami konspi-
ráció működési szabályzatát olvasnók. A korabeli levelekben 
visszatérő fordulat: „pennára nem bizhatom", „az irás fel-
szaggatva érkezett", az udvari politikusokról álnevekkel írnak, 
a Kakukkról tudjuk kit fed, a „Keresztesvitéz" valószínű, hogy 

3 ' Opinio Dominorum Consiliariorum Hungarorum. 1661 .január. OL 
P - 1 2 5 Esterházy hercegi levéltár, Pál nádor iratai 91. köteg, 9321sz. 
3 7Trencsényi-Waldapfel Imre: Gyöngyösi dolgozatok. Bp. 1932. 

ITF 42 . és Gyöngyösi István. Magyarságtudomány 11. 4 - 5 . 
3 ' Opinio L m. 
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Rottal. A levelek egy részét rejtjelekkel írták.39 Nehéz lenne 
szabadulni a gondolattól, hogy Gyöngyösi sem minden célza-
tosság nélkül vette be az ilyen és hasonló strófákat: „Az ki 
bizza azért dolgát levelekre, / Szükség, okossan is vigyázzon 
ezekre... Valakinek az kit titkot akar irni / Szükség annak 
szivét először ösmerni."40 De az is igaz, hogy amint az olvasó 
komolyan vehetné ezeket az intelmeket, a következő strófával 
már a szerelem szférájába lendül át. Azután megint vissza, 
tanulni a körültekintő politikát. Miként az elbeszélésben mito-
lógia és valóság, itt politika és szerelem váltogatja folyvást 
egymást. 1644 és 1664 között így folyik ez a szakadatlan 
hintázás. Ismerve a mozgalom vezetőinek pénzszerző akcióit, 
többek között erőfeszítéseiket, hogy főurak és nemesek 
erszényeit is megnyissák, itt a pénz hatalmáról bevágott hosszú 
részben szinte sistereg és éget 1664 valósága. 

A harmadik rész a vár megvételét beszéli el. A betétek 
tematikája: az igazi vitézség, hazaszeretet, hogy nyerhetjük el a 
szabadságot, ki a jó vezér, mi a célravezető politika. Vala-
mennyi könnyen párba állítható az első rész betéteinek meg-
felelő tematikai egységeivel. 

A fejezet nekifutó strófáiban vitézség és szerelem vált át 
folyvást egymásba. Badics Ferenc megállapította, hogy ez az 
egész szakasz nem más, mind szabad fordítása Ovidius Miiitat 
omnis amans kezdetű híres elégiájának.41 Az események el-
beszélését azonban a 19. szakasz után továbbra is a katona-
erények taglalása szakítgatja meg. Megjelennek a jó vitézek 
példaképei, „Amaz magyar Hector véle Vadászi Pál, / Kinek 

3911/42., 43., 46. vsz. Jellemző pl. az a néhány sor, amit akkor ír 
Wesselényi Lippaynak, amikor értesül arról, hogy Kanizsa ostro-
mával fel kellett Zrínyinek hagynia: „félek, felette félek valahogy az 
Kakuk látván lepét, Kakukkolásátul megh ne szűnjék, s azzal aszt a Vitéz 
horvát Bánt, Országunk veszedelmes nagy kárával el ne vesszessük" 
Lucsatin, 1664. jún. 2 1 . 0 L E - 1 9 9 Fasc: 9, fol: 74. 

4 0 II / 53. vsz. 
4 1 Badics: i. m. 478. 
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vitéz hire az egekig száll". Feltűnik a katonai fegyelem több 
követelménye, például, hogy tilos az ivás. Mindennél 
fontosabb azonban, hogy itt jelenik meg - igaz, hogy ismét 
csak áttételesen — 1664 nagy kihívása, a török elleni harc.42 

Ezek mintegy pozitív lenyomatai az első rész társadalom-
kritikájának, a nemesség erkölcsi romlását vázoló soroknak.4 3 

Legfőbb országvesztő veszedelemnek az egyenetlenséget 
festő első részbeli motívumra ugyancsak pozitív program 
csendül vissza innen. 

Viszonylag nagyon hosszú rész foglalkozik a „paraszt-
zendülettel". A vár megmászásának útját kereső Wesselé-
nyiéket, amint a parasztok meglátják, „tolvajt" kiáltának és 
„rájok zendülének".44 Gyöngyösi leírásában nemegyszer átüt 
a személyes tapasztalat. A Kemény Jánosra bilincset verő tatár-
kovácsok munkájának kortalan szépségű leírása, úgy véljük, 
a valóságban a tiszolci, esetne ki hámorokban megforduló, sőt 
hámortulajdonos Gyöngyösi élménye.4 5 Ugyanígy a „paraszt-
zendület" jelenetsort az egykori seregbíró megélt tapasztalatok 
szerint szerkesztette. 

A parasztok már a katona puszta látványára is a védekezés 
és a támadás reflexeivel felelnek. Végvári levelek sokasága 
tudósít róla, hogy ebben az időben az ellátatlan katonaság úgy 
és ott szerzett élelmet, ahol tudott. 1661 — 1662 felső-
magyarországi paraszttámadásai a fékevesztett katonai hatal-
maskodásokra vágtak vissza. Gyöngyösi 1663 májusában egy 
„szegénylegény" érdekében jár el, akinek füleki katonák 

"411/91. vsz. 
4 3 1 / 2 9 - 3 2 . vsz. 
4 4 I I I / 1 5 5 - 1 6 8 . vsz. 
4 5 „Már a régiek csodálták e helyet - állapította meg Arany János -

s Dugonics, Gyöngyösi utolsó kiadója nem győzi magasztalni" i. m. 
456. A történész pedig, aki ezekben az évtizedekben az ipartörténet 
erővonalait próbálja kitapintani, már a remek szakasz szavaiért is hódo-
lattal illeti a mestert: „vaspor szenyje", „szenek pozdorjája" „fuvó-
gégéje", „pemete-botja" stb. 

7 Irodalomtörténet 
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hajtották el hatalmasul a barmait.46 Wesselényi leveleiben az 
ország átkának mondja a falvakon önkényesen élősködő 
katonaságot. Jellemző: nádori rendeletek sokaságát adja ki, 
hogy megszervezzék a hadi commissariatust, hogy a vármegyék 
a „szegénység opressziója" nélkül rendben gondoskodjanak a 
katonaság ellátásáról. Ugyanakkor, amint hírét veszi, hogy a 
„magyar és német vitézlő rend" nemesi kúriákból és „szegény 
emberek rejtekeiből" búzát, vasat és más javakat erőszakkal 
szedett össze s azokkal olcsón vesztegetve a városokon „kufár-
kudnak", ezt a katona-kereskedést szigorúan megtiltja, s az 
orgazdák jószágait is konfiskáltatja.4 7 1664 tavaszán az is 
visszatérő érv, hogy a nemességnek azért kell részt vállalnia az 
adóból, mert különben okot ad a szegénység zúgolódására. 

A murányi várfoglalás históriájának Wesselényije először 
szép szóval igyekszik megcsendesíteni a parasztokat. Majd 
azzal nyugtatják meg őket, hogy „Füleki tolvajok után 
nyomoznának, Kik az szegénységen sokat prédálnának".48 S 
mikor ez is csak időlegesen hoz sikert, s a parasztok szabályos 
rohamra indulnak ellenük, megvillan a pallos. A feltámadt 
paraszthad „Mint az sebes mennykő villámló üdőben". De 
mintha csak azért írná le elsöprőerejűnek és kíméletet nem 
ismerőnek Gyöngyösi a parasztzendülést, hogy annál nagyobb 
jelentőséget kapjon Wesselényi döntése. „Hullottanak volna 
sok paraszt fejek is", de Wesselényi távolabbra tekintett: 

„De jövendő dolog őköt tartóztatta, 
S'jóllehet pallosát Ferencz ki-rántotta, 
De az lobbant tüzet hogy sem mint gyújtotta, 
El-állván elöttök, azt inkább oltotta."4 9 

4 6Gyöngyösi - Kohárynak, Fülek, 1663.május 7. Századok 1970. 
124. 

4'Wesselényi - Bars vármegyének, 1664. május 11. Sztrechen 
Szerémi: i. m. 177-178 . 

4 8III/ 155. vsz. 
4 9III/168. vsz. 
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Kiragadva összefüggéseikből a mű egységét bontó, külsőd-
leges betéteknek tűnnek csupán a korélményeket és aktuál-
politikát hordozó elemek — amint arra már korábban mások is 
rámutattak. — A mű egységében vizsgálva viszont bizonyos, 
hogy ezekben a gondolati szférákban is tudatosan építkezett a 
művész. Értett hozzá. Lírai hangütésére a „veszni tért kis 
haza" helyzetéről a harmadik részben biztatóan visszafelel. A 
találékony és tevékeny hazaszeretet példájáról szól: 

„Dedalus szorulván Créta szigetében, 
S tartatván Minőstül rabságos Ínségben, 
Szerelmes hazája jut gyakran eszében, 
Mint szabadulhatna,hánnya elméjében."50 

„Új mesterségre" fordítja elméjét, tollakból és viaszból szár-
nyakat csinál. Szükség és akarat segíti, hogy „szabadulását ha a 
tenger tiltya / Az tág levegő ég szabad uttyát nyitja".51 Mes-
terien sikerült itt Gyöngyösinek egybeépítenie konkrét él-
ményt és elvont eszmét. Ekkor már több mint másfél évtizede 
ostromolják a törökök Kandia várát és Kréta szigete Európá-
ban és Magyarországon egyaránt az oszmán hódítás ellen 
feszülő kitartás és akarat szimbóluma.52 Dedalus példája 
visszavilágít Wesselényi korábbi jellemzéseire is: 

„Akarat munkával vetvén szövetséget 
Az mellyen nem vehet győzedelmességet". 

5 0 I I I /45 . vsz. 
5 411/48. vsz. 
5 2 A kor emberei nagyon következetesen és mi több a magyar 

politikai viszonyokkal összefüggésben gondolkoztak szimbólumokban. 
Erdély a „magyar Pathmos" - Pathmos a Bibliában az a kis sziklasziget, 
ahol János apostol megvonta magát a véres üldözések elől, és megírta a 
Mennyei Jelenések könyvét. A haldokló Czeglédi István is oda akarja 
menekíteni fiát: „Soká ne hagyjátok Kassán a gyermeket! / Vajki sokan 
ottan, tudom, lesik ő k e t . . . Vigyék tul a vizén Páthmos szigetébe " 
Szabó Lajos: Milyen fogalmak éltek a 17. századi református prédi-
kátorok körében a korabeli Erdélyről, Adalékok. Kézirat. 

7* 
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„Kit az Nemes erkölcs szárnyain emelget, 
Alacson dolgokat meg-vétt s - nem emleget, 
Hanem magosra vágy, s - ollyakhoz közelget, 
Kik, mint az láng, czélül függesztik az eget." 

„Nem nyugszik az eddig végben-vitt dolgokkall, 
Szép hirét akarja fűzni több tollakkall, 
Hogy annival fellyebb repüllön azokkall."53 

Gyöngyösi a jó előljáró alakját vázolva zárja a művet. Ismét 
mitológiai példázatokba burkolja gondolatait, de már nem 
kétséges, hogy Wesselényiről, az 1664 elején még nagy remé-
nyekre néző országos mozgalom egyik irányítójáról, a nádorról 
van szó. 

Hajói értjük Gyöngyösi nem nagyon egyszerű allegória- és 
vonatkozásrendszerét —, Wesselényi Ferdinánd császárhoz 
mint királyhoz, vagyis a koronához hű. S a mű záróstrófáiban 
egyenesen a császár hálás a nádornak. A mű végén tehát 
Gyöngyösi képe Wesselényiről már sokféleképpen értelmez-
hető. Értelmezhető az első frekvenciasávon úgy, hogy Wesse-
lényi Ferdinánd császárhoz hű, de 1664-ben Ferdinánd már 
régen halott. Gyöngyösi mintha nem is törődne ezzel túl-
ságosan. Inkább a királyhoz hű a nádor, helyesebben — és ez a 
lényeg ebben az összefüggésben — a koronához. Mert, ha 
komolyan vesszük Gyöngyösi logikai visszakapcsolásokra fel-
épített szerkezetét, megértjük, hogy a mű elején Ferdinánd 
különben elég lapos és szűkszavú jellemzésében miért kellett 
éppen azt kiemelni, hogy ő viseli a magyar koronát. Jogos az 
ellenvetés, hogy ez nem más, mint hagyományos, rendi fel-
fogásra jellemző gondolat. Kapcsolhatjuk azonban a záró-
strófákat a második frekvenciasávhoz. Ebben az esetben értel-
mezhető úgy, hogy a nádor a megkezdett dolgok leleményes és 
találékony végbevitelével érdemelte ki, a ,hűség tüköré"-t. 

5 3I/106. , 107., 123. vsz. 
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Sajnáljuk, hogy le kell itt tenni a tollat, mert még lenne 
mondanivalónk. Megközelítően sem meríthettük ki a műnek 
1663—1664 programjával egybecsendülő gondolatait. Ki-
mutatásra várnak a leegyszerűsítések, szépítések, „másítva 
tükrözések" 1664 valóságához képest. Élvezettel fednénk fel 
1644 és 1664 egybecsúsztatásainak játékos technikáját. Némi 
alappal kockáztathatnánk meg a feltételezést, hogy miért az 
antik világ mitológiájába gyúrta Gyöngyösi 1644 és 1664 egy-
másra futtatott és egymásbajátszott világát. És szólnunk 
kellene azokról a társadalmi aspirációkról is, amelyeknek a 
nemesség különböző rétegei számára a Marssal társalkodó 
Murányi Vénus tágas koordináta-rendszerében még szabad 
mozgásterük volt. 

Szívesen tesszük le mégis itt a tollat, mert talán, máris 
túlhaladtunk a művészeti alkotást történeti módszerekkel 
vizsgáló elemzés határain. Felmentésül szolgálhat azonban, 
hogy a Murányi Vénus segítségével akartunk túljutni kor-
szakunk megismerésében a hagyományos történeti doku-
mentumok szabta területeken. Kievezni a korszerű értelemben 
vett művelődéstörténet mélyvizeire. Tudnunk kell, hogy 
milyenek voltak e korszak embereinek a képzettársítási mecha-
nizmusai, jelképrendszerük és ezek határai. Meg akarjuk 
ismerni, hogy müyen képi módokon, milyen műveltségi anyag-
ban fogták fel a körülöttük zajló világot, az életet, a politikát 
és a halált. Szeretnénk ismerni értelmező, vonatkoztató ere-
jüket, fogalmukat az időről és azt, hogy milyen művészi struk-
túrákban, milyen látomásokban élték meg korukat. Bizonyára 
semmivel sem egyszerűbben mint mi, csak másként. Gyöngyösi 
művében szépen kirajzolódik a reneszánsz képi anyaga, de nem 
tudjuk bizonyosan, hogy milyen gondolatok és érzelmek 
kötődtek már hozzá. 

Gyöngyösi — állapította meg Arany János — „az elbeszélés 
álarcában a lyra hiányát pótolta".54 Politikai mondanivalóját 

5 4 Arany János: i. m. 456. 
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— állapíthatjuk meg — a Marssal társalkodó Murányi Vénus 
fátylaiba bugyolálta. Kordivatot követett némileg. Műve ilyen 
formában mégsem nyitott korszakot a magyar irodalomban. 

Jó lenne tudni, hogy 1664-ben vajon kik értették és 
mennyit értettek meg belőle. Művelődéstörténeti közhely, 
hogy később ronggyá olvasták. Mégis csak 1702-ben született 
második kiadás belőle. Pedig a könyveket már üzleti szem-
pontokat mérlegelve nyomják. S valóban a 18. században nincs 
évtized új kiadású Murányi Vénus nélkül. Félve írjuk le az 
egyik lehetséges magyarázatot erre a jelenségre. A Márssal 
társalkodó Vénusia a 17. század utolsó évtizedeiben legtöbb-
ször női lakosztályokban nyithatunk rá, már általános jelenség, 
hogy például Csáky Krisztina hálószobájából „mosolyog 
felénk".5 5 Korántsem az következik ebből, hogy a nőket nem 
érdekelte volna a politika. Sőt ismert dolgok ismételgetése 
helyett utaljunk itt Szécsi Mária két levelére. Az egyikből 
megtudjuk, hogy az erdélyi fejedelemasszonnyal, Bornemisz-
sza Annával 1664 nyarán közelebbről is megismerkedett a 
nádomé, és „női dolgok"-ba, divathírekbe bugyolálva küldöz-
geti politikai tudósításait neki. A másik remek jellemzése a 
vasvári béke következményeiről: 

„Az szegénységnek a bizony dolog az ő adója és fizetése ezerképen 
megszaporodik.. . Az Alföldet ezzel a békességgel csak a télen is el-
pusztítják; mert mind katona és török mindenütt esznek isznak az 
szegénységen sarcoltatják ó*ket".5í 

Tudjuk, hogy annak idején Ferdinánd nagyra értékelte a poli-
tikus Szécsi Máriát. Viszont 1663—1664-ben Szécsi Mária tisz-

5 5 Horváth János: i. m. 145. 
5 6 Szécsi Mária — Bornemissza Annának Apafi Mihály feleségének, 

Murányi vár 1664. július 13. A levél »nádornak Apafi Mihállyal való tit-
kos kapcsolatával együtt kulcs a Murányi Vénus Erdély-motívumaihoz is, 
amelyre tanulmányunk szűk keretei miatt nem térhetünk ezúttal ki. OL 
E - 1 9 9 , AFW Fasc: 9, fol: 152 és Deák Faikas:Magyar hölgyek levelei. 
Bp. 1879. 251. 
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teli különös figyelmességgel Zrínyit.S7 Wesselényi tudatosan 
ápoltatta a magyar nyelvet, mégis ha ilyen feltevésekre vállal-
koznánk, inkább a nádomét, mint a nádort sejtenénk a mű 
megrendelőjének. 

A Marssal társolkodó Murányi Vénus társadalmi befogadása 
az anyanyelvi műveltség lépéseit próbálgatok közegében ment 
végbe. Idevág Radnóti remek megfigyelése is: A Murányi 
Vénusban a szó és a dallam egybeesik.58 Tudjuk, hogy ebben 
a korban az olvasmányok még auditív élmények. A szép-
irodalmi műveket felolvassák. Érthető, hogy az 1664-et követő 
politikai változások után ez a társadalmi közeg a Murányi 
Vénusból az első réteget, a mesét fogta fel, és így erről minő-
sítette a művet. A második réteg nagyon gyorsan elvesztette 
korhoz kötött aktualitását. Annál is inkább, mert a török 
kiűzésének megvalósult idején neolatin hősi eposzok Lipót 
császárt ünnepelték, mint a világrengető magyar vitézek és 
fejedelmek, Attila, Mátyás utódját.5 9 

A Murányi Vénus két rétegét, amit Gyöngyösi a barokk 
stílusra jellemző komplikáltsággal szerkesztett egy becsúsztatva, 
de mégis egymástól némileg eltartva, csak a történeti ese-
mények akkor remélt menete szervezhette volna egységbe, 
tudatosíthatta volna lényegi mondanivalójában, társadalmi 
méretekben. 

Ki volt hát Gyöngyösi, a Murányi Vénus írója? Felderítő, 
aki féltében álcázta terepszínűre magát? Vagy színész, aki még 
a régi korszak díszletei előtt új darabot játszik már? Bizonyos, 
hogy e műve miatt sem lehet elegáns lekicsinyléssel az „elv-

5 7 1 1 1 . Ferdinánd consensusa Széchy Anna Mária Wesselényi Ferenc 
felesége részére. Kelt a pozsonyi várban 1647. febr. 28-án OL NRA 
Fasc: 78, No. 6. - Wesselényi - Zrínyinek, Murány 1663. május 1. OL 
E - 1 9 9 , AFWFasc: 8, fol: 233 kk. 

5 ® Radnóti Miklós: Márssal társalkodó Murányi Vénus. 
5 9 Szörényi László : A barokk hősi ideál az olasz és a Közép-európai 

latin jezsuita eposzokban. ItK 1978. 5 - 6 . sz. 
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telen politikusok", az ügyes és hízelgő udvari poéták közé 
utasítani. Költő volt, s a politikáról úgy írt, hogy olvassák, 
mert számított a közönségre. Sajnos, a nádori hivatal szám-
talan fogalmazványa és levele között a vasvári békét követő hó-
napokban még nem találtam olyat, amely Gyöngyösi kezére 
vallana. Pedig méltó lett volna tudni véleményét a műve sorsát 
is eldöntő békéről. Van azonban a fogalmazványok között 
egy lap, eredetileg vármegyének szóló rendelet fogalmaz-
ványának szánták, mert felül a szokásos megszólítás rövidítése 
és ez az szó olvasható: „Honthnak", a halvány keltezés mellett: 
1664. november 4. Majd a következő versezet került rá: 

„Fia leven ( ! ] Marsnák 
En sem csak Pallasnak 

Forgattam taborában. 
Avagy Dianának 
Delos Aszszonyanak 

Voltam szolgálat tyában 
Néha VENUSnakis 
S - Rosas Cyprusnakis 

Mulattam udváraban. 
Fia leven Marsnak en sem csak Pallasnak 

Forgottam táborában"6 0 

R. VÁRKONY1 ÁGNES 

6 0 A lap rectóján Zólyom vármegye panaszára írott nádori rendelet 
fogalmazványa áll. A császári katonaság'tartsa meg a megállapodás 
szerinti rendet, ne háborgassa a jobbágyságot, mert „mihelyt a szegény-
séget a legkisebbel is angariállyák, azonnal kitakarodgyanak az ország-
ból" OL E - 1 9 9 AFW Fasc: 9, fol: 68. 
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GYÖNGYÖSI: A KORIGÊNYEK ËS KÖZÍZLÉS 

A különböző felfogásból fakadó Gyöngyösi-értékelések -
még ha mindmáig nem is érkeztek el teljesebb igényű, meg-
nyugtatóan kielégítő, tárgyilagos összegzéshez — egy tekin-
tetben közös álláspontot foglalnak el: tényszerűen rögzítik, 
hogy a költő műveivel egy teljes évszázadon át meghatározó 
szerepet játszott irodalmunk és közművelődésünk fejlődésé-
ben. Ugyanakkor - de immár sajnálatosan - abban is egy-
öntetű a kép, hogy ennek a sokszor emlegetett évszázadnak, 
azaz a 17. század utolsó és a 18. század első kétharmadának 
megismerése, valamint az innét adódható, meghatározó ténye-
zőknek a Gyöngyösi-életművel való módszeres szembesítése 
korántsem történt meg elégségesen. 

Nem világos ily módon, sőt mindegyre ellentmondásosabbá 
vált ennek az évszázados előrevivő vagy éppen hátravető 
szerepnek közelebbi megítélése. A sokszor elvonatkoztatottan, 
csaknem „önmagukban" elemzett művek könnyen kiszakadtak 
természetes környezetükből, a korigények éltető közegéből. A 
sokáig joggal „ismeretlennek" titulált század irodalmi és 
közízlésbeli követelményei, valamint az alkotómódszert 
meghatározó közvetlen tényezők nem kaptak kellő meg-
világítást. 

Már Bod Péter is — még az „ünnepelt poéta" századából — 
mértéktartóan utalt nem annyira Gyöngyösi költői nagyságára, 
mint inkább a kortársakra tett hatására: „Igen kedvesek a 
versei, annyira el is hiresedtek, hogy sem előtte, sem utána 
mása nem tartatik". Nem számítjuk a Gyöngyösi-rajongók 17. 
század végi körének tirádáit („hozzá fogható magyar poétát 
nem szült anya.. ."), melyekkel szemben Toldy Ferenc észre-
vétele szempontunkból igen találó: „Annyi áll, hogy az új 
korhoz ő készítette az átmenő hidat". Arany János is főleg 
annyiban foglal állást a „régiségben legtöbbet olvasott és leg-
nagyobb hatású költő" mellett, amennyiben jelentőségét a 
„magyar költészet fejlődési folyamatában" láthatta nagynak. 
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Visszatérő gondolata, hogy Gyöngyösit — olvasói — „egy 
századon keresztül — Kölcsey szavaival — nimium patienter 
bámulni meg nem szűntek". Okkal teszi tehát a hangsúlyt a 
kortársak igényeit kielégítő, de egyszersmind a tovább is vivő, 
huzamosabb költői szerepkörre.1 

Arany János után az újabb és újabb irodalomtörténeti 
vizsgálatok is hasonló következtetésekhez érkeznek, kiemelve, 
hogy Gyöngyösi hosszantartó népszerűsége s emberöltők 
irodalmi életére gyakorolt hatása szükségszerűen megkülön-
böztetett figyelmet érdemel. Egymás után méltatják azt a 
„szolgálatot", amellyel egy „pihenő" korban fenntartotta, 
irodalmunk új „ízületéhez" közel hozta és „szinte egyedül" 
közvetítette a nemzeti költészet hagyományait: „Ha nincs 
Gyöngyösi, a 18. század első felében teljesen elhomályosul az 
irodalmi folytonosság tudata".2 

Méltatásban, jogos elismerésben tehát nem szűkölködünk, de 
mihelyt tovább lépnénk következtetéseinkben, s közelebbi 
válaszokat keresünk Gyöngyösi és 18. századi „tábora" ízlés-
beli egymásrautaltságának kérdéseire, nyomban elérkezünk a 
témakör megvilágítatlan, tehát kényes terrénumához. Miért is 
„híresedtek el annyira" írásai, hogy példátlan távlatokban 

1 Bod Péter: Magyar A thenas, Szeben, 1766. 96. - Dugonics András: 
Gyöngyösi István Költeményes Maradványai, Pozsony-Pest, 1796. I. 
LXXIII. - Toldy Ferenc: A magyar költészet története, (L857), 2. k., 
Pest, 1867. 293. - Arany János: Gyöngyösi István. Prózai művek, 
Bpest, é.n. 4 3 3 - 4 6 6 . - Uő: A magyar irodalom története rövid 
kivonatban, összes művek, Bp. 1964. X. 4 4 6 - 5 3 2 . 

2 Badics Ferenc: Gy. I. élete és költészete, Bp. 1939. (=Badics-
monográfia) - Horváth János: Barokk ízlés irodalmunkban, in; Tanul-
mányok, Bp. 1956. 7 2 - 8 9 . - Waldapfel Imre (Trencsényi): Gy. 
/., Magyarságtudomány, 1935. 106-125. - Bán Imre: A Murányi 
Venus megjelenésének 300. évfordulójára, Alföld, 1964. 4 5 8 - 4 6 0 . -
Uő: Gy. J. in: A magyar irodalom története, II. Bp. 1964. 1 8 4 - 1 9 6 . -
Turóczi-Trostler József: A magyar irodalom európaizálódása, in: Magyar 
irodalom - Világirodalom, Bp. 1961. II. 5 - 6 3 . - Agárdi Péter: Rendi-
ség és esztétikum (Gy. I. költői világképe), Bp. 1972. 238. - Gyenis 
Vilmos: Agárdi Péter könyvéről, ItK 1974. 2 6 0 - 2 6 2 . 
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,.litteratúránk fődiszé"-nek „tartatik"? Milyen is volt lényegé-
ben ez a tőle is, hatására is épített „átmenő híd" s milyen építő 
elemekből állt az össze? Merre vezetett a hosszan „továbbvivő 
út"? Mit adott költészetünk „fejlődési folyamatáénak ez a 
része és hova torkollott az „irodalmi folytonosság" 18. századi 
tudata és gyakorlata? stb. mind-mind olyan kérdések, amelyek 
a szóban forgó irodalomtörténeti periódus mindmáig kevéssé 
ismert volta miatt, csak többé-kevésbé általános feleletekhez 
vezettek. A jelen írás sem vállalkozhat a problémakör teljesebb 
feloldására, ám néhány vonatkozásban — a század adott szaka-
szára irányult újabb kutatások nyomán — bizonyos össze-
függésekre kitér. 

A Gyöngyösi-kutatás — szempontunkból előnyösen — 
akkor lépett nagyot előre, amidőn a költői életmű társadalmi, 
ideológiai háttér-alapját tette igényes vizsgálat tárgyává. 
Trencsényi-Waldapfel Imre 1935-ben helyesen ismerte fel, 
hogy „a magyar köznemesség benne tisztelhette eszményeinek 
első költői kifejeződését".3 Ezzel a tézissel, majd a későbbi 
részletezőbb kimunkálásokkal új megvilágításba kerültek azok 
a korigények és társadalmi elvárások, amelyek a 17. század 
végével jelentkeztek. A sokáig csak főurak árnyékában meg-
húzódó, elvtelen opportunistaként, „köpönyegforgató fami-
liáris"-ként számontartott írónak bázis-horizontja nagy 
arányokban kitágult, egyénisége pedig a középnemesi szemlélet 
értékrendjéből vált kifejthetővé.4 

A magyar társadalmi fejlődés tendenciái a refeudalizálódási 
folyamat kiépülése nyomán alapvetően új igényeket vetettek 
fel a 17. század utolsó harmadában. Az ádáz nemzeti küz-
delmek időlegesen visszaszorultak, a heves vallási harcok el-
csendesedtek, a barokk nagyotakarás is kisszerűbbé vált. A kor 
ízlése, irodalommal szemben táplált vágyai gyökeresen meg-

3 Waldapfel: i. m. Gy. I. 112. 
"Agárdi: i.m. 207-231 . - V. Windisch Éva: Gyöngyösi és a 

,J>orábul megéledett Phoenix", ItK 1960. 551. 
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változtak. A századvég olvasni tudó és akaró magyaija bele-
fáradt a mindeddig fenyegetően jelenlévő nemzeti és társa-
dalmi konfliktusokba, a vallási viták kínos gyötrelmeibe, és 
nyilvánvalóan feledni kívánta ezeket a nagy szenvedélyektől 
hevülő témákat. Helyettük feltétlenül mást: újat, szépet, meg-
nyugtatót; szívet vidámító, kedves örömöket nyújtó tárgyakat, 
azaz világi szórakoztató szépirodalmat kívánt. Gyöngyösi ezt 
az igényt a lehető legjobbkor, bár az adottságok korlátain belül 
elégíthette ki. Fel-felbukkan még írásaiban a „nagy" sors-
fordulatokat jelző témakör, ám a velejáró izzó szenvedélyeket, 
a türelmetlen, agitatív szemléletet hiába keressük. „Játszi 
lelke" más úton, könnyedebb húrokon talál kontaktust 
hasonló igényű olvasóival.s 

A kuruc küzdelmek, a Rákóczi-szabadságharc évtizedének 
igénye minden bizonnyal más irányba fordul időlegesen. De a 
szabadságharc lehanyatlásával — részben a visszafogottság, rész-
ben a kiábrándultság következtében — még fokozottabban 
támad fel az igény a már megízlelt „gyönyörűséget hozó", a 
köznapi életet megszépítő irodalom iránt. És Gyöngyösi — 
igaz, már csak műveivel — kéznél van, sőt igazi kultusza ebben 
az értelemben még csak most veszi valójában kezdetét. Hason-
lóképpen a Trencsényi-Waldapfel Imrétől megfogalmazott 
magatartásforma: Joyalitás, bizonyos állandó kurucos 
ressentiment-nal", amely Gyöngyösinek és olvasóinak közös 
sajátja, csak az 1711 utáni szakaszban nyeri el teljes kibonta-
kozását.6 

Gyöngyösi egy átalakuló korban, állandóan változó világ-
nézeti és gondolkodásbeli közegben enged egy-egy új, ki-

5 Horváth János: Gyöngyösi s a barokk ízlés, in: A magyar irodalom 
fejlődéstörténete, Bpest, 1976. 128. - Arany János Prózai müvek, i. m. 
443. — Bodnár Zsigmond: A magyar irodalom története, Bp. П. 
3 5 3 - 3 5 9 . 

6 Waldapfel: Gy. I. i. m. 114. - Gyenis Vilmos: A „Rákóczis világ' 
mindennapjainak XVIII. századi emlékképből, in: Rákóczi-kori tudo-
mányosülésszak, Vaja, 1975. 5 6 - 6 9 
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elégítésre váró ízlésigénynek. A kortársi szűk nemesi olvasó-
tábor igényeinek kielégítésén túl egy erőteljesen kiszélesedő, 
összetettebb közönség igényeihez is kapcsolódik a 18. század 
folyamán: műveiben szükségképpen többirányú potenciális 
tartalékok halmozódnak fel. Életműve valóságos gyűjtőhelye 
az olyan új igényű irodalmi, művészi törekvéseknek, amelyek 
saját korában - a 17. században - még csak alig-alig tölthették 
be szerepüket, s inkább mint a meghaladott ízlésformák 
rombolói jelentkeztek. Műveinek túlnyomó része - a Mu-
rányi Vénus kivételével - csak a századforduló után jelent 
meg, és csak ekkor fejtette ki hatását. Sok tekintetben új 
erőkre számítva, a jövőnek, előre dolgozott, amidőn írásaiban 
összegezni tudott minden olyan korszerű elemet és eljárási 
módot, amit korában már fellelhetett ugyan, de végső soron 
egy később kiviruló világi szépirodalom hasznosított.7 

A köznemesi igénynek szóló életmű azért is túlmutat saját 
korán, mert abba már bizonyos mértékig beépülnek — bár-
mennyire is kontrasztosnak tűnik — a századvég „polgári"-nak 
nevezett mentalitásbeli törekvései. A Bethlen Gábor kultu-
rális politikájából eredő, majd Apáczaiéktól fémjelzett, de 
szélesebb „értelmiségi" körben is igényt formáló kulturális, 
ideológiai és filozófiai eszmények nem maradtak kívül költőnk 
látóhatárán. Felszívódásuk és alkalmazásuk azonban — szeren-
csésen — a szépirodalom lehetőségein belül kapott teret. Egyes 
műveinek realisztikus hangvételét, merészen felszabadult 
evilágiságát, modernebb látásmódját méltán közel érezték 
magukhoz a 18. századi iskolák és a „tudomány" világában is. 
Sajátos összegzője tudott lenni a korban jelentkező külön-
böző új tendenciáknak, és ezeknek melegágyában megterem-

7 Horváth János: A XIX. század fejlődéstörténeti előzményei: Az 
átmeneti kor (1711-1772) főbb jelenségei Tanulmányok, i. m.94 . ,96 . 
- Agárdi: i. m. 230. 
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hettek olyan költői szépségek is, amelyeknek kiteljesítése 
egészen Arany Jánosig tartó folyamat része lesz.8 

„Szinte egyedül" képviselte az irodalmi folytonosságot 
„egy sivárabb, terméketlenebb" korban — ment át róla a 
köztudatba —, holott nem volt már egyedül, és a kor sem volt 
olyan sivár, mint hosszú ideig vélték. Az bizonyos viszont, 
hogy Gyöngyösi az ekkor jelentkező sokirányú új igényekhez 
még kapcsolódni, velük esetenként azonos hullámhosszon 
maradni tudott, sőt végsőkig kiépült népszerűsége folytán a 
„régi" irodalmiság reprezentálója lehetett. Csakis ilyen össze-
függések közepette tudta Jeginkább" ő közel hozni a hagyo-
mányt a századvégi megújulás irodalmához, mely utóbbinak 
nagyon is törvényszerűen éppen vele kellett a harcot felvennie, 
illetőleg vele leszámolnia. De még ekkor is — Batsányi szavai 
szerint — „az egész nemzetnek közítéletével" szemben lehetett 
csak „az felfújt kritikusnak" - Kazinczynak — győzelemre 
vinnie a merőben új igények ügyét.9 

* 

Gyöngyösi tárgy választása a látszólagos rapszodikusság 
ellenére is a jellemzett igények szolgálatában áll. Jól tudja, 
hogy mikor kell költői eszközeivel „más pályát futva" célhoz 
érnie, mert — mint írja - „seregekkel győnek előmbe azok az 
érdemes dolgok, amelyeket nagyon is érdemes volna leírni". A 
számára valóban „érdemes dolgok" megörökítését magának 
tartja fenn, minthogy „mikről mások írtak, azokról hallgatok" 
— mondja. Ezek szerint mit választ magának? Világosan 

8 Turóc?i-Trostler József: A magyar felvilágosodás előtörténetéhez 
és Magyar Cartesianusok, Idézett tanulmánykötete I.: 173. és 336. — 
Vő:Európaizálódás, II. 20., 35. 

9 Gyöngyösi István Összes költeményei, Kritikai kiadásban 
közzéteszi Badics Ferenc, Bpest, 1914-1937. I - I V . (= Badics-kiadás) 
Vö.: Az I. kötet bevezetője VII-XXI. - Batsányi János: A magyar 
tudósokhoz, Pest, 1821. 3 2 - 4 4 . 
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szembetűnő, hogy csupán az országos események sodrában 
vagy inkább csak perifériáján, egyes esetekben önállóan is, a 
magánélet közszájon forgó érdekes esetei, szerelemmel össze-
fonódó kalandok, történeti kitérők, anekdotikus toldalékok, 
olvasásra kedvet adó „gyönyörűséges" és „csudálatos" históriák 
teszik ki repertoárját. Ezeknek a típusoknak sokszor elemzett 
tulajdonai közül kiemeljük a témák prezentálásának „új-
donság", „érdekes új hír" igényét és ígéretét, mint ami száza-
dának mindvégig állandó követelménye, s szinte valamennyi 
művét is ilyen értelemben harangozza be: „Új hír, Új hír, kihez 
hasonlót, E földön jártában még senki sem hallott", — vagy: 
„Jó hírt mondok mindennek, Jó hírt mondok örüljetek", vagy 
„Nem mások leleményét toldozva, foltozva, hanem csupán a 
magam elméjéből származott valamely újságot írok. . ." . 
Hangoztatja, hogy „az újság a régi dolgoknál kedvesebb.. .", és 
„kedvet találni" inkább lehet, „ha valamely újságot" vesz el-
méjére és pennájára. Nézetünk szerint nem csupán a barokk 
„újdonságingere" vagy a divat munkál eme újdonságkeresés-
ben, de az új igények kielégítésének, más műformákban ki-
alakult hasonló gyakorlatát, jellegzetesen a 18. századi híresz-
telő, anekdotikus eljárást is tetten érhetjük, ami prózában az 
átmeneti „novellino" formákat idézi fel.10 

Életműve műfaji problémáit már sok oldalról vitatták. 
Tény, hogy az epithalamium és a históriás verses regény köve-
telményei határozzák meg elsősorban, bár számos érv szól a 
műfajkeveredés mellett is. A költő által kialakított műfaj és a 
megvalósult műformák távolról sem merev korlátok közé 
szorított mivoltukban tűnnek elénk. Trencsényi-Waldapfel 
Imre vette észre — aki pedig ekkor éppen műfaji mintáját, az 
epithalamiumot határozta meg igen körültekintően —, hogy 
egyrészt „ez a retorikus műfaj mennyire regényszerűvé vál-

1 0Badics-kiadás, Rózsakoszorú, III. 3., 5., 23., 44.; Mars és Bachus, 
I. 97.; Chariclia, 6^7. - Beöthy Zsolt: A magyar szépprózai elbeszélés, 
Bp. 1886 .1 .75 . 
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hatott a kezén", másrészt hogy noha Gyöngyösi költészetének 
legtöbb joggal kiemelt értéke „meggyőző realizmusában" 
rejlik, mégis „ebből a realizmusból mintáiban semmi sem talál-
ható". így a műfaji keret a költő számára a legtágabb lehető-
ségeket nyújtja: Úgy alakítja azt, amint kora kulturális igényei 
megkövetelik. Ebbe a keretbe mindaz belefér, amit olvasói 
évtizedeken át keresnek. Ezzel a viszonylagos szabad fel-
fogással az író szemmel láthatóan azt a legalkalmasabb ki-
fejezési formát próbálja megtalálni, ami a hajdan volt eposz és 
a jelen vagy inkább a jövő eposza, a szépprózai elbeszélés, a 
regény között ekkor felvállalható. Ez a ,hiányzó regényt 
pótló" átmeneti műfaj mindenből nyújt egy keveset, annyit 
amennyit lehetséges, de anélkül, hogy bármelyiket is ki-
teljesítené. Átalakuló kora és változó igényű olvasói számára 
viszont éppen ezekkel a lazán szőtt keretekkel adhatta azt a 
hazai valósághoz leginkább illeszkedő mondanivalót, amit 
közönsége a korban közkeletű egyéb vegyes műformáktól is 
elvárt.11 

Már Kazinczy hibáztatta Gyöngyösit, mivel „egy latnyi 
kompozíciója sincs". Valóban nincs, de a korigények össze-
függésében nem is várható el tőle, mert ez az a kor, amely 
fellazítja, felbomlasztja, elemeire töri szét az előbb még erős 
szerkezeteket. A barokk átalakuló szakasza is ilyen irányba 
munkált, miként a „későbarokk dekoratív kompozíció" meg-
nevezés is jól jelzi ezt. De ezen túlmenően a közízlés nem a 
cselekmény eleve meghatározott vonalát kéri ekkor számon, de 
sokkal inkább előszeretettel fordul a váratlan, meglepő for-
dulatok, „fabulás dolgok", a kalandok sora, a „leleményes 
poétái toldalékok", a betétek, a kitérők stb. irányába. A 
prózai epika is — nem ok nélkül — hasonló széteső szerkezet-
ben betéttechnikával operál. A hajdan nagy koncepciójú 

1 1 Waldapfel Imre: Gyöngyös-dolgozatok, ItK 1932. 4 3 - 4 9 . , 61. -
Horváth János: Barokk ízlés, i. m. 82. - Agárdi: i. m. 193. - Turóczi-
Trostler: Európaizálódás, i. m. II. 35., 62. 
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emlékírás például a 18. századra kisepikai, anekdotikus ele-
meire bomlik. Költőnk teljes biztonsággal él e maga válasz-
totta, fellazult kompozíciós lehetőséggel, mert mint Arany 
János utalt rá, „volt neki bizonyos terve az összeállításban", 
mégha ez nem is annyira a „kerek egység" irányába vitte, 
hanem inkább a részletek szépségének felismeréséhez.12 

A laza műfaji és kompozíciós kereten túlmenően hasonló 
lehetőségeket nyújt az a körülmény is, hogy bár alkotása jóval 
magasabb fokon áll, mint a szóbeliségre is számító históriás-
ének vagy széphistória, mégis bizonyos mértékig magán viseli a 
szóbeli előadásmód eljárását. Kevéssé érzi még az írásbeliség, 
kiváltképpen a nyomtatott írásbeliség kizárólagos kötöttségeit, 
s alkalmasint ki-kilép annak szigorából. Témái gyakran érint-
keznek a szóbeliségben már alakított, kedvére formált tár-
gyakkal. Igen nagyszámúak a szóbeli előadásmód jellegzetes 
kiszólásai, közbevetései: „álljunk meg itt egy kevéssé", „itt 
elészámlálok megént mindeneket", „most veszem eszembe, 
hogy. . ." , „figyelmezz jól", „hogy sokat ne szóljak", „amint 
megbeszéltem bőven mindezeket. . . " stb. És, hogy jól ismert 
alakjai mely sokszor „kelének szóra", azt már számosan fel-
rótták szerzőnknek, s nem alaptalanul jellemezték áradó szó-
özöne miatt „bőbeszédű, szószaporító" kedves „fecse-
gőnek".13 

A szóbeliségre utaló jegyek mellett a kéziratos irodalmisqg 
bevett gyakorlata sem közömbös írónk alkotásmódjára és 
olvasóira tett hatására. Érthetően, mert hiszen tevékenységét 
jogosan még a kéziratos és a nyomtatott irodalom határán 

' 2 Kazinczy Ferenc Levelezése. Kis Jánoshoz, IV. 175. - Nagy 
László: Gy. és>a barokk, Bpest, 1929. - Arany J.: Prózai müvek 447. -
Bán Imre: A magyar irodalom története, i. m. 188-190. - Gyenis 
Vilmos: Emlékirat és anekdota, ItK 1970. 305-321 . - Dávidházi 
Péter: Arany János kompozícióelmélete, It 1979. 270., 2 9 3 - 3 0 1 . 

1 3Badics-kiadás III. Csalárd Cupido, 1 0 4 - 119., 171., 184. - V. 
Windisch Eva: i. m. 543. 

8 Irodalomtörténet 
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tudjuk csak megvilágítani. Életében művei túlnyomórészt csak 
kéziratos formában terjedtek. A kéziratból olvasók és a 
másolatok olvasói más igénnyel fordultak a műhöz, mint a 
nyomtatott irodalom részesei, s Gyöngyösinek magának is 
számítani kellett erre. Emitt még a változtatásnak és alakítás-
nak nagyobb lehetőségei voltak adottak, s mint maga is tapasz-
talhatta, a kortársak éltek is e lehetőségekkel. Amott, a nyom-
tatott irodalom vonatkozásában gyökeres fordulat következik 
be; a 18. századtól nagyszámú kiadásban megjelenő művek 
többé-kevésbé megkötött szövegei az olvasóra hatás 
modernebb lehetőségeit nyújtják, bár még ekkor sem szűnik 
meg a kéziratos terjesztés. 

Irodalmunk fejlődésének alapvonásából fakad, hogy 
Gyöngyösi a régi magyar irodalomban a kelleténél is inkább 
túlsúlyban lévő verses epika uralmát hosszabbította meg akkor, 
amidőn a hasonlo szórakoztató irodalmiságban a próza, a prózai 
epika műformáinak sora, az elbeszélő széppróza, a novella, a re-
gény stb. egyre erőteljesebben követelték azokat a lehetőségeket 
és jogokat, amelyeket más, kedvezőbb körülmények között fej-
lődő irodalmak már rég kivívtak maguknak E sajnálatos 
tényen nem változtat, hogy verses műveivel mintegy pótolta a 
hiányzó regényt és annak jellegzetes témáit s bonyodalmait. 
Abban a tekintetben azonban figyelemre méltó mind írónk 
alkotásmódja, mind műveinek egész kicsengése, ahogyan a 
korban immár számos előnyös tulajdonairól megismerhetett 
prózai eljárásmód bizonyos elemeit hasznosítani tudja. Termé-
szetesen csak a lehetőség határain belül annyiban, amennyiben 
a más-más szabályokat követő formák ezt még megtűrhetik. 
Hisz a költő jól ismeri a „poézis" és a „folyó írás" különböző 
adottságait, hivatkozik is ezeknek eltérő jegyeire, és utal a 
próza „tágasabb" képességeire.14 

1 4Badics-kiadás I. Murányi Vénus, 122-124.; Kemény János II. 
9 - 1 3 . - Bodnár Zsigmond: i. m. 363. 
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Mindenesetre vannak a prózai és verses formáknak olyan 
érintkezési felületei, amelyekről tudtak s amelyeket önkénte-
lenül is hasznosítottak már a 16. századtól, például azok a 
széphistória-magyarítók, akik egy-egy eredetileg prózában írt 
regényes történetet fordítottak és verseltek meg. Beöthy Zsolt 
okkal állapította meg, hogy a prózában írt olasz novellának 
„szoros az összeköttetése" a magyarrá lett verses históriával, 
sőt a versből prózába átmenő tendenciáknak jelei is ismere-
tesek. Gyöngyösi korára már kiépültek e kölcsönhatásnak el-
fogadott, sőt elvárt területei, s ő maga a lehető legnagyobb 
természetességgel viszi tovább ezeket. Említettük, hogy egész 
műforma-elképzelése alkalmas a külső, más irányú hatások be-
fogadására, s így érthetően a prózai elbeszélés módszerei is 
rányomják bélyegüket mind műfajának, mind kompozíciójá-
nak milyenségére. Közelebbről kiváltképpen ott mutatkozik 
meg előnyösen a plebejus eredetű prózafelfogás és -gyakorlat 
behatása, ahol az eposzi hősöknek és eseményeknek evilági, 
sokszor hétköznapi környezetbe való állítására kerül sor. De 
hasonlóképpen a prózai hangvétel behatolása nyilvánul meg, ha 
a kitérők és a betétek reális kidolgozására, az objektívabb 
mondanivaló közvetítésére kerül sor. Az pedig egészen nyilván-
való, hogy a könnyed mulattatás sokszor tréfás, néhol 
durvább, népi színezetű, anekdotikus kitételei egyenesen az 
„oratio pedestris"-től eredeztethetők. Nem is szólva a szere-
lem-téma bonyodalmainak, a magánélet viszonylatainak ábrá-
zolásakor a prózától kölcsönvett eszközök nagy hagyományú 
alkalmazásáról, minthogy az — csak e szempontból is — külön 
vizsgálatot érdemelne.15 

Már Arany Jánosnak feltűnt, hogy a költői életműből 
rendre kiütköznek olyan részegységek, amelyek inkább bele-
illenének „a prózai krónikaírók" munkáiba. Ilyenkor Gyön-

1 s Wéber Antal:,4 magyar regény kezdetei, Bpest, 1959. 6., 10-11 . 
- Beöthy Zsolt: i. m. I. 66 -72 . , 74., 8 3 - 8 6 . - Gyenis Vilmos: A 
reneszánsz széppróza néhány sajátossága, Helikon 1971. 4 1 1 - 4 2 7 . 

8* 
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gyösi „a száraz krónikái tények"-et legfeljebb bővíti és enyhén 
kiszínezi. Dézsi Lajos is utalt rá, hogy a költő „elbeszélései" 
nem éppen mindig a „verses regények" körébe tartoznak, 
hanem inkább a „történeti költészet"-hez állnak közel. Mások 
is „mesével kevert krónikának" vagy „megszínlelt históriának" 
tartják; többen „történeti jellegű elbeszélés" vagy „költői 
krónika" gyanánt fogják fel egyik vagy több művét. Nézetünk 
szerint, a történeti tárgy krónikás feldolgozása valóban jelleg-
zetes sajátossága munkáinak, de legtöbbször a krónikának már 
egy magasabb szintű, szépirodalmilag alakított, nemegyszer 
személyes motivációt is tartalmazó típusa alakul ki így nála, 
amely verses formája ellenére sokban a közkeletű, „divatozó" 
emlékírások ismérveit meríti ki.16 

Helyenként még vannak részegységek, ahol az egészen 
kezdetleges emlékirati forma kap teret, és szinte csak meg-
verselt krónikának érezzük: „Midőn az esztendő ezer számon 
menne, / S ahhoz hatszáz után negyvenhatot tenne, I . . . I lm 
magyar koronánk bécsiekre kelvén, / Római felség is azokra 
terjedvén. / S azt Ferdinánd néven harmadik viselvén, / 
Rákóczit az Erdély uralván, tisztelvén." De nem csupán 
országos történeti tárgyban lelhető fel ez a krónikás előadás-
mód. A magánélet eseményeinek korban divatos krónikás 
versezetei is jelen vannak, mint például Szécsi György családi 
krónikájának eme tömörítése: / „Marad holta után ennek négy 
leánya, / Éva az legkisebb, öregbik Mária, / Kata az harmadik, s 
második Borbála, / Melyeket mind uri szerencse találá: / Gróf 
Bethlehem István féije Máriának, / Ilyésházi Gábor pedig az 
Évának. / Thurzó Ádám veszi Borbálát magának, / Listius 
János lén ura az Katának." A krónikás prózai hagyomány 
követésére vallanak a lapszéli tartalmi mutatók is, amelyeket 
teljesen azonos módon alkalmaz: Rákóczi Györgyiül Ferdi-

1 * Dézsi Lajos: A magyar történeti tárgyú szépirodalom, Bpest, 
1927. 22. - Ferenczi Zoltán: A régi magyar költészet, Bpest, 1904. I. 
33. - Arany J.: Prózai művek 434-453 . - V. Windisch Éva: i. m. 535. 
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nánd ellen háborúság inditatik", vagy „Az Felföld Rákóczihoz 
hajolt" stb.17 

Általában azonban hangsúlyozott célja, hogy meghaladja a 
kezdetleges krónikás alapformát, sőt hogy magán a „histórián" 
is túllépjen. És eme irodalmias igényű „megszínlelő" túl-
lépéseknek tekintélyes része már az emlékírás különböző 
fejlettebb típusainak gyakorolatához áll közel. Nem számítjuk 
most a más irányba vivő „fabulás megékesítés" mester-
fogásait, csak azt emeljük ki, hogy a „dolog valóságáénak 
szubjektív alakításához, „szárnyaztatásá"-hoz, szépirodalommá 
formálásához kapóra jön Gyöngyösi számára a prózai emlék-
írás éppenhogy azonos célú, eszközeiben igen hajlékony és friss 
módszere. Mert ha a ,históriák más módon traktálnak", mint 
ahogy ő kíván alkotni, akkor a histórián túllépő memoárok 
szemléletében mind a saját, mind az olvasók igényét méltán 
fellelhette.18 

Egészen közvetlen célkitűzése is közeli rokonságban van a 
memoárokkai. Szinte minden munkájában feltűnően ki-
nyilvánítja — teljesen az emlékírások szellemében —, hogy 
„emlékezetet viselő históriát" kíván írni úgy, hogy benne az 
„elmúlt dolgok elevenítése . . . illendő ábrázolással" történjék 
meg. Ismételten és kifejezetten az emlékezetőrző és -híresítő 
feladatokra koncentrál: „emlékezetet érdemlő cselekedethet 
választ tárgyává, hősének „halála után is élő emlékezeté"-t -
sőt „szép" és „dicső emlékezetét" — kívánja írásával munkál-
ni, de sok minden más „emlékezetre méltó eseményt" is meg-
örökítésre tart érdemesnek, hogy mindaz .híresüljön, ösmér-
tessék és terjedjen".19 

17Badics-kiadás I. Murányi Vénus 127., 128., 134. - Gyenis Vilmos: 
Emlékirat és parasztkrónika, ItK 1965. 152-172 . 

1 * Marc Fumaroli: Les Mémoires du XVIIe siècle au carefour des 
genres en prose, XVIIe siècle, 1971. 7 - 3 7 . - Badics-kiadás III. Csalárd 
Cupido, 17.0. 

19 Badics-monográfia 14. — Badics-kiadás I. Murányi Vénus, 
123-124 . - Kemény János II. 9 - 1 3 . 
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Az emlékirati alkotásmód leginkább szembetűnő meg-
nyilvánulásait a Kemény János emlékezete címmel méltán 
jelölt írásában találjuk. E művet — egészében vagy egyes részei-
ben — többen nevezték joggal „történeti jellegű költemény"-
nek, sőt „kifejezetten történeti jellegű elbeszélésnek". 
Szerintünk azonban többről is szó van: sokkal pontosabban 
és a közízlést is figyelembe véve akkor közelítjük meg az 
alkotást, ha azt mint memoár-jellegü verses müvet értel-
mezzük. Megállapításunk kiváltképpen áll a munka harmadik 
részére, ahol a Kemény János fejedelemmé választása és közeli 
halála körüli események kerülnek előadásra. V. Windisch Éva a 
források beható vizsgálata nyomán meggyőzően mutatta ki, 
hogy Gyöngyösi itt alig tett egyebet, mint Bethlen János 
Rerum Transylvanicarum libri quatuor című nevezetes kor-
történeti müvét maga elé téve „az egymást követő események 
láncolatát kivonatosan — pontosan kimutatható rövidítésekkel, 
illetve bővítésekkel — versbe foglalta". Annyira „rendkívüli 
hűséggel követte forrását", hogy Gyöngyösi írása lényegében a 
történetíró „prózájának magyar nyelvű versbe foglalásaiként 
fogható fel.20 

A történeti mű hűséges követése azonban csak bizonyos 
határokon belül és megfelelő irodalmiasító átalakítással követ-
kezhet be. Gyöngyösi ugyanis válogat, kiemel vagy kihagy, 
rövidít vagy bővít, egyetért forrásával vagy eltér attól, sőt még 
a teljesebb valóságot is megkérdőjelezi, hogy mindenkori 
közelebbi céljait eredményesen érvényre juttassa. Ezen 
bonyolult kiválasztó és alakító folyamatban már nem az 
objektív történetíró, de még nem is a regényes elbeszélő szem-
pontjai érvényesülnek. Ellenükben, az átalakítás első fázisában 
szinte teljes azonossággal az emlékíró sajátos szemlélete és 
alkotásmódja ismerhető fel. Azé az emlékíróé, aki számára a 
külső események csak annyiban érdekesek, amennyiben egyéni 

2 0 V. WindischÉva: i. m. 5 30., 538 - 540., 5 4 3. - Badics-monográfia 
155. 
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nézeteit a történelmi háttérből kihüvelyezett szabadabb el-
képzeléseivel „kedvesen folyó" formába öntheti. így a törté-
nelem tényeinek elősorolása helyett érdekesen bonyolított, a 
tudomány kereteit már áttörő, élvezetet és élményt nyújtó 
elbeszélés születhetik meg. - Jórészben ugyanezt az eljárást 
figyelhetjük meg a prózai emlékírás határterületén alkotó 
Hermányi Dienes Józsefnél, aki Bethlen Farkas históriájához 
„continuatio gyanánt" érdekes anekdotikus egységeket / „de 
igaz históriai observatiokat" / emel ki Kemény János, Bethlen 
Miklós és mások műveiből, hogy aztán majd a kisepika irá-
nyába sarkosítsa ki azokat.21 

A memoáríró által sajátos ízléssel kiemelt történelmi ese-
ménysorok egyébként már eleve olyanok, hogy közelebb 
állnak az ember életközeli viszonylataihoz. Az előadásmód 
pedig még inkább elmélyíti az egyén szerepét, s legtöbbször 
magánéletbeli összefüggésekbe állítja az országos érdekű 
történéseket. Gyöngyösinél ennek a történelmet irodalmivá 
átalakító, első fázisban emlékirattá formáló tevékenységnek 
szinte minden megnyilvánulásával számolhatunk, de szükség-
szerűen azt a többletet is látjuk, amit a „poézis" adott mind-
ehhez. Maga is bőven elmélkedik eme alkotásmódbeli folya-
matnak lényegéről, s megállapítja, hogy a J ö t t dolgok" elő-
adásában — miként az emlékíró — vigyázott ugyan a „dolgok 
valóságára", de nem tartotta meg a „história rendjét", s mi 
több, a „poézis" követelményeinek tág teret engedve, meg-
verselt formában törekedett az események „nagyobb ékes-
ségére és kedvesebb voltára".22 

A történelmi események hasonló megörökítési eljárása, a 
prózai emlékírás legkülönbözőbb típusain túlmenően, a kor 
verses irodalmának is jellegzetes tulajdonává válik Számos 
műfaj jeles alkotásairól jogos az a megállapítás, hogy bennük 

2 1 Yves Coirault: Autobiographie et Mémoires, Revue d'Histoire 
Littéraire 1974. 9 3 7 - 9 5 6 . - Gyenis Vilmos: Hermányi Dienes József 
és Kemény János Önéletírása, ItK 1962. 7 5 - 7 7 . 

2 2Bádics-kiadás II. Kemény János, 9 - 1 3 . 
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esetenként „több a történelem, mint az irodalom". De 
Gyöngyösi szerepe és korának új igénye is úgy alakul, hogy a 
hangsúly a nagy történelmi összefüggésekről egyre inkább az 
irodalmibbá tévő tényezőkre essék. Ez a kor igen nagy mennyi-
ségben nyújtja a történeti múltat és a róluk szóló neves histó-
riai műveket új igények szerint értelmező és fellazító, s nem 
utolsósorban „toldalékozó" prózai írásokat, amelyek általában 
kéziratos mivoltukban valamiképpen az emlékírás nagy műfaji 
családjába tartoznak. Ezeknek a munkáknak jó része — a köz-
ízlést követve — verses formát is kaphat. Cserei Mihály vagy 
Apor Péter például — hogy csak az ismertebbekre hivatkoz-
zunk — egyaránt próbálkoznak négyes rímű strófákba szed-
ni memoárjaikat, naplószerű feljegyzéseiket, sőt még az erdélyi 
nemesség névsorának megverselésétől sem riadnak vissza.23 

Annak jellemzésére, hogy mennyire összefonódik az ilyen-
féle emlékírást megverselő divat Gyöngyösi sikerre vitt gyakor-
latával, csak utalunk az ún. Gosztonyi-kódex példájára. Ebben 
a kéziratos kötetben maradt fenn Gyöngyösi egyik művének 
egyetlen szövege. De ezzel egyetemben — mintegy az alkotás-
módbeli párhuzamot jól mutatva - itt foglalnak helyet a 
Gyöngyösi-kedvelő Gosztonyi Istvánnak az 1700 körüli évek-
ből való írásai is: verses önéletrajza, „életleírása . . . és egyéb 
tudományos kifejtegetései". Ezekben a munkákban az eljárás 
hasonló Gyöngyösiéhez, bár mélyen alatta maradó szín-
vonalon, amiből szimpla utánzásra gondolhatnánk. Valóban ez 
a körülmény is közrejátszik, de véleményünk szerint egy ilyen 
irányú, szélesebb alapozású folyamatnak és igénynek kölcsön-
hatásával is számolnunk kell.24 

Sok szó esett már a szakirodalomban a betéteknek, ki-
térőknek és toldalékoknak a Gyöngyösi-műben betöltött 

2 3Esze Tamás: A szegénylegények éneke, ItK 1953.12 . , 28. - Uő: 
Magyar költészet Bocskaytól Rákócziig, Bpest, 1953. (Bevezetés) -
Szadecky Lajos kiadásában: Báró Apor Péter verses müvei és levelezése, 
Bpest, 1903. - Agárdi: i. m. 59. 

2 4 A Gosztonyi-kódex adatait 1. Badics-kiadás I. 454. Jegyzetek. 
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szerepéről. Elbeszélését minduntalan megszakítja valamely 
éppen eszébe jutó tárgyról való elmélkedéssel, „szükségtelen 
ki terjeszkedés "-sel, mindegyre kéznél levő ,járulékok"-kal és 
„egyéb apróságok"-kal, amiket ő maga — öntudattal — „lele-
ményes toldalékokénak, „fábulás dolgok"-nak nevez. Általá-
ban viszont hibáztatni szokták a költőt eme szemlátomást 
legfőbb jellegzetessége miatt „Valóságos csapás rajta" — 
mondja például Arany László —, hogy az olvasó figyelmét száz-
felé tereli ezekkel a kitérőkkel. A betétezés iránti „elő-
szeretete", a kitérők „uralma" következtében - egy merevebb 
koncepció hiányában — a mű egésze megtörik, majdnemhogy 
részekre hullik. A magunk részéről a kor igényének és ízlésé-
nek olyan erőteljes megnyilvánulását látjuk eme eljárásban, 
hogy szerintünk csak kisebb mértékben lehet szó itt 
Gyöngyösi egyéni és elmarasztalásra szolgáló hajlamáról. A 
nagybarokk ez idő tájt átalakuló, későbarokká formálódó 
folyamatában szinte minden műfajban bekövetkezik a rész-
letek eluralkodása. Kiváltképpen jellemző azonban az emlék-
írási műformákban bekövetkező változás, ahol is a kisepikai 
betétek, az anekdotikus kitérők és toldalékok a szóbeliség 
kölcsönhatásával egyre inkább szétfeszítik a hajdani nagy 
koncepciót, hogy végre is a 18. század első felében az ön-
állósuló, eredeti, irodalmi anekdota kerüljön a közízlés elő-
terébe. Miután tehát okkal hoztuk közeli kapcsolatba 
Gyöngyösi alkotásmódját az emlékirat eljárásával, világosan 
következik, hogy a költői életmű betétezésre és kitérőkre építő 
rendje — lényege szerint — ugyanabból az alapból táplálkozik, 
mint a prózai ernlékirati anekdotizmus.2 s 

2 5 Arany László: A magyar politikai költéseiről, in: Válogatott 
munkái, Bpest, 1960. 253. - Arany J.: Prózai művek, 449. - Horváth 
J.: Barokk ízlés, i..m. 8 2 - 8 4 . - Gyenis Vilmos: A XVIII. század 
anekdotájáról, in: irodalom és Felvilágosodás, Bpest, 1974. 7 1 5 - 7 3 3 . -
Uő: Későbarokk. . . és Emlékirat és anekdota idézett művek, i.h. 
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Eme fejlődési párhuzam verses, illetőleg prózai megnyilat-
kozásaiban szükség szerint eltérések is vannak. A verses változat 
betét-technikája még sok szálon kötődik régi, hagyományos 
eszköztárához, miáltal például a moralizáló, leíró, elmélkedő, 
lírai betétek inkább lehetnek ennek sajátjai, míg a prózai 
megoldás jobbára a cselekményes kitérők irányába tör. Az 
egymással való kölcsönös kapcsolat ott válik legerőteljesebbé, 
ahol Gyöngyösi betétjei is az eseményes, anekdotikus tolda-
lékok mivoltában jelentkeznek. Ezek az elkülönülő, az egész-
hez alig kapcsolt realisztikus részek igen közel állnak az emlék-
irat-próza anekdotikus kitérőihez, a Hermányi Dienes József 
szerinti „dib-dáb dolgok"-hoz, a.„toldalék gyanánt" nyújtott 
,,holmi elegy-belegy observatiok"-hoz.2 6 

A nagyepikai célokat nem éppen valóraváltó Gyöngyösitől 
érthetően nem idegen a kisepikai építkezés; szemlélete — 
egészen az anekdotikus ábrázolásig — kitűnően egybe tud 
forrni vele. Ez a magatartása sok tekintetben összefügg az 
általa soha nem titkolt szórakoztató törekvésével, mely sze-
rint olyan friss, érdekes esetekkel, apró újdonságos történetek-
kel kívánja olvasóit megörvendeztetni, amelyekből , jó ked-
vet" meríthetnek. Bár semmiképpen sem lehet Gyöngyösit az 
„udvaronci poetizálók" szórakoztatással szolgáló, vagy a 
tágabb bázisra számító ,.híresztelő" versszerzők szintjén el-
képzelni, mégis bizonyos modernebb és szélesebb körű igény-
nek szóló hasonló vonások, (Szerb Antal szavával „kis mellék-
zöngék") még visszautalnak nála e nagy hagyományú, ,jó 
kedvet szerző" a szórakoztatást klasszikusok ismeretében 
magas színvonalon művelő író s költő-típusokra.2 7 

36 Hermányi Dienes József Nagyenyedi Demokritus, Közreadja: 
Klaniczay Tibor, Bp. 1960. 5. - Klaniczay Tibor: Hermányi Dienes 
József ismeretlen munkája, ItK 1954. 5 8 - 6 2 . 

2 7Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet, Bp. 1959. 172. -
Badics-kiadás I. Murányi Vénus 126. - Gyenis VHmos: GaleottoMarzio 
és a hazai humanista facetia, ItK 1974. 688 -696 . 
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Az ilyen összefüggéseket is hozzászámítva a fent el-
mondottakhoz úgy véljük, hogy az eredeti értelemben vett 
anekdota (innedita; kényes témák érdekes, pletykás esetek rög-
zítése) törvényszerűen helyet kap Gyöngyösi műveiben. A köl-
tő persze világosan felismeri, hogy nem mindegyik munkája al-
kalmas az ilyen anekdotikus betétezésie. írásainak jelentékeny 
részében viszont, ahol a tárgy lehetőséget nyújt, ki nem fogyó 
lelkesültséggel és alkalmas gyakorlattal él a kor mindennapos 
anekdotáinak megverselésével. A Csalárd Cupido ban például 
a pajzán tárgykörből fakadóan egész anekdotafüzér kerekedik 
ki tolla alól, amely méltán egy „magyar verses dekameron" 
lehetőségre emlékeztet. Kerek anekdotikus formát kapnak itt a 
szerelem köznapi bonyodalmai, az életből merített s szókimon-
dóan előadott esetek, a megcsalt féljek csúfos s változatos 
történetei stb. A kalmár, a bíró, a hadnagy, a mester, a borbély 
és egyéb jellegzetes alakok egymás után adják elő „dolgaik"-at, 
mint például: 

„Bíró uram későn jön meg a tanácsból, 
Kiment már a drabant a hátulsó házból, 
Mely csak most ugrott fel a paplanos ágyból, 
Amikor jelt adtak neki a tornácról. 

Kalmár is panaszol íródeákjára 
Asszonyának firkál pergamenájára, 
Noha nem bízta azt az ő pennájára 
Mert nem azért vette, hogy adja vásárra." 

Az efféle megverselt anekdotácskákban még szemmel lát-
hatóan felismerhető a prózai eljárás és formavilág alig leplezett 
áttétele. A mai köztudat szerint Vénuszokat nemes pózban 
udvarló Gyöngyösi-hősök most egy teljesen más, nagyon is 
köznapi viszonylatban jelennek meg, láttatva egyszersmind, 
hogy a költő mennyire rátermetten fordul ilyen irányba is: 

„Látván jő egy asszony jajgató futással, 
Mocskolja személyét sűrű karcolással, 
Haját tépi, s vagyon isszonyú morgással, 
Szidalmazván férjét rút átkozódással. 
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Nem messze utánuk, kirántott tőrével 
Férje siet s dúl-fül, tajtékzik mérgével, 
Esküszik az égre nagy erős hitével: 
Elérvén megöli tulajdon kezével."28 

Az anekdotai ábrázolásnak most látott egyszerű esetei 
mellett van ennek egy tágabb, egész művét meghatározó vetü-
lete a Gyöngyösi-életműben. Arany Jánostól Horváth Jánosig 
többen utaltak már főleg a Murányi Vénus kapcsán arra, hogy 
ezen írásának lényege egyetlen anekdotikus történeten nyug-
szik, illetőleg egyféle novellinóra, adomára, magánkalandra 
vezethető vissza. Eszerint Gyöngyösi egy szerelmi történetet, 
mulatságos kalandot, érdekes eseményt próbál felemelni 
országos érdekűnek, történelmileg és politikailag jelentősnek. 
Szerintünk is teljesen megalapozottak ezek a nézetek. Úgy 
véljük viszont, hogy a murányi kaland anekdotája jóval a mű 
létrejötte előtt, már hosszabb folyamatban érlelődött ki, s 
mint ilyen szolgált már Gyöngyösi számára. Az érdekes téma 
ugyanis mind szóbeli, mind írásbeli teijesztésben ez ideig köz-
kézen forgott; nemcsak egy ország ismerte és alakította a 
történetet az anekdotaképződés szabályai szerint, de még 
nemzetközi teijedéséről is tudunk. Szempontunkból azért is 
sokatmondó mindez, mert ezzel teljes bizonyítottságban áll 
előttünk a szóbeliségnek és a kéziratos irodalmiságnak, 
továbbá a prózai, emlékírási és anekdotai eljárásnak kapcsolata 
Gyöngyösi verses epikájával.29 

A vázolt nyomvonalon feltárul a mű anekdotai előélete, a 
tárgy köztudatba kerülésének és elhíresülésének egész folya-
mata. Igen jellemző többek között, hogy az önéletíró Kemény 
János számára már tipikusan emlékirati-anekdotikus kitérőt 

2 ' Badics-kiadás III. Csalárd Cupido, 121., 117. - Agárdi: i. m. 
1 5 6 - 1 5 7 . 

2 9 Arany J.: Összes művek X. 490. — Uő: Prózai művek 433. -
Horváth J.: Barokk ízlés 84. - Uő: A magyar irodalom fejlődés-
története i. m. 132. - Bodnár Zsigmond: i. m. 352-362. 
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jelent Szécsi Mária 1644-es várhódolása és házassága: „össze-
szűré a levet . . . Wesselényivel, éjjel meghágatá a várat s ki 
tudja, ha nem magát is . . . , és népét bebocsátá. . .". Hasonló-
képpen, nem sokkal az „eset" után 1645-ben Magyarországon 
időző Jean de Laboureur, XIV. Lajos udvari embere is már úgy 
kerül szembe a témával, mint amely elhíresült anekdotikus 
érdekessége folytán olyannyira emlékezetre méltó („la plus 
mémorable de nostre siècle"), hogy 1647-ben közreadott 
emlékiratában — kitérő gyanánt — bőséges teret szentelt neki. 
- Az anekdotai változatok kiformálásában legfontosabb 
szerepet a szóbeliség játszott, aminek végbemenését jól mutat-
ja, hogy a Wesselényi család szolgálatába lépő Gyöngyösi rész-
ben a szemtanúk, részben a „mendemondázók" előadásából 
közelebbről is értesült az „eset" nyilvánvalóan anekdotailag 
alakított részletéről. Mire tehát költőnk a téma új igényű 
irodalmi feldolgozásába fogott, annak anekdotikus ki-
dolgozottsága mintegy két évtized alatt messze előrehaladt. 
Dyen értelemben a Murányi Vénus sajátosan egyéni megalkotá-
sába szükségszerűen belejátszik a már kiépült anekdotai hagyo-
mány, amelynek jeleit nem csupán a tárgyban, de a meg-
valósulás menetében is ismételten felfedezhetjük.30 

Az anekdotai betétezés kapcsán láttuk, hogy a realisztikus 
látásmód mennyire erőteljesen épül be Gyöngyösi fennköltnek 
és eszményítettnek tartott világába. Ennek az iránynak álta-
lánosabb térhódítására is utalnunk kell, ha a 18. század új 
igényének és ízlésének összefüggésében szólunk. Trencsényi-
Waldapfel Imre hívta fel a figyelmet a költőnek eme másik 
arculatára, észrevéve, hogy a minták merev formuláival szem-

3 0 V . Windisch Éva kiadása: Kemény János Önéletírása és válogatott 
levelei, Bpest, 1959. 8 0 - 8 6 . - György Lajos: A magyar anekdota 
története, Bpest, 1934. 272. - Badics-monográfia 3 4 - 3 5 . , 143-144.— 
Acsády Ignác: Széchy Mária, Bpest, 1885. 93. - Jean de Laboureur: 
Histoire des amours du compte et de la comptesse Wesselény, in: 
Relation du voyage de la Reyne de Pologne, 1647. 
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ben nála az élet „durvább és frissebb színei, parasztosabb 
vonásai" igen előnyösen épülnek be életművébe. Nem a rea-
lizmus valamiféle irodalmi programját követi itt az író, hanem 
„életszerető egyénisége önkénytelenségével és az anyanyelv 
kényszere alatt" egyszerre talál rá és adja magát eme irányra. 
Annyit teszünk hozzá, hogy az egyéni adottságokon tűi a 18. 
század fordulójának ízlésváltozása törvényszerűen sodorta a 
költőt a mindennapok élethűsége, a reális ábrázolás lehetőségei 
felé, majd pedig közvetlen utókorának elvárásai ezt az oldalt 
még inkább felerősítették. A nagy eszményekre tekintő világ-
szemlélet helyébe lépő, leegyszerűsödő, intim viszonylatokhoz 
kötődő mentalitás a költői „lelemények"-nek és a valóságnak 
elkerülhetetlen közeihozását írta elő. A kevésbé válogatós 
prózai eszköztár behatolása, a barokk ízlés második etapjának 
és a racionalizálódásnak hatása is ezt az ú j utat jelölte ki.31 

Az epithalamium-szerű, eszményítő nagy művekben is meg-
lehetős következetességgel kapnak helyet a plasztikus, néhol 
„parasztos" valóságábrázolás elszórt jegyei. A Murányi Vénus-
ban például a magasztossá emelt mondanivaló mellett fel-fel-
tűnnek efféle ellentétes ízlésű fordulatok: 

„Terhek alatt nem zúg barmok lehelések, 
Lassú kérődzéssel vagyon lélekzések 

Járom alá hajtják az ökrök nyakukat 
Kezdik zarándokok elhagyott útjukat. 

Az hol szegény Jakab soványan tartatik, 
Az száraz kenyér is jóízűn falatik." 

A Kemény-eposzban hasonlóképpen: 

„Hizlalja a szívét nem ösztövér remény 
Hogy szereti őtet, s el is veszi Kemény 

3 1 Riedl Frigyes: A magyar irodalom története Zrínyi halálától 
Bessenyei felléptéig, Bpest, 1908. 140. - Bodnár Zsigmond: i. m. 361. -
Waldapfel I.: Gy. I. i m. 1 1 9 - 1 2 5 . 
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Mint éh madarak a szemes szénire, 
Ugy járnak az ifjak ezekhez kérőre 

Hallgat a setét éj csendes füleléssel 
Nyugosznak az alvók lassú pihengéssel."32 

De közelebbről, az egész művet átjáróan és átalakítóm, 
négy munkája — a Csalárd Cupido, a Florentina-dráma, a. 
Rózsakoszorú, valamint a Mars és Bachus — nyilvánvalóan a 
„másik!' Gyöngyösit, a.reális világ életközeli ábrázolóját hozza 
elénk. Nem véletlen, hogy mindegyik írás csak a XVTII. század-
ra fogj alja el helyét a közízlésben. Az is jellemző, hogy az 
irodalomtörténet csak az utóbbi időkben irányította rájuk a 
figyelmet. Sokáig, egyes esetekben e műveknek az egész élet-
műtől elütő szemlélete miatt, Gyöngyösi szerzőségét is kétség-
bevonták. Behatóbb vizsgálatot érdemelne mindegyik mű: a 
Csalárd Cupido „sok kacérságokkal megrakott", de közvetlen 
életből kiszakított világa, a viszonylag szabad teret kapó ero-
tikum kiáradása, vagy a Rózsakoszorú vallásos témájának 
„sajátos realista diadala", avagy a Florentina-dráma közjáték-
szemléletének népies, szókimondó megnyilatkozásai. Ezúttal 
azonban, szempontjaink összefüggésében csak a Mars és 
Bachus egymással való viaskodásárul című töredékes művét 
érintjük. 

Az elmondandók alátámasztására álljon itt néhány sor a 
munka jellegzetes hangvételének ízelítésére, amint Bachus 
alakját mutatja be: 

„Nézd el a sok kövér hústul hízott tagját, 
Verítékes zsírtul egyben fondort haját 

Szemei kidűltek, rakva rút csipával 
Bajusza, szakálla elegyes nyálával 

37 Badics-kiadás I. Murányi Vénus, 149., 152., 207.; II. Kemény 
János, 17., 22., 31. 
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Minden dicsősége, ha jól eszik s iszik, 
A jó lakás után egész nap is fekszik, 
Lóra ha kell ülni, tízen fel nem teszik, 
Gyaloglást nem szokta, orra esten esik 

Az feje szédölög, rakva dohánygőzzel 
A torka rekedez, teli nagy borbűzzel, 
Pohárt nem emelhet reszketeges kézzel, 
Minden tetemében sem bír egy ép ízzel."3 ' 

Valójában csak Agárdi Péter ismeri fel 1972-ben a Mars és 
Bachus jelentőségét. Helyesen utal többek között arra, hogy 
egy olyan „műfajkísérlettel állunk szemben" amely „meg-
lepő újdonságként" a magyar irodalom első komikuseposz-
kísérlete. Abban a tekintetben vet fel továbbra is izgal-
mas problémákat ez a jó ideig csak „bohókás, vidám költe-
mény"-ként számontartott alkotás, hogy milyen bevett iro-
dalmi gyakorlathoz kapcsolódott ezzel a költő. Úgy látjuk, 
hogy nem holmi „időt vesztegető . . . , ifjú elme bolondsága" 
hozta létre az írást, de egy szélesebb alapozottságú irodalmi 
igény váltotta ki. Sajnálatos, hogy irodalmiságunknak ez a 
vérbő, evilági látásmódra hangolt, politikai és társadalmi kor-
viszonyokat kisugárzó, szatirikus iránya eleddig nem kapott 
még összegző megvilágítást, holott a Gyöngyösi-életmű 18. 
századi térhódításában éppen ez az irány válik újszerűvé és 
ezért kívánatossá a közízlésben. Agárdi jó irányban nyomoz 
„egy motívum" kapcsán, azaz a Turóczi-Trostler Józseftől 
ismertté tett „felfordult világ" vonatkozásában, de mindezek 
után még továbblépésre van szükség.34 

Ilyen értelemben: irodalmunk 17-18. századi fordulójának 
idevágó tényei a maguk szétszórtságában is egyértelműen arra 
vallanak, hogy egy-egy nagyszabású, „nagy" témákat felölelő 

3 3Búdics-kiadás I. Murányi Vénus, 1 0 6 - 1 0 7 . 
3 4 Turóczi-Trostler József: A tótágast álló világ, idézett tanul-

mánykötet, I. 281. - Agárdi: i. m. 56., 7 4 - 9 2 . 
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életműben törvényszerűen tűnnek fel az eltérő szemléletű föld-
közeli, realisztikus témák. Ugyanakkor e vidám szatirikus 
témák kiforrott művelése és műformát kereső igyekezete is 
rendre megnyilvánul. Pápai Páriz Ferenc tudós műveinek 
„árnyékában" ugyanúgy jelen van más műformába öntve ez a 
törekvés (Izsák és Rebeka, Faust szőlője), mint ahogy Ráday 
Pál nagyigényű nemzeti és vallási tárgyú alkotásai „mögött" is 
megtaláljuk azt. Ráday ilyen témájú és műformájú írását 
- például a Darvas János ecetéről szólót — joggal párhuzamba 
hozhatjuk Gyöngyösi Mars és Bachusával. Ahhoz hasonlóan, 
nevezhetnénk ezt is vidám, élcelődő költeménynek, amelyben 
írója nagy szatirizáló kedvvel „mortifikálja" egyik kortársát. 
De többről van szó itt is: a kisszerű tárgyat, az ecetet klasszi-
kusok segítségével, komikus-epikus szinten felnagyítja, hogy 
aztán a mulatságot hozó helyzetek aktuális lehetőségeit 
maximálisan kihasználja. — E kiragadott példák éreztetik, hogy 
Gyöngyösi effajta komikus-epikus műve nem valami el-
szigetelt, véletlen rátalálás eredménye, de szerves része egy 
fontos és sokat ígérő törekvésnek, mégpedig annak a kiépült 
tréfás-szatirikus költői iránynak, amely természetes adott-
ságaival egyenes úton kapcsolódik irodalmunk új ízületéhez.35 

Végül még Gyöngyösi műveinek regényszerűségétől, „verses 
regény", „kalandos mese" mivoltáról szükséges szólnunk hatás 
és korigény szempontjából. Kétségtelen, hogy szerzőnk élet-
művének ez jelentős oldala: a szórakoztatás szolgálata egész 
felfogására kihat; sokkal inkább érdeklik hőseinek szerelmi 
kalandjai, mint a hősi küzdelmek. A „szerelem költője" ragasz-
kodik e vonzó tárgykörhöz, ámde annak megformálásában 
sajátos eljárást követ: a regényesnek — még inkább a regény-
szerűnek — közel sincs nála olyan meghatározó ereje, mint 
ahogy ez a köztudatba átment. Az eposzi vonások regény-

3 s Nagy Géza kiadásában Pápai Páriz Ferenc Békességet magamnak, 
másoknak, Bukarest, 1977. 3 5 7 - 4 0 2 . - Négyesy László kiadásában 
Ráday Pál munkái (Versei Darvas János eczetéről), Bpest, 1889. 
1 6 5 - 1 7 4 . 

9 Irodalomtörténet 
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szerűvé átjátszása nem eredményezte - művei nagyobb részé-
ben — sem a teljesebb fikció alkalmazását, sem pedig az ide-
vágóan célszerű kompozíció kialakítását. így a regényszerűség 
inkább csak az elemi összetevőkben, a részletekben valósul-
hatott meg, kiváltképpen az epithalamium típusához közel álló 
írásokban. Ezekben ugyanis céltudatosan általában olyan 
tárgyat választ, amelyben a „regényes szabad költés" eleve 
korlátozott. A korabeli igények szintén a történetek valóság-
magját, életközeli „igazi" alapját keresték, de megkövetelték 
egyszersmind annak „regényesítését", gazdag „megékesíté-
sét". Ezekkel a „nagy" művekkel szemben viszont néhány 
nem éppen kiemelkedő írása — mint a Cuma városában épített 
Dédalus temploma, a Proserpina elragadtatása és főleg a 
Chariclia — kifejezetten regényszerű fogantatásról és ki-
dolgozásról árulkodik.36 

Ha kicsit közelebbről tekintünk eme regényes írásokra, 
menthetetlenül érezzük tartalmi és formai jegyeiknek el-
bizonytalanodását, túlérését, sokirányú dekadenciáját. Mind-
egyik esetben már a maga korában is felismerhetően meg-
haladott ízlésigény munkál. Antik tárgyaik (Trója, Aeneas-
mondakör, Heliodoros stb.) elcsépeltté, felfogásuk idejétmúlttá 
kezdett válni nemhogy e verses, de a már ugyancsak avultas 
prózai kidolgozásformában is. Nem véletlen, hogy az irodalom-
történészek Gyöngyösi szerző voltát is megkérdőjelezték itt, 
illetőleg ihletettségének hanyatlását konstatálták. Kimondva 
kereken, nézetünk szerint mindezeknek az Európában már nép-
könyv (ponyva, colportage)szinten is agyonnyúzott témáknak 
elkésett hazai feldolgozásai — akár Gyöngyösi tollából kerültek 
ki, akár máséból — már nem elsőrendű irodalmi korigényt 
szolgáltak. Kiváltképpen nem a 18. századi utóéletben! Ekkor 
már nálunk is leszállóban van egy másodrendű ponyva-
irodalom, amely ideig-óráig még vonzó maradhat a nemesi 

36Wéber Antal: Lm. 9 - 1 4 . - Arany J.: Prózai művek, 452. 
Waldapfel I.: Gy. I. i. m. 118. - Agárdi: i. m. 105. 
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olvasók egy részénél, és esetenként a modernebb regény köz-
vetítésének látszatigényét is kielégíteni látszik. De általában 
itthon is mint valami elavultra kezdenek erre az irodalmiságra 
tekinteni, ahogy Mikes Kelemen utalt emlékezetesen Nagy 
Sándor „bizonyosan régi" históriájára.3 7 

Elég csak e munkák címlapjaira tekintenünk, hogy lássuk, 
mindegyik a hazai viszonyokhoz mért „tömegolvasmány"-nak 
készült. Magakellető módon, hangos, rikító szóval kínálja a 
„nyomdaterméket". Olyan könyveket propagálnak ezek a 18. 
századi Gyöngyösi-kolofonok, mint amely „ . . . ritka példájú, 
és az olvasásra kedvet adó h i s t ó r i a . . s a verseket örömest 
olvasó némely jó urak kívánságára és kedvéért vitetett végbe" 
(Chariclia), vagy amely „a históriáknak olvasásában gyönyör-
ködőknek kedvekért magyar versekre fordíttatott" (Сита 
városában.. .>), vagy amely „ . . . versek olvasásában gyönyör-
ködőknek kedvekért, mind pedig maga szomorúságának el-
űzéséért . . . iratik rfteg.. ." (Proserpina). - A művek tartalma 
beváltja a propagált célokat, s mai szemmel nézve is abba 
az Apolloniustól, Szép Magelonától elhíresedett népkönyvi 
repertoárba illenek, amely még Arany János ifjúkorának is 
olvasmányául szolgálhatott ugyan, de csak „istóriás" szinten. 
Mint Dugonics írta — „valóságos" 18. századi ízlésből ítélve — 
Gyöngyösi egyik ilyen munkájáról: „Ezen könyv (Cuma 
városában) a magyaroknál régi s a zsibvásárokban is árul-
tatik"-38 

* 

31Tolnai Gábor: Barokk problémák, in: Tanulmányok, Bp. 1970. 
1 3 - 4 0 . - Király György: A trójai háború régi irodalmunkban, ItK 
1 9 1 7 , - Dézsi Lajos: Verses görög regények és regék a régi magyar 
irodalomban, Szeged, 1926. - Beöthy Zsolt: i. m. 67., 83. - Waldapfel 
I.: Gy. I. i. m. 106. — Turóczi-Trostler J.: Európaizálódás, i. m. 35. -
Hopp Lajos kiadásában Mikes Kelemen müvei, Bp. 1978. Török-
országi levelek. A 37. levélben (66. 1.) írja: „Ha én régi dolgokkal 
akarom az idó't tölteni, Nagy Sándor históriáját olvasom, az elég régi." 

38Badics-kiadás l. 49.; II. 295.; IV. 3. - Dugonics András idézett 
kiadásának előszava LXXIII. 

9» 
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Gyöngyösi Istvánnak és műveinek, valamint tágabb értelem-
ben vett „korának" néhány egymásra utaló irodalmi és ízlés-
beli jelenségét áttekintve az látszik általánosíthatónak, hogy 
mindkét részről mennyire erős az igény, illetőleg a lehetőség a 
kölcsönös összehangoltság megteremtésére. Költőnk a világ-
nézeti változások egy évszázadra terjedő folyamatában olyan 
repertoárral és eszköztárral lép fel, amely az ugyancsak át-
alakuló közízlés igényeit folyamatosan ki tudja elégíteni. 
Ennek a példátlanul hosszú idejű „helytállásinak okait 
méltán kereshetjük elsősorban a kor történelmi, társadalmi, 
ideológiai viszonyaiban, de egyszersmind Gyöngyösi felfogásá-
nak és alkotásmódjának sajátos jellegében is, mert ez az alkal-
mazkodás és alakíthatóság számos elemét hordja magában, sőt 
valójában a továbbvitel kereteit teremti meg. 

Bebizonyosodik Gyöngyösinél, hogy a még sokáig aktuális 
tárgyválasztás, az éppen nem merev kötöttségű műfaj- és mű-
formakialakítás, továbbá az erősen fellazított kompozíciós el-
járás egyképpen a megújuló ízlésváltozatokat szolgálja. A szó-
beliség, a kéziratos irodalmiság, valamint a nyomtatott iro-
dalom határterületén alkotó író eleve több irányú reagálásra 
számíthat és készül fel. Az uralkodó verses formába behatoló 
életerős prózai elbeszélő szemlélet, a históriát irodalmivá fel-
oldó emlékírásszerű alkotásmód, a betétek, kitérők és tolda-
lékok széltében terjedő alkalmazása, a kisepikai építkezés és az 
anekdotizmus gyakorlata stb. mind-mind arra vallanak, hogy 
Gyöngyösi alkotó szemlélete már olyan új irodalmi ténye-
zőkkel telítődött, amelyek a 18. század első felének-közepének 
közízlésére rezonálnak. A realisztikus látásmód és a való élet 
ábrázolásának esetenkénti térhódítása - sokszor a regényes-
regényszerű, ponyvára süllyedő nézőpont ellenében — már a 
„másik" Gyöngyösire, a 18. század ízléséhez közvetlenül kap-
csolódó költőre vetít erősebb fényt. 

Gyöngyösi évszázados népszerűsége és az adott időszakasz-
ban betöltött helye s szerepe együtt formálódik a kor változó 
felfogásával és ízlésirányával. Szinte párhuzamos ez az együtt 
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haladás a barokk szemlélet és stílus fokozatos átalakulásával. A 
barokk — mint ismeretes — hosszúra nyúlt hazai története 
folyamán igen hajlékonynak és kitűnően alkalmazkodónak 
bizonyult a tartalmi és formai változások megújuló kifejezésé-
ben. A 17. század végével második etapjába lépő barokk a 
lehanyatló monumentális célok és formák helyén egy más, az 
evilág kisebb dolgaira tekintő látásmódnak nyit kaput; a 18. 
század első, nagyobbik felének már a rokokóval érintkező 
későbarokkja pedig annyira eltávolodik a hajdani jellemzőktől, 
hogy a vele ellentétes, új eszmei törekvéseket és formai 
elemeket is - e kényszerhelyzetben — magába olvasztani 
képes. így Gyöngyösinek a 17. század végén létrejött életmüve 
olyan potenciális tartalékokat halmozott fel magában, amely 
kiválóan biztosította az alkalmazkodás és az együtthaladás 
feltételeit. Ilyen értelemben költőnk szerepét semmiképpen 
sem lenne helyes csupán és mereven a 17. századhoz kapcsolni, 
s ebből kifolyólag valamiféle fejlődést megkötő, visszatartó-
visszavető hatására következtetnünk. Ellenkezőleg: annyiban 
tarthatjuk szerepét éppen előrevivőnek, amennyire „év-
százada" is az adott körülmények között tágabb össze-
függésekben előreléphetett. Márpedig ez a „század" — mint 
ahogy az újabb vizsgálatok egyértelműen igazolják — nem a 
„visszanézés" vagy a „pihenés" jégyében zajlik, de széles 
alapozottsággal hordja magában az átalakulás lassú, ám az új 
célokra határozottan előretörő sokrétű igényeket.39 

Végezetül Gyöngyösi példája, azaz a hosszú irodalom-
történeti periódus alatt végigvonuló aktív jelenléte arra is 
enged következtetni, hogy a 17. század utolsó és a 18. század 

3 9 Klaniczay Tibor: A magyar barokk irodalom kialakulása (1960) 
in: Reneszánsz és barokk, Bp. 1961. 430. - Tolnai Gábor: Barokk 
problémák, i. m. 13. - Turóczi-Trostler József: Barokk irodalom, i. m. 
II. 219. - Horváth János: A nemzeti klasszicizmus irodalmi ízlése (Az 
irodalmi ízlésről általában), Tanulmányok, i. m. 272-279 . - Discussion 
sur la littérature des Lumières, Neohelicon, 1974. 139-142. 
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első kétharmada olyan konkrétan körülhatárolható, szerves 
fejlődési egységet képez, amely csakis így — és nem az iro-
dalomtörténeti gyakorlat által sokszorosan széttagolt formájá-
ban - nyújt teljesebb lehetőséget a kor irodalmi fejlődésének 
hiteles láttatásához. Eme átfogó fejlődési egységben szemlélt 
irodalmi folyamat — benne Gyöngyösi működése és hatása — 
sokkal közelebb visz újabb irodalmunk fájón emlegetni szokott 
,,rövidgyökerűségé"-nek helyesebb látásához, sőt korrigálá-
sához. 

GYENIS VILMOS 

BALÁSFI TAMÁS ÊS PÁZMÁNY PÉTER 
POLITIKAI NÉZETEI1 

Több, mint húsz éve annak, hogy Wittman Tibor hang-
súlyozta a magyarországi államelméleti tudományosság kezde-
teinek feldolgozatlanságát.2 Azóta ugyan született néhány 
résztanulmány,3 a kérdéskör átfogó elemzése azonban még 

1 A Politikai gondolkodás és történetszemlélet a reneszánsz korában 
c. konferencián (Visegrád, 1978. május 15-21. ) elhangzott előadás kis-
mértékben átdolgozott változata. A jegyzeteket 1979. március 31-én 
zártam le. 

'Wittman Tibor: A magyarországi államelméleti tudományosság 
XVII. század eleji alapvetésének németalföldi forrásaihoz. J. Lipsius. 
FK 1957.53. 

'Időrendben: Laskai János válogatott művei. Sajtó alá rend., bev., 
jegyz. Tarnóc Márton. Bp. 1970. 1 3 - 6 1 . - Benda Kálmán: A kálvini 
tanok hatása a magyar rendi ellenállás ideológiájára. Bp, 1971. 
3 2 2 - 3 3 0 . - Köpeczi Béla: A magyar politikai irodalom kezdeteihez. 
Kovacsóczy Farkas Dialógusáról In: К. В.: Függetlenség és haladás. Bp. 
1977. 1 3 - 3 0 . - Bónis György: Révay Péter De sacra corona com-
mentariusának keletkezése. (Elhangzott A magyarországi barokk kez-
detei c. tudományos ülésszakon, Győr, 1977. május 1 1 - 1 4 . ) - Benda 
Kálmán: A kálvinizmus hatása a magyar politikai gondolkodásra. El-
hangzott az l-es jegyzetben említett konferencián. - Tóth Tibor: 
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mindig várat magára. Az el- illetve kifelejtett müvek között 
található Balásfi Tamás egyik írása is. A De fidelitate sub-
ditorum erga principes4 című, 1620-ban Bécsben „Typis 
Matthaei Formicae" megjelent nyolcadrét nagyságú, 144 levél-
ből álló latin nyelvű műről csak néhány mondatnyi általános-
sággal emlékezik meg a szakirodalom.5 Balásfi művének elem-
zésével elsősorban arra a kérdésre keressük a választ, hogy 
Pázmány nézeteinek egyszerűen csak szócsöve volt a „kolléga" 
abszolutizmus-teóriája, avagy a 17. század eleji magyarországi 
politikában fontos szerephez jutó érsek Balásfitól különböző 
elvi alapokon építette-e föl politikai gyakorlatát? 

Balásfi II. Ferdinándnak ajánlott könyvében az uralkodói 
hatalom elméleti és gyakorlati (magyarországi) jelentőségét és 
fontosságát törekszik igazolni. Tíz fejezetben6 kifejtett művé-

Erdélyi királytükör (Pataki Füsüs János: Királyok tüköré). Elhangzott 
az MTA Irodalomtudományi Intézetben 1979. március 21-én. - Egy 
múlt század végi összefoglalásban nagyon változatos áttekintés olvas-
ható a XVII. századi politikai irodalomról: Ballagi Géza: A politikai 
irodalom Magyarországon 1825-ig Bp. 1888. 2 8 - 4 7 . 

4 RMK III. 1282. A Balásfi-idézeteket mai helyesírással közöljük, az 
eredeti nagybetű használatát megtartva. 

5Szabó Ignác: Balásfi Tamás élete és munkái. Bp. 1897. 4 7 - 4 8 . -
Sík Sándor: Pázmány az ember és az író. Bp. 1939. 4 3 0 - 4 3 1 . - Szekfű 
Gyula: (Hóman-Szekfű) Magyar történet. V. könyv, 2. rész. IV. Bp. 
1943. 25. - Ferdinándy Mihály: Pázmány, az államférfi. Katolikus 
Szemle, 1970. Klny-ban: 12. 

6 Balásfi: i. m. I. De nomine principis (2a), II. De nomine 
subditorum (4b), III. Quid sit fidelitas (6b), IV. Unde oriatur obligatio 
fidelitatis Subditorum eiga Reges (9b), V. Quomodo contrahant fide-
litatis obligationem erga Reges, et illi Subditi qui adsunt, et illi qui non 
intersunt Regiae electioni, et coronationi (23a), VI. De bono fidelitatis, 
et infidelitatis malo, erga Reges, in Regno, et Republica (49a - a 
levélszámozás itt hibás, a kétszer egymásután eló'forduló 49-es levél 
közül az elsőn kezdődik a Caput VI.), VII. De magnitudine Regiae 
dignitatis (60b), VIII. De favore divino erga eos qui suis Regibus sunt 
fideles (84a), IX. De variis fidelium erga Reges Subditorum actionibus, 
et fidelitatis argumentis (91b), X. De gravissima Divina ultione contra 
infideles Regum Subditos (114a). 
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nek legfőbb mondanivalója, hogy a fejedelem az országa terü-
letén élő valamennyi alattvaló fölött megfellebbezhetetlen 
egyeduralkodó. Az alattvalók közé a társadalom minden tagját, 
az egyházi és világi méltóságokat is beleérti.7 Az alattvalók 
feltétlen hűséggel tartoznak fejedelmünknek. Az alattvalói 
hűség, amely többet ér a földi gazdagságnál, Balásfi kulcs-
fogalma; a hűséggel kapcsolatos kérdésekre építi föl elméletét. 
A hűség kötelesség, „sicut Deus et naturae nostrae indidit, et in 
Scripturis Sacris edidit".8 Ebben a több helyen is kijelentett 
premisszában ragadható meg Balásfi egész felfogásának alapja. 
Az általa felvázolt államrend a természet törvényéből és a 
természet teremtőjétől, Istentől ered. Amint a továbbiakban 
kifejti, a hűséggel fönntartható a köztársaság,9 hiszen a hűség a 
törvény szinonimájaként értelmezett igazság alapja.10 Mivel a 
széthúzás anyja a hűtlenség,11 az összetartásé pedig a hűség, 
csak ettől növekedhetnek az országok; a hűtlenség ezzel szem-
ben pestis módjára elemészti a királyságokat.12 Az ország 
nyugalmának feltétele az állandóság, ezé pedig a hűség.13 A hű 
alattvalókat még az ellenség is titkolt tisztelettel szemléli.14 A 
Bibliát és szent Tamást idézve állapítja meg Balásfi, hogy csak 
a színlelés nélküli „ex animo et bono voluntate" táplálkozó 
hűség lehet minden további jónak alapja.15 A fejedelem iránti 
hűség jogilag is kötelez, hiszen a királyválasztáskor és a koroná-
záskor erre az alattvalók esküt tettek, amit meg kell tartani.16 

Magyarországon kizárólag Ferdinándot illeti meg az alattvalói 

' U o . 5a—b. 
"Uo. 22a. 
' U o . 7b. 

I "Uo. 54b. 
I I Uo. 56a. 
1 2 Uo. 51a. 
1 3 U o . 7a. 
1 4 Uo. 58a—b. 
1 5 U o . 10a-b. 
1 6 U o . 8a. 
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hőség,17 más király nem választható — jelenti ki Balásfí, 
konkrét utalással Bethlen Gábor ellen.18 Az alattvalók közül a 
társadalmi hierarchiában magasabba^ állót sem követheti 
hűtlenségében az ( alacsonyabban lévő.19 Egyébként pedig 
minél felsőbb hivatalt visel valaki, annál példamutatóbbnak 
kell lennie a hűségben.20 

Külön fejezetet szánt Balásfí annak a kérdésnek, hogy a 
királynak azok az alattvalók is hűséggel tartoznak, akik annak 
megválasztásánál és koronázásánál nem voltak jelen, hiszen 
fölötteseik képviselték őket.21 Ugyan hűség elvben csak egy-
fajta létezik,2 ám az állapottól, környezettől függő gyakorlati 
megnyilvánulása többféle lehet A könyv IX. Caputjában ezek 
fő típusairól (királyi tanácsadók, hadvezérek, katonák, köve-
tek) és kötelességeikről esik szó. A hűséges alattvalókkal körül-
vett, szilárd békéjű ország Balásfí szerint az isteni hatalom 
imitációja.2 3 

Az elmondottakból logikusan következnek a hűtlenséggel 
kapcsolatos megállapításai is. Mivel a hatalom isteni eredetű, 
aki ennek ellene áll, Istennek áll ellen.24 Az isteni büntetés 
ebben az esetben természetesen nem marad el: az erkölcsi 
megszégyenülést (ahogy Balásfí nevezi: az „első halált") 
hamarosan követi a természetes, testi halál.25 De Magyar-
ország törvényei még ennél is tovább mennek a hűtlenség 

" U o . 4 2 a . 
1 8 Uo. 47a. 
" U o . 138a. 
" U o , 60a. 
2 1 A Caput V-ben különösen 42b-46a (ez utóbbi levél számozása az 

eredetiben hibás: 45-ként szerepel). Ebben a fejezetben egyébként 
Balásfi gyakran idézi Révay Péter szentkoronatanát, s részletesen ír a 
királyválasztás ceremóniáiról. 

" U o . 91b. 
, 3 U o . 4 8 a é s 114a. 
S 4 U o . 9a. 
, 5 U o . 50b. 
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büntetésében: Balásfi Werbőczy Tripartitumát idézve állapítja 
meg, hogy az ilyen alattvaló utódai is jogfosztottak lesznek.2 6 

A „harmadik halál" tehát nem más, mint az utókor megvetése 
a hűtlenek iránt.27 Az ördög szuggesztiója alatt lévő hűt-
lenek28 még az ellenségnél is veszélyesebbek, mert miként az 
emberi testben, a társadalomban is nehezebb gyógyítani a 
rejtett belső, mint a nyilvánvaló külső bajt.29 A hűtlenek 
között is a leghűtlenebbek a hűséget szimulálok,30 s mivel 
ezek még a büntetéstől sem félnek, már alig tarthatók ember-
nek, nem is emberiesek; tehát a legnagyobb büntetésre 
méltóak.31 

Igen veszélyes a hűség és hűtlenség között tétovázó maga-
tartás is, mivel az ilyen megtévedt alattvalók „exitum non 
inveniant infoelicis Labyrinthi".32 Említésre méltó még, hogy 
Balásfi a hűség-hűtlenség viszonyában a kém fogalmának be-
vezetése nélkül is meghatározza ezt a viselkedéstípust: a kémet 
a latrinához mint szükséges rosszhoz hasonlítja; az árulót 
szintén elítéli.3 3 

Balásfi tehát az abszolutizmusban véli megtalálni az ideális 
államformát, felfogása szerint az arisztokráciának és a demok-
ráciának még a neve is hamis.34 Ennek az ideális államnak a 
szervezete az emberi testhez hasonló, amelyben fejre és 
tagokra is szükség van, s ezek egyetértése, illetve a tagok 
engedelmessége adja a harmóniát.35 Hogy a fejedelem is 
hűséggel tartozik alattvalóinak a választáskor kötött egyezség 

2 6 U o . 1 6 b - 1 7 a . 
2 7 U o . 5 9 a - b . 
2 8 Uo. 49a. (A másodszor előforduló 49-es levélről van szó.) 
2 9Uo. 49b. (Az először előforduló 49-es levélről van szó.) 
3 0 U o . 59b. 
3 1 U o . 60a. 
3 2Uo. 54a. 
3 3 Uo. 57b—58a. 
3 4 Uo. 44a—b. 
3 S Uo. 3a. 
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értelmében, ez csak mellékesen és hangsúly nélkül található 
meg Balásfinál.36 

Balásfi műve nem elméleti céllal, de elméleti igénnyel 
íródott. Nem függetleníti magát korának konkrét politikai 
helyzetétől, a történelmi példákon túl gyakran említi a közel-
múlt eseményeit is.3 7 Ilyenformán műve nem autonóm állam-
elmélet, szándéka szerint inkább II. Ferdinánd uralkodói 
jogainak feltétlen elismerése és elismertetése. A mű abban az 
időben készült, amikor Bethlen seregei a Felvidéket már elfog-
lalták, s hívei a szentkorona birtokában meg akarták koronázni 
az erdélyi fejedelmet.38 Balásfi tehát vitairatai mellett el-
méletileg is sietett fellépni a törvénytelennek tartott hatalom-
mal szemben. Azt sem felejthetjük el azonban, hogy csak 
néhány hónap telhetett el Balásfi egyházi perei óta, melyek 
folytán csaknem kiközösítették. A boszniai püspök ugyanis 
enyhén szólva heves vérmérsékletű ember volt, aki nem riadt 
vissza sem az egyházi személyek tettleges bántalmazásától akár 
otthonukban, akár a templomban, sem a jogi formák meg-
kerülésétől, mikor újabb egyházi javakat (a pozsonyi pré-
postságot és a győri őrkanonokságot) kívánt megszerezni. 
Csupán Pázmány személyes befolyására zárhatta le (igaz, hogy 
nem véglegesen) papi mivoltával összeegyeztethetetlen 
ügyeit.39 Mikor Bethlen támadása elől Pázmánnyal, illetve a 
katolikus főpapokkal együtt Bécsbe menekült,40 bizonyosak 
lehetünk abban, hogy szubjektív okok miatt is szüksége 
lehetett saját hűségének bizonyítására II. Ferdinánd iránt. Az 
adott politikai körülményeken túl ebből a tényből kell értel-

3 6 U o . 11b—12a. 
3 'Fő leg a Caput VII-ben. 
3 ' Részletesen ír az 1619-es pozsonyi és az 1620-as"besztercebányai 

országgyűlés ezzel kapcsolatos eseményeiről Fraknói Vilmos. Ld. Franki 
V.: Pázmány Péter és kora. I.Pest, 1868. 5 2 4 - 5 3 5 . és 5 3 9 - 5 5 4 . 

3 9 A kérdés összefoglalásai: Franki: i. m. I. 394 -432 . és Szabó: 
i. m. 9 - 1 8 . 

4 "Franki: i. m. I. 5 0 8 - 5 0 9 . , 543. 
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meznünk Balásfí művét, s nem az államelméleti igényességből. 
A könyvben egyébként nem találhatunk semmilyen utalást az 
előző századi vagy kortárs külföldi államelméleti művek 
ismeretére, Balásfí fő forrásai: a Biblia és a Tripartitum. Morál 
és politika az alkalmazott teológia értelmében tehát együtt van. 

Balásfí és Pázmány korábbi együttműködése, kapcsolatai41 

nyomán a szakirodalom nem zárta ki, hogy az érseknek 
inspiráló szerepe lehetett a De fidelitate subditorum... létre-
jöttében,4 2 sőt Ferdinándy Mihály szerint Pázmány Balásfival 
„kidolgoztatta" az abszolutizmus teóriáját, amely a keleti 
Habsburg-monarchiának az első ilyen műve.4 3 Ezt elvben 
lehetővé tenné a kényszerű bécsi együtt-tartózkodás is, ám erre 
vonatkozó adatot sem az említett szerző, sem más nem idéz, 
ilyet magam sem találtam. A filológiai bizonyíthatóság 
hiányánál azonban erősebbnek tűnnek nemcsak a Balásfi-mű 
létrejöttében szerephez jutott, már említett szubjektív moti-
vációk, hanem főleg azok a nyilvánvaló különbségek, amelyek 
Pázmány rekonstruálható elmélete és Balásfié között vannak. 

Mivel Pázmánynak nincsen a Balásfiéhoz hasonló átfogó 
elméleti műve, politikai elméletét hosszabb-rövidebb meg-
jegyzéseiből kell összeállítanunk. 

A fejedelmek és az alattvalók viszonyáról szóló prédikációja 
szerint a fejedelmi hatalmat (Balásfi felfogásához hasonlóan) 
„Istennek atyai gond-viselése rendelte, a mit a természet okos-
sága-is szükségesnek mutat".44 A társadalmi hierarchia e 

4 ' A 38. jegyzetben említetteken kívül: Franki: i. m. 1 . 1 5 7 - 1 6 1 . 
4 2 Ld. Sík és Szekfű: i. m. i. h. 
4 'Ferdinándy: i. m. i. h. 
44Pázmány Péter... összes munkái. A budapesti kir. magyar 

Tudományegyetem megbízásából egybegyűjti és sajtó alá rendezi ugyan-
azon egyetem Hittudományi kara. Magyar sorozat I—VII. Bp. 
1 8 9 4 - 1 9 0 5 . Az idézet helye: VII. 580. (Az idézett prédikáció címe: 
Mivel tartozunk fejedelmünknek, és. fejedelmünk nékünk. A továbbiak-
ban e sorozat jelölése: ö . M. A Pázmány-idézetek e sorozat helyesírását 
követik.) 
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kettős okáról egy másik prédikációjában is szól. Ebben a 
fejedelem és az alattvalók viszonyát (Balásfihoz ismét hason-
lóan) az atya és fiú kapcsolatával, valamint az emberi testnek 
főre és tagokra való felosztottságával szemlélteti,4 5 de míg 
Balásfinál a fő és a többi tagok kölcsönössége csak elvont 
morális, sőt szinte csak logikai szándékkal fogalmazódott meg, 
Pázmánynál a kölcsönösség, az egymásnak egyenlően való 
tartozás gondolata jobban van hangsúlyozva és több helyen is 
kifejtve.46 A fejedelmeknek is vannak kötelességeik alattvalóik 
iránt: legyenek ezekből gonoszságot gyógyító orvosok, erköl-
csükben az alattvalók felett fénylő lámpások, „vice-istenek a 
főid igazgatásában és a gonoszak büntetésében", végül a 
fényességben mindenkitől különböző, az erkölcsöket javító 
nap tulajdonságaival is legyenek felruházva. Más metaforákat is 
idéz még Pázmány: a fejedelmek legyenek alázatos, útmutató, 
nem nyúzó-fosztó pásztorok és atyák, hiszen „a jó atya- és jó 
fejedelem közöt külömbség nincsen". A fejedelem ne legyen 
pénzsóvár, hanem (saját érdekében) inkább gyakran 
adományozzon az arra érdemes alattvalóknak. Pázmány meg-
kívánja a fejedelemtől, hogy alattvalói előtt minden cselekede-
tében feddhetetlen legyen, de komolyan számol az uralkodói 
képmutatással. Ez ellen hatékonynak véli a vallás erejét: 
„Emberek-előt színt adhatnak a fejedelmek, hamisságok fede-
zésében, de Istent meg nem csallyák".47 S amint 1606-ban írt 
De ecclesiastica libertate circa causan Veneti interdicti című 
állásfoglalásában íija: „Potestas temporalis et spirituális non 
constituunt duo corpora sed unum, cuius anima est ecclesias-
tica et spirituális potestas, quia si res publica anthea esse non 
vult, cognoscere debet Deum et cultum eius procurare, sine 

4 5 ö . M. VI. 343. (A keresztyén urak és szolgák tisztirûl: és az 
alacsony-rendű emberek szentségéiül) 

4 6P1. uo. 344. és ö . M. VII. 594 . (Mivel tartozunk fejedel-
münknek. ..) 

4 7 Ö. M. VII. 581., 589. és588. (Mivel tartozunk fejedelmünknek. ..) 
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quo пес virtutes morales, пес politica gubernatio consistit."4 8 

Sőt ennél is továbbmegy egyik korai vitairatának megfogal-
mazása szerint: „az egyházi Papi fejedelem nem vettetett a 
Császár birodalma-alá, hanem inkáb a Császár mint engedelmes 
juh, tartozik az ő Pásztorának engedni."49Ez a felfogás már 
igen különbözik Balásfinak az egyháziakat az alattvalók közé 
besoroló véleményétől. 

Pázmány szerint az alattvalók legfőbb kötelessége feje-
delmük iránt nem az érzelmekre számító hűség, hanem a 
racionálisabb engedelmesség. De (és ebben azonos Balásfival), 
amint kifejti, „nem-csak testi engedelem kívántatik tőllünk, 
hanem lélek engedelme-is: úgy, hogy Istenért a ki parancsollya 
az engedelmességet, szüből és jó akaratból engedgyünk."so Ez 
a gondolat természetesen párhuzamos a fejedelmi képmuta-
tással kapcsolatossal. A fejedelmi hatalom elleni fellépés isteni 
büntetését ugyanabból a bibliai idézetből51 vezeti le Pázmány, 
mint Balásfi: „az hatalmasság az Istentől vagyon, és ahoz 
képest, Istennek áll ellene, valaki az hatalmasság ellen tusa-
kodik".52 A büntetés öröklődését Pázmány szintén megemlíti 
a Tripartitum alapján.53 

4 8 Petri cardinalis Pázmány. .. opera omnia.... Edita per Senatum 
Academicum Regiae Scientiarum Universitatis Budapestinensis 
recensionem accurante Collegio Professorum Theologiae in eadem Uni-
versitate. Series latina. I -VI . Bp. 1 8 9 4 - 1 9 0 4 . Az idézet helye: IV. 803. 
(A továbbiakban e sorozat jelölése: О. O.) 

4 ' ö . M. I. 447. (Az mostan támatt uj tudományok hamisságának tiz 
nyilván-való bizonysága és rövid intés a török birodalomrul és vallásrul, 
1605. Rövidítése a továbbiakban: Tíz nyilván-való bizonyság.) 

5 0 ö . M. VII. 594. (Mivel tartozunk fejedelmünknek...) 
5 1 Szt. Pál levele a Rómabeliekhez 1 3 : 1 , 2 . 
í 2 0 . О. VI. 473. (Az 1620-ban Pozsonyban megjelent, Alvinczi 

Péter Querela Hungariaejáia írt kétnyelvű vitairatából, melynek magyar 
címe: A magyarországi támadásoknak hamissan költött eredetinek rövid 
velős hamissitása.) 

5 3Ö. M. VII. 597. (Mivel tartozunk fejedelmünknek. ..) 
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Balásfi nézeteit Pázmány két lényeges ponton haladja meg: 
az alattvaló ellenállási jogának és a törvények megtartásának 
(az uralkodó részéről is!) hangsúlyozásában. A két szempont 
szorosan összefügg. Isten nemcsak, hogy nem tiltja a törvény-
szegés ellen való fellépést, hanem ahogy szent István napi 
prédikációjában írja Pázmány: „szükség elég-tételt és illendő 
büntetést kérni az-ellen, a ki törvénytelen háborgat".54 De ez 
az eljárás is csak törvényes keretek között lehetséges, s óva-
kodni kell a bosszútól meg a gonoszságtól, mint az igazság-
keresés indítékaitól. Mindez természetesen csak általános, a 
társadalmi hierarchiát részleteiben figyelembe nem vevő meg-
állapítás részéről. A törvények tiszteletében Pázmány egészen 
messzire megy. Az igazságrúl és a birák kötelességérül írt 
prédikációjában nem fejti ki eléggé, feltételezhető, hogy az 
igazság maga egyenlő a törvénnyel, az igazság is törvény. 
Ebben az értelemben kell olvasnunk az alábbi hasonlatot: 
„Ollyan az igazság az országban, mint a kormány a hajóban: ha 
a kormányt igazán nem tartya a hajós-mester, minden vesze-
delmek lepik a hajót. Ugy, a mely országban a gonosz-tévők 
bűntetés-nélkül maradnak, gyilkosságok, ragadozások, minden 
istentelenségek eláradnak: mellyekért veszedelemre bocsáttya 
Isten az országot."5 s Theologia Scholas ticáji b an pedig a társa-
dalom kialakulását vázolva Pázmány kijelenti, hogy a törvé-
nyekre létszükség van a társadalom egy bizonyos fejlettségi 
szintjének elérése után, a törvények megtartása pedig lényeg. A 
hatalmat is a törvény alapján kell megalkotni, az ilyen hatalom 
pedig eszköz, hogy szabadon rendelkezzünk a dolgokról. 
Arisztotelész három típusba (monarchia, arisztokrácia, de-
mokrácia) sorolt államrendjét idézve pedig megemlíti, hogy 
a törvénytelenség könnyen vezethet a tirannusi uralkodáshoz, 
mely nem kívánatos.5 6 

5 4 ö . M. VI. 167. (Ellenségünk szeretésének kötelességérül) 
5 s U o . 815. 
! 6 A gondolatmenetet ld. a De subiecto dominiic. fejezetben: О. O. 

V. 7 5 - 7 8 . 
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A törvények és jogok részletes elemzése alapján határozta 
meg Pázmány a világi és az egyházi hatalom viszonyát az 
államban. A már idézett, az egyházi szabadságról szóló, gráci 
tanársága alatt írt latin iratában Pázmány szerint az e©'háziak 
speciális jogokkal rendelkező alattvalók. Világi hatalom nem 
bíráskodhat fölöttük, a pápáktól és a zsinatoktól kapott kivált-
ságaikat a fejedelem nem veheti el tőlük, az egyházi szabadság 
értelmében jogaik gyakorlásában nem akadályozhatok, s csak 
nyilvánvalóan nem bűnös világi parancsnak engedelmesked-
hetnek.57 Ezekre az elvekre kell emlékeznünk, amikor hét 
évvel később, 1613-ban a Kalauzban Luther működésének 
jogtalanságát igyekszik Pázmány bizonyítani ezekkel a szavak-
kal: a hatalmat neki 

„Nyilván a chatholicus fejedelmek nem adták. Ha pedig a lutheristák 
adták, eléb lutheristákká kellett őket tenni; és így, minek-előtte ezektől 
hatalmat venne, el kellett eléb hajtani őket a régi hittűi; az-az, tanítani 
kellett, minek-előtte a fejedelmektűi hívatallya lenne erre a tanításra.. . 
A világi fejedelmek pedig lelki hatalmat nem adhatnak; mert ők 
emberektűi választatnak és alattok-való népektűi vésznek hatalmat. 
Nincs tehát a természet-felet-való lelki dolgokon birtokok."5" 

E „törvénytelenség" ellenére Pázmány mégis a vallásszabadság 
mellett döntött, abból az okból, hogy a kisebb rossz (a vallás-
szabadság) által a nagyobb rossz (a protestánsok az áttérés 
helyett inkább állnak a törökök mellé) elkerülhető legyen.59 

5 7 Pázmány négy pontban foglalja össze érveit, s részletes 
bizonyításukat adja: О. О. IV. 7 9 1 - 7 9 7 . (De ecclesiastica libertate...) 

5 S Ö . M. Ш. 180., 181. (Teljes cím: Isteni igazságra vezérlő kalauz. 
Pozsony. Rövidítése a továbbiakban: Kalauz.) 

5 ' ö . M. V. 576. (A setét hajnal-csillag után bujdosó luteristák 
vezetője, mely útban, igazittya a'vittembergai academiánakFridericus 
Balduinus által kibocsátott feleletit a' Kalauzra, 1627.) Már 1605-ben is 
találkozunk hasonló gondolattal Erasmust idézve: ö . M. I. 484. (Tíz 
nyitván-való bizonyság) 
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Már 1608-ban az országgyűlésen a vallásszabadság törvénybe 
iktatása érdekében készített emlékiratának is egyik fő érve 
ez.60 Továbbra is éles vitakérdés marad azonban az, hogy 
Luther követői bibliai alapon tiltják a török elleni hada-
kozást,61 amit pedig Pázmány, bármennyire is ellene van 
minden erőszaknak, kötelezőnek tart. A keresztyén vitézek 
kötelességérül írt prédikációjában a Biblia alapján sorolja fel a 
jogos hadviselés feltételeit, s utolsóként megemlíti: „Ha ki 
török-kel, tatár-xú mégyen valamely országra, bár egyéb-aránt 
igaz igye vólna-is, hamis hadat visel és igazán ellene álhat 
minden keresztyén fejedelem, sőt tartozik ellene-állani."6 2 

Ehhez még hozzáteszi: az ország népe köteles hűséggel szol-
gálni Isten akaratából uralkodó fejedelmét. A török terjesz-
kedés magyarországi okát ugyan az Isten ostora vagy próbája 
felfogás alapján megmagyarázza, de egyik prédikációjának ki-
jelentése szerint tulajdonképpen nem érti meg, mondván, 
„hogy a mit Isten akar, annak úgy illik lenni", még akkor is, ha 
„által nem érthettyük".63 Ezt a bizonytalanságot tükrözi a 
protestantizmus és a török terjeszkedés ok-okozati viszonyá-
ban elfoglalt változó álláspontja is. 1603-ban még Magyariékat 
vádolja a török támadással;64 tíz év múlva azt úja, hogy 
,»Magyar-országban hadak és belső háboruságok-alat csúsza-

6 "Pázmány Péter.. . összegyűjtött levelei Sajtó alá rend. Hanuy 
Ferenc. I. Bp. 1910. 2 6 - 28. 

*1 Ezt nagyon gyakran emlegeti Pázmány, mint elítélendő 
álláspontot. PL ö . M. III. 4 3 0 - 4 3 1 . és521. (Kalauz), valamintB. 168. és 
236-237 . (Csepregi szégyenvallás. Az-az rövid felelet, melyben a 
csepregi hivságoknak kőszegi tóldalékit verőfényre hozza Pázmány 
Péter. Prága, 1616.) 

Í 2 Ö . M . VII. 6 8 6 - 6 8 7 . 
6 3 ö . M. VI. 338. (Hogy minden dolgainkat Isten akarattyához kell 

alkalmaztatnunk.) 
6 4 ö . M. I. 181. (Felelet az Magyari István sárváripraedicatornak az 

ország romlása okairúl irt könyvére. Nagyszombat, 1603.) 

10 Irodalomtörténet 
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másza-bé a lutheristaság",65 végül 1631-ben ismét a „sokféle 
vallás" a bűnbak.66 

Ez a bizonytalanság és változás már messzire vezet a feje-
delmi-alattvalói viszony elemzésétől. Ugyanakkor azonban a 
politikus Pázmány munkásságának egy új módszerű meg-
közelítési lehetőségére világít rá. Pázmány politikaelméleti 
megjegyzéseinek gyakorlati tevékenységében való értelmezése, 
az elmélet szembesítése a gyakorlattal, támpontot adhat a mai 
napig is oly sokféleképpen és ellentmondásosan értékelt poli-
tikai állásfoglalásának végső tisztázásához. 

Pázmány tehát elsősorban a törvénytisztelet hangsúlyozásá-
ban s ebből fakadóan a törvényes alattvalói ellenállási jog 
kinyilvánításában lép túl Balásfi egyoldalú állásfoglalásán a 
fejedelmi—alattvalói viszony kérdésében. Szerinte az isteni és 
természeti jogból fakadó világi törvények alapján szükséges a 
fejedelmi hatalom, de a fejedelmi törvényszegést Isten 
parancsa szerint törvényes keretek között orvosolni szükséges. 
Hozzátéve Pázmánynak még az egyházi szabadságról kifejtett 
gondolatait: mindez magyarázatot ad a reálpolitikus törekvései 
egyik legfontosabb összetevőjének megértéséhez, a katolikus 
rendiség érdekeinek katolikus uralkodó alatti képviseléséhez. 
Akkor, amikor Európa legnagyobb részében abszolutisztikus 
államvezetés folyt, Magyarországon Balásfi államelméleti idea-
lizmusával szemben Pázmány a kényszerű és vigasztalan törté-
nelmi szükségszerűség áramában működött. A Habsburg-ural-
kodók (II. Rudolf, II. Mátyás, II. Ferdinánd) már a 16. század 
vége óta az abszolutizmus szellemében igyekeztek kor-
mányozni Magyarországot, ezt azonban meggátolta az a rendi 
ellenállásban kifejeződő vallási-politikai paradoxon, hogy a 
magyar király nem volt magyar (érdekeit tekintve a legkevésbé 

t s 0 . M.III. 205. (Kalauz) 
6 6 ö . M. V. 310. (Bizonyos okok, mellyek ere/étül viseltetvén sok fő 

ember, mind ennek előtte, mind e napokban-is az új-vallások tőréből 
ki-feslett és az római ecclesiának kebelébe szállott. Pozsony, 1631.) 
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volt az), s Magyarországon kívül tartózkodott. Mivel a realitás 
az uralkodó és a többségében katolikussá váló rendek egyen-
súlyának kiépülése lett Magyarországon, ezért az Európában 
korszerűnek látszó államvezetés, az abszolutizmus nálunk csak 
a Balásfi által elképzelt végletesen leegyszerűsített elvben létez-
hetett, a gyakorlatot ezzel szemben Pázmány működése jelen-
tette. Pázmánynak mind elméletére, mind gyakorlati politizálá-
sára a relativizmus jellemző.6 7 A jezsuita államelméletet (főleg 
a gyakran idézett Bellarmino, Molina és Suarez műveit) jól 
ismerte, mégsem volt kizárólagos követője egyiküknek sem. A 
gyakorlat terén pedig irányultságainak összetevői: király-
hűsége, törekvése a katolikus rendi érdekképviseletre, Erdéllyel 
kapcsolatos békepolitikája, ellenreformációs tevékenysége és 
törökellenessége elválaszthatatlanul összefonódnak és a 
konkrét helyzettől függően kap egyik vagy másik hangsúlyt. 
Ez azonban már külön elemzés tárgya lehetne. 

Balásfi és Pázmány politikai nézeteit tehát határozottan el 
kell különítenünk egymástól: a Habsburg-uralom korabeli 
fennmaradását Magyarországon különböző módon és minőség-
ben szolgálták. A csekély, ám nem eléggé feldolgozott 16. 
század végi-17. század eleji magyarországi állam- és politika-
elméleti irodalomról szóló többi fejezet jelölheti ki végső 
helyüket ezen a területen. 

HARGITTAY EMIL 

6 7 Péter Katalin mutatott rá a Pázmány állásfoglalásaiban 
megfigyelhető relativisztikus tendenciákra: P. K.: A magyar főúri poli-
tika fordulata a XVII. század derekán. Rákóczy Zsigmond és Pálffy Pál. 
Kandidátusi értekezés. Kézirat. Bp. 1973. 179. 
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„OLYAN SZÍNÉSZEKET ÓHAJTOK. . ." 
A MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS ELSŐ ÉVTIZEDEINEK KÉPE 

VERSEGHY FERENC ÉLETMÜVÉBEN 

Nehéz, sőt válságos éve volt a magyar színjátszásnak az 1815. esz-
tendő. 

Meginog helyzetében a kolozsvári Nemzeti Játszó Társaság. Kótsi 
Patkó János Wesselényihez írott levelében már 1803-ban aggódik a 
kolozsvári színészet sorsáért, amely végső romlásba fog jutni azoknak a 
„haszonlesések, tehetetlenségek, által nem látások" miatt, akiknek 
pedig az lett volna a feladatuk, hogy gondját viseljék. „Hiszem áll-
hatatosan - úja - , hogy olyan is van közöttök, aki meritáini akarja 
magát, hogy a Theatrum el bomlásának oka lehetett.'" Áz ifjú Wesse-
lényi Miklós pedig 1814. év márciusában így ír édesanyjának Zsibóra: A 
színészek „igen jól játszanak, de Horváth, aki most őket dirigálja, 
fösvénykedik, az aktorokat rosszul fizeti, a muzsikára, öltözetre, 
világításra semmit sem akar költeni, s így azt tartom, minden becse el 
fog veszni, mert a németek ellenben minden erejüket ráfordítják, hogy 
tessenek.'" A jóslat beteljesedett, a kolozsvári magyar színjátszók 1815 
tavaszán kénytelenek Marosvásárhelyre távozni. 

Nem lett jobb sorsa a kolozsváriaktól 1810-ben Debrecenbe szakadt 
csoportnak sem. Igazgatójuk, Sándorffy József a „közöny" miatt 
kesereg, s egész vagyona feláldozásával sem tudja megmenteni a társula-
tot a széthullástól, miközben Nagyváradon, amely Debrecennel közösen 
biztosított volna játszási lehetőséget a magyar színészetnek, meg-
vetették lábukat a németek. Kölcsey Döbrenteinek írt 1814. márc. 
22-én kelt levelében igen keserű hangon szól a debreceni társulat játéká-
róL3 

1 Kótsi Patkó János: A Régi és Uj Theátrom Históriája és egyéb 
írások. Bukarest, 1973. 1 5 0 - 1 5 1 . 

'Ferenczi Zoltán: A Kolozsvári színészet és színház története. 
Kolozsvár, 1897. 2 4 0 - 241. 

3 „. . . kisebb városokon pedig azon pusztítást teszi a publikumban, 
melyet az ostobául vezetett érzelgősség tenni képes." 
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A kolozsvári Játszó Társaságból vált ki és jött Pestre 1807-ben az a 
csoport, amely nyolc éven keresztül színvonalas játékával sikert, meg-
becsülést szerzett a magyar színészetnek. S hogy a német színjátszásnak 
komoly, egyenragú ellenfele volt, annak legdöntőbb bizonyítéka az a 
könyörtelen következetesség, amellyel a helytartótanács minden kérel-
müket rendre elutasítja. Fennmaradásukéit Kulcsár István folytat két-
ségbeesett küzdelmet, s midőn sorsuk kilátástalanná válik, 1815 júliusá-
ban Miskolcra küldi a társulat színe-javát, ahol kedvezőbb körülmények 
között kivárhatják azt az időt, míg visszatérhetnek a fővárosba. 

A Rondellában magára hagyottan tengődik egy összeverődött 
színészcsoport; az öltöző szobában laknak, élelmük semmi. Lehetetlen 
megrendülés nélkül olvasni, ahogyan Déryné megemlékezik sorsukról: 
„Éhesek voltak szegények nagyon, elmentek retket l o p n i . . . Ezt Szent-
pétery sokszor beszélte nekem a későbbi időkben."4 Milyen előadást 
lehetett várni ezektől az elkínzott emberektől? Róluk írta Vitkovics 
1815 őszén: „A magyar nem teátrumra való!" 

Csak egy üres telek álmodik Pest városában magyar színészek ajkán 
felhangzó magyar szóról a nemzethez méltó módon és méltó épületben. 

Hallgat az irodalom is. Bayer József színháztörténete szerint 1821-ig 
nem jelenik meg egyetlen a magyar játékszínre vonatkozó értekezés 
sem.5 Ebben a szomorú időben, mikor azok a nemes eszmék, amelyek 
hősöket formáltak a magyar színjátszás úttörőiből, szétfoszló illúziókká 
válnak széthulló színjátszó együttesek felett, fel kell figyelnünk arra a 
követelésében szenvedélyes hangra — a „peropto" latin ige, amely az 
eredeti fogalmazásban olvasható, mélyebb tartalmú, többet fejez ki, 
mint magyar megfelelője, az „óhajtok" - amely Verseghy 
1816-17-ben megjelent Analyticae ínstitutionum Linguae Hungaricae 
című művének néhány a színészetre vonatkozó fejezetéből kicsen-
dül.6 

Három részből álló művében Verseghy Ferenc összefoglalja mindazt, 
amit több mint harminc éven át „kitartó tanulással", „a tudomány és 
művészet vezérletével megismert" - ahogy műve záró soraiban írja. 
Nyelvi és esztétikai kérdésekkel foglalkozó szakemberek számára 
készítette latin nyelven, noha ebben az időben már egyre sürgetőbben 

4 Déryné Emlékezései. 1955.1. 254. 
5 Bayer József: A nemzeti játékszín története. Bp. 1887.1. 608. 
6 Magyar fordítása megjelent a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár 

kiadásában, Szolnokon, 1977-ben: A magyar nyelv törvényeinek elem-
zése. III. rész. A magyar nyelv művészi felhasználása. 
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követelik a tudományos irodalom magyarnyelvűségét. Ezért még a saját 
korában sem vált ismertté, jelenünk halmozódó irodalmi anyagában 
pedig teljesen feledésbe merült. Az akadémiai Irodalomtörténet 
Verseghyró'l szóló lapjain csupán néhánysoros ismertetés jut a három-
kötetes mű számára, a korszak tudományos irodalmát tárgyaló fejezet-
ben (A felvilágosodástól a romantikáig) pedig fel sem merül Verseghy 
neve, noha szép számmal ismertet latin és német nyelvű munkákat. 

Művének XXI. és XXII. fejezetében Verseghy a dráma ars poeticájá-
nak a szabályait fejti ki, a XXIII-ban pedig az előadásmóddal foglal-
kozik. E fejezetekben számos olyan közlés található, amely a hazai 
társadalmi-történeti állapotot s benne a színjátszás helyzetét tükröző 
értékes dokumentum. 

A színjátszás iránti érdeklődés Verseghyt egész pályáján végigkíséri. 
A felvilágosodás eszméinek elfogadása, a magyar nyelv ügye, a haladást 
biztosító új társadalom szükségességének a felismerése, amelyhez 
érzelmi töltetet szenvedélyes hazaszeretete adott, pályakezdetétől 
fogva az igazságért tollal küzdők élvonalába lendítették. Az 1790-ben 
keletkezett A magyar hazának anyai szózatja az ország napjára készülő 
magyarokhoz című alkalmi költeménye Bayer értékelése szerint ,,az 
első bátor hang a tespedés csendes kora után", s a magyar nyelvű 
színjátszás olyan jelentős előzményének tartja, hogy színháztörténeté-
ben részletesen ismerteti. A befejező sorok óhajából' 

a nemzet hasznára tekintvén 
Nyessetek el mindent, ami lenyomta fejét!" 

csak egyetlen szál elnyesését - a magyar nyelv oktatásának elrendelését 
- tette meg az országgyűlés, de Verseghy hitét, optimizmusát a leg-
kisebb eredmény is képes felizzítani, s szavakból álHt Emlékeztető 
Osz topói az első sikernek. 

Nemcsak ünnepel, tesz is. Lázas fordítói tevékenységbe kezd, a 
hozzá érzelmileg közelálló Kotzebue művei ejtik rabul képzeletét. 
1791-ben már készen van A'szérelem gyermeke, 1792-ben A'formen-
térai Remete. Amit ez utóbbi ajánlásában ír, hogy ,.Kotzebue Augustus 
úr után szabadon fordította és némely keményebb kifejezésekre nézve 
megenyhítette", mindkét átdolgozásra érvényes: többet, művészibbet 
adott az eredetinél. Ebben lehetett sikerének a titka: A szerelem gyer-
mekét Kelemen László társulata 1792. jún. 14-én nyolcadik előadott 
darabjaként mutatta be, s még 1839-ben is játszották. Kolozsvárott 
1792-ben hangzott el az első magyar nyelvű előadás, s a társulat 
műsorának ötödik darabja 1793. febr. 21-én Kotzebue: A szerelem 
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gyermeke Verseghy fordításában. Színlapra itt még négyszer kerül.7 

Debrecenben 1798. aug. 11-én ez volt az első bemutatott darab.* 
Mekkorát kellett változnia a szentimentalizmusból romantikába fordult 
ízlésnek, míg Kölcsey 1827-ben Molière-t Kotzebue-vel összevetve le-
írhatta A szerelem gyermekével kapcsolatban: „Sokszor ugyanazon 
vonás, mely bizonyos helyeken ragyog, másutt a maga ragyogását szük-
ségesen elveszti.'" 

Verseghy eredeti drámájáról is tudunk, Széchy Mária történetát 
dolgozta fel Gyöngyösi nyomán. Szövegét nem ismerjük, noha mindkét 
pesti társulat alkalmasnak találta bemutatásra. Kelemen László társulata 
1794-ben, Ernyi Mihályé 1808-ban játszotta. 

Fogsága után még egyszer hódolt drámaköltői ambícióinak. 1809. 
március 18-án - majd 1810-ben újra - hallhatta saját jambusait a 
színpadról A magyarok hívsége és nemzeti lelke című cantata előadásán. 
Az énekes játék szövegét Sorz ezredes német nyelvű eredetijéből 
dolgozta át. Szép verselése nyelvi és stilisztikai kutatások forrása lehet. 

A drámát Verseghy „a legnemesebb költői műfajnak", „a nézők 
számára a leghasznosabb s egyben emberhez legméltóbb foglalatos-
ságnak'" 0 tekinti, s összehangzóan Kótsi Patkó János szép és okos 
megfogalmazásával: „a szív formálására és a nemzet karakterének 
jobbítására vagy elrontására is a játékszínnél alkalmatosabb eszközt még 
az emberi elme fel nem talált'" 1 , írónk is az erkölcs nemesítését és a 
nemzeti karakter formálását tűzi ki a színjátszás céljául. Kótsi fel-
fogásával a színészek felkészültsége és az előadásmód elemzésénél is sok 
közös gondolatot tartalmaz az Analyticae, amely a kor azonos szintű, 
azonos forrásból származó esztétikai műveltségére utal, és Sulzer nép-
szerűségének a bizonyítéka. 

Az esztétikai kultúra megóvta Verseghyt az elfogultságtól. Drámái 
értékét meg tudta mérni. Az Analyticae ben öntudatos büszkeséggel 
említi ifjú korának drámaköltői tevékenységét, de eredeti drámájáról 
nem tesz említést, s átdolgozásai közül is csak azt nevezi meg, amely 
megítélése szerint a dráma nemes céljának, az erkölcs- és jellem-
formálásnak eszközévé válhatott. A hozzánk legközelebb élő német 

7Enyedi Sándor: Az erdélyi magyar színjátszás kezdetei. Kriterion. 
Bukarest, 1972. Közli az első kolozsvári társulat eredeti színlapok nyo-
mán összeállított műsorrendjét. 

'Katona Ferenc: A debreceni színészet története. Debrecen, 1976. 
18. 

* Kölcsey Ferenc:/! leányőrző (A komikumról). 
, 0 I . m.XXI. 206. §. 3. 
1 1 Kótsi Patkó János: i. m. 384. 
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szerzők magyarított mesét — írja - „vivacissimos apud nos affectus 
excitare et longe nobilissíma in formandis hodierni aevi moribus, 
promovendaque humanitate emolumenta proferre possent. Exemplum 
hujusmodi dramatis sub nomine A'szerelem gyermeke ostendere jam 
pridem tentavi".1 2 Ugyanitt elítéli azoknak a drámáknak a fordítását és 
utánzását, amelyeknek meséje a középkori germán hősök erkölcsét, 
háborús tetteit festi, és semmivel sem járulnak hozzá sem az emberies-
ség kiteljesítéséhez, sem a magyar nép karakterének a formálásához. 

Kikel az olyan - korában egyre jobban elburjánzó — drámák ellen 
is, amelyek elborzasztó események összeszövésével vadásszák a hatást: 
„Díszítse felőlem a művét ezer váratlan és elborzasztó esettel az, aki 
gyermekeket és butákat akar szórakoztatni. . . ' " 3 

Az emberi értéket adó humanitás elmélyítése mellett a dráma fel-
adatának a nemzeti karakter szolgálatát tekinti. „Minden nemzetnek 
vannak saját politikai ünnepei, amelyeknek az ünnepélyességétől ön-
ként felhevül a lélek, és az érzékenység különleges fokára emelkedik." 
Az ilyen alkalmakkor előadott darabok azért rendkívül hatékonyak „ad 
instillandum patriae amorem" - a hazaszeretet elmélyítéséhez . . . 
„Szent István élete bőséges anyagot nyújt az olyan drámák számára, 
amelyeket az ő ünnepén kell bemutatni. Megérdemelné szeptember 2-a 
is, hogy hasonló drámával emlékezzünk meg arról a napról, mikor 
Budát visszafoglalták a töröktől.'" 4 

Az ilyen hazafias drámákról úgy vélekedik, hogy még nagyobb 
gonddal és lelkiismeretességgel kell kidolgozni, mint bármely más faj-
tájút, s csak addig kell játszani, míg nála jobbat nem alkotnak. Bár 
feltétlenül ismerte Kotzebue: Ungarns erster Wohltäter és Katona József 
Girzik nyomán készült István, magyarok első királya című drámáját, 
nem hivatkozik rájuk, mert mást, többet, nemzetibbet kívánt. De lel-
kesen fogadja Kisfaludy Sándor Hunyadiját, ami azért is említésre 
méltó, mert egyetlen eset könyvében, hogy magyar szerzőre utal: 
„Ugyanebben az évben, amikor ezeket írom, Kisfaludy Sándor . . . 
drámát adott ki magyarul, mely hazánk hírneves oszlopát, Hunyadi 

' 2 „nálunk is élénk hatást tudnak kelteni, és nemes támaszul szolgál-
hatnak napjaink erkölcsének formálásához, a humanitás elmélyítéséhez. 
Ilyenfajta drámára már korábban törekedtem példát mutatni A szere-
lem gyermeke című darabommal." Anal. XXI. 204. §. 2. Minthogy a 
mű magyar fordítása megjelent, a további idézetek ezt a fordítást köve-
tik. 

, 3 I . m. 213. §. 1. 
, 4 I . m. 204. § . 3 . 
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Jánost és kiemelkedő tetteit ábrázolja kitűnően. A mind tárgyának 
nagyszerűsége, mind nyelvének természetes tisztasága, de elsősorban 
nagy-nagy gyöngédséggel ápolt hazaszeretete folytán egészen kiváló mű 
a mai Európa műveltebb nemzeteinél szokásos prozódia szerint formált 
jambusokban íródott.'" s Verseghy tanítása a hazafias drámáról vala-
milyen epikus drámát körvonalaz, amelyben a „történelem és tragédia 
előnyei egyesülnek", nem emelkedik fel a Bánk bán tragikumának 
nagyszerű magasáig. A színjátszás megítélése úgy látszik, reálisabb volt: 
a Hunyadi jkönyvdráma maradt. 

Hogy a dráma iránti érdeklődés az egész nép körében elterjedjen, s a 
színjátszás üdvös hatásában részesüljenek, javasolja, hogy a szinte 
minden faluban fellelhető népszokásokat, népi játékokat kössék össze 
színi előadással, „amelyeknek a játékhoz illő meséjét a hazai történe-
lemből kell venni." Ámbár hozzáfűzi: „Nem szeretném, ha ebbe valaki 
azt magyarázná bele, hogy minden egyes tanyán színház épüljön, amely-
ben drámákat lehet játszani'"6 Verseghy ezen gondolatai mégis arra 
mutatnak, hogy azt szeretné hazájában is látni, amit a párizsi Közjóléti 
Bizottság 1793-ban egyik körlevelében előír: „Minden 4000 lakost 
számláló városban színháztermet kell létesíteni, ahol a nyilvános iskolák 
tanulói és más személyek felléphetnek, természetesen csak érzelmes, a 
forradalom szellemében írt darabban.'" 7 

A börtönévek után, szembenézve a megváltozott világgal, Verseghy-
nek is le kellett vonnia a keserű következtetést: a polgárosuló társadalom 
meghatározó jellemvonása nem az áldozatkész, forradalmi lelkesedésből 
fakadó tett immár, hanem a főnemességet utánozó életforma és a 
kapzsiság, hogy az ehhez szükséges anyagi feltételeket megszerezzék. 
Mikor azt a gondolatkört fejtegeti, hogy a drámában rejlő legnagyobb 
esztétikai hatóerő a valósághű jellemábrázolásból sugárzik, de kora 
színleléssel átszőtt magatartásformái között nehéz a költőnek el-
igazodnia, váratlan, a mű objektív tudományos stílusában meglepő 
szenvedélyességgel fakad ki: „Ma nemcsak a közösségi élet ezer kötelé-
kével vagyunk át- meg átfonva, amelyek a belső erők és képességek 
teljes és szabad kitárulkozása elé áthághatatlan akadályt állítanak, 
hanem annyira szorítanak bennünket az erkölcsök és szokások ön-
kényes törvényei, amelyeket a francia 'etikett'-nek hív, hogy nem 
látszik épelméjűnek az, aki másként cselekszik, beszél és viselkedik, 
mint ahogy azok szoktak, akik - hogy a mai társalgás nyelvén mondjam 

1 »I. m. 225 .§ . 
" L m . 201. §. 
11A francia színház a XVIII. században. Bp. 1974. 199. 
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- hangadók, és akikhez a többinek alkalmazkodni illik. Nagyon kevesen 
engedik meg ma maguknak, vagy engedhetik meg egyáltalán, hogy úgy 
cselekedjenek, ahogy legbenső énjük diktálja, és a saját józan eszükön és 
legmélyebb érzésükön kívül minden más véleményt semmibe vegye-
nek.'" 8 

A kapzsiság, a nyerészkedés ragadós csápjait kinyújtotta a magyar 
színjátszás felé is, hogy kihasználja, elpusztítsa. Jól látta ezt Verseghy, 
ezért hangsúlyozza, hogy a színház adminisztrációja közügy, és sohasem 
szabad átengedni vállalkozók vagy bérlők megvásárolásának. Az ilyen 
színházi vezetésben nemcsak a színészek kizsákmányolását látja, hanem 
attól is fél, hogy a tőkés vállalkozók a bevétel érdekében szemük elől 
vesztik a színház nemes célját, s kijátsszák azokat a szabályokat, 
amelyek a színjátszást „értékessé, üdvössé, a belső kultúra elmélyítésére 
alkalmassá" tehetnék. A kiutat is megmutatja, ahogyan elkerülhető a 
sok veszedelmes túlkapás, s hogy ilyen tapad hozzájuk - írja - azt a 
mindennapos tapasztalat bizonyítja: „Olyan férfiakra kell ráruházni a 
jogot, hogy a drámai műveket kiválasszák, és távoltartsák a színháztól 
az olyanokat, amelvek ellentétben vannak a drámák nemes és értékes 
céljával, akik vüágos ítélőképességgel,kipróbált erénnyel, szerető ember-
séggel rendelkeznek, és kiválóan jártasak mind a drámai műfajokban, 
mind más szabad művészetekben. Ezeknek a férfiaknak a rendelkezése 
alá kell bocsátani a színházat a színház teljes személyzetével együtt.'" ' 

A közönség is igényli a nemes szórakozást: „Sokéves tapasztalatból 
tudom, hogy volt idő, amikor a nép a legjobb és erkölcsi tanításban 
gazdag akár zenés, akár egyébfajú dráma megtekintésére nagy számban 
összesereglett." De ha vannak is emberek, akik vonakodnak az olyan 
színjátékok megnézésétől, amelyekből a szép ürügyén a jót magukévá 
tehetnék, , jogos-e nekik tisztán nyerészkedésből mérget nyújtani, mivel 
erre vágynak".2 0 A színház feladata a közönség ízlésének a kiművelése. 

Jelentősen befolyásolja a dráma hatékonyságát a színészek laza 
erkölcse. Elsősorban a külföldi, idegen színészekre céloz, „akiktől 
éppen ezért nemigen lehet megkövetelni, hogy művészetük gyakorlása 
közben a hazaszeretet irányítsa őket". „Szabadod, törvényen kívüli 
magatartásukat, nélkülözéseiket a rendezetlen életmóddal hozza össze-
függésbe. S egyetlen, gyönyörűen szerkesztett körmondatban össze-
foglalja mindazt, amit a színészektől és a társadalomtól a színjátszás 
méltó színvonalra emelése érdekében elvár: 

1 ' I . m. 215. §. 3. 
" I . m. 202. § 1. 
2 0 U . o. 202. §. 2. 
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„Olyan színészeket óhajtok, akik a dráma művészetének és magasz-
tos céljának' nem válnak szégyenére, akiket azon a bizonyos helyen, 
ahol művészetüket gyakorolják, felvesznek a polgárok jegyzékébe, s 
mint bármely más polgártársuk, (örvényeknek vannak alárendelve; akik 
egyik vagy másik évben, mint más művészek is, külországokat és szín-
házakat látogatnak és figyelnek meg; akik kapnak annyi bért, amennyi 
bőven elegendő ahhoz, hogy tisztességesen megéljenek belőle és öreg-
ségük idején biztonságos nyugalmat élvezzenek; akiknek gyermekei, ha 
éppen alkalmasak erre a művészetre, színüskolában nevelkedjenek gyer-
mekkoruktól fogva; akiket végül jó erkölcsük, vallásos buzgóságuk és 
főleg műveltségük érdemessé tegyen a jó emberek szeretetére és meg-
becsülésére."2 '" 

Ezek a kulturális és szociális követelések, amelyekkel Verseghy a 
színészek érdekében fellép, messze felülmúlják azt a sovány juttatást, 
amit a megye vagy Pest nyújtott a magyar színjátszásnak, s olyannyira 
megelőzte a hazai fejlődést, hogy a színiiskola gondolata, a Színészeti 
Tanoda fél évszázad múlva, 1865-ben valósult meg. 

És a többi? A színészek jelen megélhetését és későbbi nyugalmát 
biztosító bér? a külföldi tanulmányutak? 

Elszoruló szívvel olvassuk 170 év elmúltával is Kótsi Patkó Jánosnak 
Wesselényihez 1803-ban írt - már említett - levelébeif. „Azt remé-
lettem, hogy ha valaha lábra fog állni a Magyar Theátrum, mellette, míg 
szolgálhatok, lészen kenyerem, öregségemkor pedig valamely jó Hazafi 
meg emlékszik a Hazának tett szolgálatomról." Az az ember remény-
kedik abban - s úgy érzi, hiába! - hogy eltengődhetik öreg korában 
kegyelemkenyéren, akit életrajzírója, Jordáky Lajos így jellemez: „. . , 
óriásként magasodott ki közülük az az ember, aki a színészi hivatást 
választja életcéljául, megtanul a latin mellett németül, franciául, angolul 
és görögül, tud románul, s olvas, rajzol, fest és zenél, hogy mesterségé-
ben valóban mester legyen."2 2 

Az értelem nem képes felfogni a hazai állapotokat. Hamburgban már 
1790-ben nyugdíjat állapítanak meg a színészek számára. Nálunk 
1807-ben elutasítják Ráday Pált, aki a színház bérletét kéri a nádortól a 
német és magyar társulat egybekapcsolásával, és nyugdíjalap meg-
teremtését is ígéri. 

A külföldi tanulmányutak szükségességét Teleki László veti fel elő-
ször A magyar nyelv elé mozdításáról buzgó esdekléseiben2 3 1806-ban, 

2 1 Г. m. 202. §. 3. 
2 2 Kótsi P. J.:i. m. 150. 
2 'Bayer ismerteti a 3 4 2 - 3 4 4 . lapon. 
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de tíz év múlva, az Analyticae keletkezése idején még kevesebb reális 
alapja látszott a megvalósíthatóságának, mint akkor. 

A drámáról szóló XXI. fejezetet bevezető' 201. §-ban még egy figye-
lemre méltó gondolat található. Szinte előre felel arra a kérdésre, 
amelyet E. I. P.-nek a Beleszólása a színjáték eránt folytatott vete-
kedésbe című cikke vet fel 1821-ben. Az író azt igyekszik bizonyítani, 
hogy nemzeti karakterünkben is keresendő az ok, amiért nem tud 
hazánkban a színjáték lábra kapni. Bayer ismerteti az érveit, közöttük a 
2.: Nemzetünknek nincsenek népünnepei; a 3. Nincsenek köznépi elmés 
játékok.2 4 Verseghy bizonyára több tapasztalatot szerzett a nép köré-
ben, midőn gyermekkora emlékeit eleveníti fel, az iskolások Gergely-
napi ünnepi játékait, amelynek szinte az egész Szolnok városa néző-
közönsége volt, s hozzáfűzi: „Alig találni hazánkban várost, ahol aratást 
vagy szüretet valamüyen játékokkal ne ünnepelnének."2 ' 

A vitát a néprajzkutatás azóta régen eldöntötte. Verseghy érdeme, 
hogy felvetette a tömegeket vonzó látványos népszokásoknak az össze-
kapcsolását olyan „drámaféleségekkel", amelyekből árad az „életre 
vonatkozó sok súlyos és hasznos tanítás". 

Az Analyticae XXIII. fejezete A színészek címet kapta. Benne 
Verseghy a színészhez méltó magatartással és az előadásmóddal foglal-
kozik. Hogy esztétikai müvében egy egész fejezetet szentel a drámai 
műveket bemutató színészi munkának, arra vall, hogy ezt a költőével 
egyenlő értékűnek tartja: „. . . a költő által megalkotott dráma az 
esztétikai műalkotásnak csak egy része, beteljesíteni a színészek elő-
adása fogja."26 A színészek játéka közepes drámát magas szintre emel-
het, a hanyagság és hozzá nem értés a legjobb művet is eltorzíthatja. 

A 237. §-ban azokat a jelenségeket tárgyalja, amelyek kedvezőtlenül 
befolyásolják a dráma hatását. Ilyen mindenekelőtt a társadalmi elő-
ítélet. „ . . . a színészek annyira kiestek az általános bizalom és meg-
becsülés alól, hogy azt nagyon nehéz visszaszerezni a legderekabbak-
nak . . . művészetüket szolgáló tudásuk, szellemi képzettségük és erköl-
csös életmódjuk" alapján. A laza erkölcs, a magánélet gondjai, a szükség 
a színészek nagy részére úgy ránehezedett, hogy a legjobbakat is már 
pusztán a színész név beárnyékolja. 

A színháztörténészek szerint ebből a korból kevés olyan adattal 
rendelkezünk, amely a színészek játékára vonatkozik. Verseghy meg-

24Ü. o. 
" I . m. XXI. 201. §. 
2 6 I . m. 216. §. 
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állapításai és tanácsai azért értékesek, mert műve többi fejezetétől 
eltérően nagy részük nem általánosságban mozog, hanem saját tapasz-
talatból fakad, a honi állapotokat tükrözi. Ilyen: 

A színház feladata a drámaíró által magas szintre kiművelt anyanyelv 
terjesztése. Ha a színész hibásan beszél, eltorzítja a drámaíró gondosan 
kimunkált stílusát, az anyanyelv művelése nemhogy előrehaladna, 
hanem még jobban lezüllik. 

A színészi -tehetség a természet ajándéka, de a színész kötelessége, 
hogy tehetségét kiművelje. 

A zenés darabokban játszó énekesekre és énekesnőkre jellemző az az 
üres gőg, hogy semmibe veszik a beszédet és játékot, amely - szerintük 
- csak a színészekre tartozik egyedül, és méltatlan az ő „magasztosabb" 
művészetükhöz. Ha a puszta énekművészet elegendő lenne a dráma 
legnemesebb céljának az eléréséhez, az énekesek zenegépekkel is 
helyettesíthetők lennének. 

A 238.§-ban a helyes beszéd sajátosságaival, az előadás kellemes 
hangzásával foglalkozik. A hangszínt, a helyes kiejtést a zenei 
szabályokkal veti össze, bőséges példával igazolja a magyar magán-
hangzók különféle ejtésének más-más zenei hatását. De a nézőnek 
nemcsak megértenie kell az előadott szöveget, hanem ugyanolyan lelki-
állapotba kell kerülnie, amilyet a színész ábrázol. Csak a színész tehet-
sége képes a beszéd hatóerejét erre a fokra emelni. „De jaj, mily 
szegények vagyunk eszközökben, s ezen nagyszerű tulajdonságok el-
nyeréséhez szükséges eszközök javallatában" — sóhajt fel az író. ,,A 
szónoknak és sínésznek nem lehet jobb tanácsot adni, mint hogy 
bármely alkalommal, ahol az embereket indulatuktól elragadtatva 
hallják beszélni, iparkodjanak gyarapítani megfigyelésük tárgyát." 
Mindkettőnek gondosan figyelembe kell vennie a hangsúly ritmusának 
a lélek bensőbb ritmusával való harmóniáját, s tökéletesen át kell érez-
nie azt a lelkiállapotot, amelyben a beszéd valamely mondatát elő kell 
adnia. „Többéves gyakorlatból, midőn szentbeszédeket prédikáltam, 
saját magam ezt a legkönnyebb és legeredményesebb metódusnak 
ismertem meg. Ezeftkívül ismertem olyan, jeles színészt, aki az előadás 
előtti napon az eljátszandó személy karakterét, állapotát, hangulatát és 
tónusát is mind barátaival való meghitt, mind bárki más emberrel való 
véletlen társalkodásban gyakorlás céljából magára öltötte. Igaz, hogy őt 
a színházon ldvül mint fantasztát kigúnyolták, a színházban pedig 
általános tapsot kapott."2 1 Verseghy itt valószínűleg színészbarátjára: 
Schwarz György komikusra gondolt. 

2 7 I . m . 2 3 8 . §.3/a., c. 
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A 239. § a színész játékáról szól, s a mozgásokhoz, gesztusokhoz itt 
a rajzművészet tanulmányozását javasolja Verseghy. A gondos, alapos 
eló'készület eredménye a színész biztonsága, önbizalma. Végül a 
színészek öltözetével és a díszletekkel is foglalkozik. 

Újabb egybevetés kívánkozik Kótsi Patkó János Béköszöntó' 
beszédével. Igényességük azonos szintű. Kótsi szerint a színjátszó tudo-
mánya „statisztika, hisztéria, pszichológia, filozófia, muzsika, piktúra 
és főképpen idegen nyelvek tudásából áll. . . Magaviseletében pedig az 
erkölcs útjáról ne távozzék el". 

Mindkettő hangsúlyozza a siker örömét, de ez felkészültségből és a 
drámai mű méltó szolgálatából fakadjon, különben „hiába fogadja 
magának a tapsolókat, lármázókat, mert a direktor az efféle fogásokra 
semmit sem hajt, sőt utálja".2 8 

Az Analyticae kiemelt részei nemcsak azt bizonyítják, hogy 
Verseghy élete végső szakaszában is rajta tartotta az ujját minden olyan 
lüktetésen, amelyből a haza, emberiség, haladás ügyének felerősödő 
dobbanását lehetett hallani, hanem azt is, hogy megőrizte ifjúságának 
azt a lelkes optimizmusát, amely a legkisebb eredménynek is képes volt 
Emlékeztető Oszlopot állítani. Az „Actores ego tales peropto" - olyan 
színészeket óhajtok - kívánsága reálisan, megvalósíthatóan száll fel 
Verseghy tolla alól, aki pedig, mint a nádor nyelvtanára, közvetlen 
környezetének ismerője, feltétlenül tudott József főherceg nádor 
elutasító válaszáról, amelyet 1810-ben Pest megyének adott ana a 
felterjesztésére, amelyben a magyar színészet számára kéri a németektől 
elhagyott Rondellát. A nádor - midőn a német színészet számára 
minden támogatást megad, cinikus hangon azt tanácsolja a magyarok-
nak: „ . . . szerény alkalmazkodással a lakosok lelkét a nemzeti színészet 
nemeslelkü segélyezésére megnyerni törekednék."2 9 Verseghy 
„peropto"-ja mögött nem segélyezés óhaja lappang, hanem kötelező 
érvényű országgyűlési határozatok sürgetése feszül. Ha hangját össze-
vetjük Kölcsey keserű, lemondó-belenyugvó szavaival, aki 1814-ben írja: 
„Óhajtom, hogy ne legyen magyar theatrum, ha másformán nem lehet", 
Verseghy pedig a nádor környezetében szerzett tapasztalatai mellett is 
tudta, hogy lehet, s szinte követeli, amit Kölcsey csak tíz évvel később, 
1827-ben mond ki Játékszíni beszédében: , f ékünk pedig úgy kell azt 
(a játékszínt) óhajtanunk, mint hanyatló nyelvünk védelmét, mint 
enyésző karakterünk palládiumát, mint süllyedő lelkünk felemelő esz-

2 8 Kótsi: í. m. 1 3 4 - 1 3 9 . 
2 9Bayer: i. m. I. 385. 
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közét" - igazat kell adnunk Szemerének, aki 1815. október 12-én azt 
írja Kölcseynek: „Verseghy a szendergőt is felkölti, s életre hozza." 

A latin nyelv köntöse alatt a megszenvedett igazságot melengeti egy 
olyan korban, amelyben: „csak azok a művek élveznek megbecsülést és 
népszerűséget, amelyek a közvélemény szerint meggazdagíthatnak és 
növekvő hatalmat és befolyást szerezhetnek, míg az isteni művészet, 
mely az emberek lelkületét irányítja, és értelmüket emberi ismeretekkel, 
szívüket pedig nemesebb érzésekkel itatja át, a forgandó szerencse 
ingatag játékának van kitéve".3 0 

BARTHA LÁSZLÓNÉ 

PETŐFI KËPE KÊTFËLE HARCI ZÁSZLÓN 

- FEJEZETEK A KÖLTÖ UTÓÉLETÉBŐL A SZÁZADELŐN -

Az 1896-os milléniumi ünnepségek hamis csillogással próbálták el-
fedni az imperialista szakaszba lépő feudálkapitalista ország súlyos vál-
ságát. Az uralkodó osztályok a gazdasági és politikai elnyomás megszi-
lárdítására törekedtek, és mindent elkövettek azért, hogy a dolgozókat 
a fennálló hatalmat ostromló szellemi fegyverektől is távoltartsák. Az 
erősödő munkásmozgalom pedig - s ez a történelem logikája - éppen 
változást sürgető, követelő eszméit akarta minél szélesebb rétegekhez el-
juttatni. A radikális gondolkodású, antifeudális, sőt a kapitalizmus el-
lentmondásait is felismerni kezdő értelmiség ugyancsak kereste útját-
helyét a változott viszonyok közepette. A század első évtizedében a 
szellemi téren folyó háború az uralkodó osztályok és a minden rendű és 
rangú ellenzéki erő között az irodalom körül bontakozott ki, forróso-
dott fel, s ezeknek az irodalmi harcoknak egyik lényeges vetülete lett a 
minden korábbinál elszántabb küzdelem a Petőfi-örökségért. Elszántabb 
is, s szélesebb köröket felbolygató. A korábbi évtizedekhez képest új 
helyzetet teremtett a munkásosztály színrelépése és fellendülő moz-
galma, mivel forradalmi osztály jelentkezik immár a forradalmár örök-
lése jogáért. De szélesebben értelmezendő a küzdelem azért is, mert 
amikor az 1900-as, 1910-es években Petőfi nevét leírják, majd mindig 
Ady Endrére is, vagy éppen elsősorban őrá gondolnak. A közeg -

3 0 Verseghy i. m. 144. §. 2/c. 
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amelyben Petőfit megidézik — mindenesetre az „új időknek új dalaival" 
betört forradalmár poéta közege. 

A Petőfi-újraértékelési törekvések mozgalomszerű kibontakozása 
tehát a magyarországi politikai és irodalompolitikai helyzetből követke-
zik. A szocialisták, a radikális polgárság és a védekezésre kényszerülő 
hivatalos irodalom is kinyilatkoztatta az új Petőfi-kép megteremtésének 
szükségességét. Ha e nagy program megvalósulási folyamatát figyelem-
mel kísérjük, azt látjuk, hogy szinte kivétel nélkül minden szerző -
egyik öntudatosabban, harsányabban, másik szerényebben — a Petőfi-
titok nyitjára vél bukkani, mindenki felfedezi az „igazi" Petőfit. E 
közös vonás is a harc tudatosságát, élességét jelzi. Sokan, sok oldalról 
faggatták, vitatták tehát, mégis, ha az alapokig egyszerűsítünk, úgy 
fogalmazhatjuk meg a lényeget: a századelőn arról folyt a szó, mi köze 
van Petőfihez a munkásosztálynak, a szocialistáknak, akik elődjüket 
látják benne, és forradalmár volt-e, ha igen, mi az indítéka, tartalma, mi 
a költői rangja ennek a forradalmiságnak. — Két jelentős vita zajlott 
Petőfi körül az 1914-es világháború kitörése előtti időkben. Az egyiket 
nevezhetnénk úgy, hogy „Petőfi és a szocializmus", a másikat, amely 
lényegében ebből nőtt ki, Ady és Babits nevéhez, nézeteik összeütközé-
séhez kapcsolja az irodalomtörténet. 

Itt és most e viták előzményeit kívánjuk dokumentálni a munkás-
mozgalom sajtójából merített adatokkal, tehát az emelkedő szakaszra 
figyelünk, utána pedig azt vizsgáljuk, hogy a fellendülést követően 
milyen útvesztőbe jutott a Petőfi-értékelés az imperialista háború évei-
ben, 1914 és 1918 között. 

* 

A szociáldemokrácia - őskeresése során — már az 1890-es években 
igen határozottan vallotta elődjének Petőfi Sándort. Az 1898—99-es 
évfordulók hivatalos szobor-Petőfijével, a „Petőfi mindenkié" szemléle-
tével kellett szembefordítani a forradalmár költő aktuális eszméket 
sugárzó, tettekre biztató élő alakját. Olyan helyzetben, amikor még 
Jókai Mór, az egykori barát és küzdőtárs is csak a millenáris Magyaror-
szág ünnepelt regényírójának szemével tudta látni a költőt, és ilyen 
szavakat volt képes intézni szelleméhez: „A sors, a világszellem, a törté-
net ura ellenkező irányba vitte el a föld körüli úton hazánkat, mint 
amerre te akartad; mégis, oda hozta el, ahová te akartad. A szó tetté 
vált. . . Új világ, új szellemélet támadt szerte a hazában, de ebben az új 
életben mmd saját megálmodott, megjósolt eszményképeidre ismersz. S 
akárhová nyitsz be széles e hazában, palotába vagy kunyhóba, saját 
képmásodat látod szembejönni." (Petőfi Sándor ötven év után, 1898. 
Kötetben: Az én életem regénye) A jelent igazoló Petőfi helyett a 
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jelent támadó, jövőt építő példaképre volt szüksége minden haladó tö-
rekvésnek, a legsürgetőbben az elnyomott népnek, a nukásosztály-
nak. 

A századforduló küszöbén, 1899. július 29-én, a költő halálának 
50-ik évfordulóján a Népszava nagyhatású, névtelen vezércikkben idézi 
meg a forradalmár elődöt. E két és fél hasábos írás az újság egyik 
legbátrabb, legharcosabb Petőfi-cikke ezekben az esztendőkben. Ért-
hető is, hogy emiatt az ügyészség a számot elkobozta, s a vidéki előfize-
tőkhöz már el sem juthatott. (Ekkor a lapnak egyidejűleg 14 sajtópere 
volt!) A cím: Petőfi Sándor. S alatta oldalt a mottó: „Haloványul a 
gyáva szavamra . . . dalom / Viharodnak előjele forradalom!" A cikk e 
mottót magyarázó sorokkal indul: „Egy félszázadnál több idő múlt el 
már, hogy a forradalom lánglelkű költője és harcosa e szavakat leírta. 
Egy félszázad, de a gyávák faja még nem halt ki. Sápadt félelem borítja 
el arcukat, ha Petőfi forradalmi lantjának izzó hangja megüti füleiket 
. . . De nem haltak ki a képmutatók sem . . . És ünneplik . . . Ha Petőfi 
ezt megélte volna! Haragtól pirosló arccal kergette volna ki templomá-
ból az álszenteskedő szentségtörőket, kik önző üzelmeik áruhelyévé 
aljasították le azt, amit ő a haza fogalma alatt tisztelt, s akik őt, a 
világszabadság hősi bajnokát cégérül akarják felhasználni népeket le-
igázó, jogfosztó üzelmeikhez . . . " Majd tovább sorolja, kik fogják Pető-
fit ugyancsak jogtalanul ünnepelni s ennek kapcsán utal a 90-es évek 
forradalmasodó agrárszocialista mozgalmainak Petőfihez való viszonyá-
ra is. így ír: „Ott lesznek azok is, kik néhány nappal ezelőtt a dús 
kalásztól rengő nagy magyar alföld közepén, a munkások egy egyesüle-
tétől elkobozták Petőfi költeményeit izgató tartalmuk miatt! . . . Ott 
lesznek mind . . . kik elhalványodnak, ha Petőfi forradalmi költemé-
nyeit ott látják a nép kezében." A cikkíró a legnagyobb forradalmi 
versek szövegével érvel, amikor a nép lázadó indulatait, osztályharcos 
szándékait mutatja fel válaszul a hamis lélekkel ünneplők hivatalos 
Magyarországának. Azok „akik nap hevében, éhen, szomjan, kétségbe-
esve tengenek - írja - , megunták a tengődést. Éheznek és fáznak a 
milliók, kiknek nem jut a bőség kosarából, kiknek nincs hely a jog 
asztalánál. Rabszolga a nép. De jármát már megunta . . . és kilépett a 
síkra . . . " Ezután idézi a „Pirosló arccal és piros zászlókkal" sortól 
kezdve Petőfi nagy vízióját, s a világszabadságért induló harcot a jelenbe 
helyezi: „Küzdenek érte munkások, küzd érte a nép . . . mely átvette 
Petőfi örökét." A cikk záró szavai összekapcsolják Petőfit a szocializmus-
sal, mondván: „Ha Petőfi eszménye megvalósult a szocializmus győzel-
mével, akkor az ő hatalmas szellemének is méltó emléket fognak emelni 
egy szabad népnek szabad fiai." - Ugyancsak e szám első oldalán olvas-
ható egy négy versszakos, nyolcsoros strófákból álló Petőfi című költe-
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mény (szerző megjelölése nélkül), amely az Olaszország című forradal-
mat üdvözlő-váró vers formáját, ritmusát kölcsönzi az aktuális mondani-
való keretéül. Felhívja a munkásságot, hogy a segesvári ünnepélyes meg-
emlékezésen foglalja el az őt megillető helyet, hiszen „Miénk Petőfi, ő 
az egyenlőség / És népszabadság dicső dalnoka /", hangzik háromszor is 
a refrén. A záró kettős sor pedig így tesz fogadalmat: „Teérted harco-
lunk Világszabadság! / Segíts minket Petőfi Szelleme /". 

Ezt a Petőfi-képet tartja olvasói elé a magyar szociáldemokrata mun-
kásság - ekkor már hetenként háromszor megjelenő - központi sajtó-
orgánuma, amikor a 19-ikből a 20-ik századba fordul az idő. Eszmei-
politikai emelkedőn halad a mozgalom, s az elkövetkező néhány eszten-
dőben a Petőfiről szóló cikkek, megemlékezések is a forradalmi hangu-
lat kifejezői. Az 1902-es év március 15-iki száma közöl kiemelésre érde-
mes hosszabb, tanulmánynak is beillő szerkesztőségi cikket, a címe: 
Petőfi és a hazafiság. A mottó emellől sem marad el, s minthogy a 
választójogért vívott harc időszakában él a munkásság, ezt a két sort 
olvashatjuk: „Haza csak ott van, hol jog is van / S a népnek nincs joga | 
Petőfi." Újságcikk formájába öntött tudományos-történeti áttekintést 
kapunk arról a folyamatról, amely az uralkodó osztályokat a hazafiság 
fogalmának kisajátításához vezette. A jelenből indul ki: „. . . hogy ná-
lunk valaki hazafi legyen, nem az kell, hogy a haza népét szeresse, 
hanem, hogy jó torka legyen, és a piros-fehér-zöld színért lelkesedjék 
. . . nálunk mindenki hazafi és elsősorban az, aki akár az állam, akár a 
pénz hatalmának birtokában lenyűgözi a haza népét, megfosztja javai-
tól, jogaitól, kihasználja, szerencsétlenné teszi s közben önmagát kövér-
re hizlalja . . . Ez a két szó: «haza és hazafiság» az ő bűvös szerük . . . " 
Ezek után következik a kissé pontatlan, de sok igazságot rejtő törté-
nelmi magyarázat, melynek lényege, hogy az idegen elnyomás optikai 
csalódást hozott létre, és a nép félrevezettetése következtében csak 
egyes nagy emberek ismerték fel: a népet nem az idegenek (itt a pontat-
lanság, mivel a kettő összefügg!), hanem saját honfitársaik zsákmányol-
ják ki. Aki tehát gyűlölte az osztrákokat, hazafinak mondta magát, „ha 
a magyar népet mindjárt vérig sarcolta is", és aki ezt leleplezte, hazaáru-
lás bélyegét sütötték rá. Az idegen uralom ellen vívott harcok és a 
harcosok emlékét pedig - folytatódik az elemzés gondolatmenete - az 
urak lefoglalták, kisajátították, így lett az övék Táncsics Mihály, akihez 
pedig semmi közük és Petőfi Sándor. „A népszabadság nagy lantosából 
és harcosából «hazafit» gyúrtak a maguk értelmében és maguk képére." 
Ezután kerül sor Petőfi hazafisága népi tartalmának és az urak „kaimár-
hazafiságának" szembeállítására. A tanulmány három hasábon keresztül 
bizonyít Petőfi-szövegekkel, és szenvedéllyel vallja: köteteket kellene 
írni ahhoz, hogy lemossák dicső alakjáról a sok szennyet, amit e haza-



A Homályból 163 

fiak rákentek, amikor magukhoz ölelték. S a jelenre érvényesítve mutat-
ja be a paradoxont, azt, hogy aki „ma azt meri mondani, hogy haza 
csak ott van, ahol jog is van — az hazátlan, honáruló, gazember, az 
börtönbe kerül!" Sok magvas gondolat, igaz ítélet olvasható még e kis 
tanulmányban például arról, hogyan változtatták fajgyűlöletté azt, ami 
Petó'finél népszeretet volt; hiszen Petőfi a világ egyetlen népét sem gyű-
lölte, csupán összes hatalmasságait. Ö felismerte, hogy „saját testvé-
rink" hozzák a gyászt a népre. Gúnyosan fordul az urakhoz, vajon 
hihetik-e, hogy az ítélet című versben Petőfi értékrendje őket a jók 
között tartaná számon? Az érvelésben helyet kap a Készülj, hazám s a 
Palota és kunyhó is. Ez utóbbi már nem csupán a költő igaz hazafiságá-
nak bizonyítéka az úri patriótasággal szemben, hanem az osztályharcos 
költőeszmény felmutatása. A cikk végkövetkeztetésében Petőfi „az első 
magyar proletárköltő". 

Az 1905-től kezdve már napilappá emelkedett Népszava változatla-
nul feladatának tekinti a március 15-iki munkásdemonstrációk előkészí-
tését, s az ünnepségekről részletes beszámolókat közöl. Ezekből pedig 
kiviláglik, hogy a munkásság a grófok és polgárok ünnepét egyre tuda-
tosabban a maga tiszteletadásának emléknapjává akarja alakítani. Az 
1906-os évben a március 20-iki cikk: A munkásság Petőfi szobránál 
számot ad arról, hogyan akarták reakciós erők a szociáldemokrata veze-
tő, Weltner Jakab ünnepi beszédét megzavarni. A görög-katolikusok 
közelben lévő templomában „papi bujtogatásra meghúzták az összes 
harangokat". Az óriási tömeg egy ideig, mintegy 20 percig várt, majd 
„felüzentek a harangozónak, hogy ha el nem hallgattatják a kolompo-
kat, hát széthányják a tanyájukat. Ez hatott." A cikk ezután ismer-
teti az ünnepi szónoklatot, melyet „Weltner elvtárs . . . nagy csendben 
tartott". Ennek lényege, hogy a nép a szabadságát még nem vívta ki, 
kettős bilincs alatt él, a politikai jogtalanság és gazdasági rabszolgaság 
jármában. S hogy Petőfi nem a grófok és ámítók embere, „Petőfi hazája 
nem a kizsákmányolás, nem a jogfosztás hazája", és azért csökken az itt 
megjelenő urak száma évről évre, mert ez a Petőfi nem kell nekik. A 
munkásság pedig azért jön mindig nagyobb tömegben, mert „megérti 
Petőfi szózatát". A beszéd utal az 1905-ös orosz forradalomra is, és úgy 
nyilatkozik: „A forradalmat nem lehet bebörtönözni, a szabadság 
győzni fog Oroszországban." 

A Népszava nem haladt forradalmi-marxista úton, mint ahogy a 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt sem. Annyi azonban e néhány 
írásból is kiviláglik, hogy az osztályharc éleződésének esztendeiben, 
ezekben az években kifejezte a munkásság véleményét, s bemutatta a 
folyamatot, ahogyan a jogos örökös Petőfiért vív az uralkodó osztályok-
kal. Példákat mutatott fel, hogyan lehet hozzákezdeni az elrajzolt, sőt 
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durva hamisításoktól torzzá változtatott kép eredeti vonásainak helyre-
állításához. 

És ekkor lépett közbe a hivatalos tudomány nevében az Akadémia, 
hogy indignálódva követelje az úri Magyarország vélt jussát, hogy meg-
próbálja kiütni a munkásság kezébó'l azt az eszmei fegyvert, amit forra-
dalmi ős és utód összetalálkozása kovácsolhat a hatalom ellen. 1907-ben 
megindult az ellentámadás a tudomány palástjában és polémia kezdő-
dött Petőfi és a szocializmus kapcsolatáról. (Erről a vitáról írtam a 
Petőfi-mozaik című kötetben, Tankönyvkiadó, 1975.) 

,^4 világháború poétája" 

A Petőfi-eszmények megcsúfolásának, az ő „szentséges elveivel" való 
visszaélésnek szégyenteljes korszaka következett el az I. világháború 
kitörésével. A munkásosztályt, a haladó polgári baloldalt is megtévesz-
tette — érthető módon - a II. Internacionálé csődje, a behódolás az 
imperialista háború érdekeinek. És ami ebből hazánkra tartozott: a 
Monarchia pártjai és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt vezetősé-
geinek szociálsoviniszta irányú pálfordulása. Nemes Dezső: Az imperia-
lista háború támogatásának ideológiája és taktikája az MSzDP-ben a 
háború első éveiben (Párttörténeti Közlemények, 1973. 4. sz.) című 
tanulmányában elemzi a mozgalom, s ezen belül a Népszava szerepét, 
taktikájuk alakulását a háború során. Kommunista Párt ekkor nincs. így 
- talán csak az egy Ady Endre következetes tiltakozását leszámítva -
majdhogynem csak az idő dolgozik az igazság kiderítéséért. A háború 
népellenes céljai leleplezéséhez maguknak az eseményeknek az alakulása 
ad érveket. Petőfiről a Népszava tulajdonképpen hallgat. Az 1915. már-
cius 14-iki számban az osztályharcot a háború utánra halasztó program-
nak megfelelően egy szerkesztőségi cikk ezt uja: „A háború levétette az 
élet napirendjéről a szabadság kérdését. . ." Az igazi szabadságot „csak a 
szabadság egyetemes világuralma teremtheti meg. Az érte való küzde-
lemnek a háború befejezését követő napon kell megkezdődnie." Ez 
világos beszéd. Nincs osztálypolitika. Petőfit is átadták az uralkodó 
osztályok imperialista háborújának. 

Ha valamikor kifejező volt az a fogalmazás, hogy valaki, aki már 
nem él, „forog a síijában", most találó formula Petőfi Sándorra. Imperi-
alista világháborúra uszító költővé süllyesztik. Barabás Ábel cikket ír A 
világháború poétája címmel (Magyar Figyelő, 1915. február 16. 
292-296 . ) , és „bebizonyítja", hogy az ítélet című vers az adott hábo-
rú megjövendölése volt. „Ha győzelmesen megvívtuk a harcot, a világ-
szabadságért harcoltunk, mert . . . felszabadítjuk a világot három nagy-
hatalom nyomasztó súlyától . . ." Utal az ezeréves harci szellemre, 
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melyből - szerinte - törvényszerűen következik, hogy éppen a magyar-
nak született olyan háborús költője, mint Petőfi. A próféta-szemlélet, 
jós-szemlélet - mely a korábbi évek Petőfi-képének egyik változatában 
a költő misztifikációjának eszköze volt - , új célnak rendelődik alá. 
Ferenczi Zoltán 1909-ben még azt fejtegette, hogy a „világszabadság" 
kifejezés Petőfinek mindössze egy versében fordul elő, és ott is csak 
kétszer úja le. De értelmezését akkor is „megszelídítette" cikkében, 
arról beszélt, hogy a költőt egyélű szabadságszeretete a nemzeti függet-
lenség szeretetéig vezette. Most bezzeg jól jön az új ideológiához e 
szerény előfordulási szám is. Lényegessé válik a vers, mert Petőfi jósla-
tát a korábban magyarázkodó szerző egyenesen a folyó háború meg-
jövendölésének vallja. A Petőfi Társaság 1916. március 12-iki ünnepi 
ülésén tartott elnöki megnyitó beszédében (Petőfi Társaság Évkönyve, 
1916. 2 4 - 3 1 . ) már az új értékrendben új helyet jelöl ki a világszabadság 
gondolatának. „. . . nem volt-e jós itt is Petőfi? az ő eszméje 1846-ban 
az 1916-i év realitása. Mi és szövetségeseink, akik . . . Anglia mariniz-
musa-merkantilizmusa . . . " s a többi hatalom ellen, melyeket sorra-
rendre jellemez, „a nemzetek s az emberiség szabadsága, a világszabad-
ság érdekében éppen úgy küzdünk, mint saját fennmaradásunk érdeké-
ben . . ." Lám, a frázisok mennyire alkalmazkodnak! A következő, 
1917-es esztendő január 6-iki ülésén Petőfi hazafias és harci dalai című 
megnyitójában (Petőfi Társaság Évkönyve, 1917. 18 -24 . ) a vereség elő-
szelében a háborúban való helytállásról beszél, ehhez válogat Petőfi 
költeményeiből. Jellemző az is, hogy az uralkodó osztálynak ekkor már 
a Tiszteljétek a közkatonákatra is szüksége van. „Szeressük, becsüljük, 
emeljük föl a népet - így Ferenczi - mint a nemzetet fenntartó és eltar-
tó elemet." 

Durva történelemhamisítás folyik. A 48-as forradalmat és szabadság-
harcot, s általában a nemzeti múlt önvédelmi küzdelmeit összekapcsol-
ják a tőkés országoknak, köztük Ausztria-Magyarországnak a vüág újra-
felosztásáért vívott háborújával. Petőfi mint a „világháború poétája" a 
kor óriási méreteket öltő, nagymértékben dilettáns háborús költészeté-
ben a példa, a követendő eszmény. - A programot is, a megvalósulást is 
figyelemmel kísérhetjük a Gyulai Ágost által szerkesztett Háborús anto-
lógia című kötetben (1916). A szerkesztő bevezető tanulmánya sokré-
tűen elemzi e költészet nagyarányú kibontakozásának okait, jellemzi a 
különböző álláspontokat. Soraiból nyilvánvaló a nacionalista indíttatás. 
Bírálja Dutka Ákost, aki „a jövőnek akarja fönntartani «a drága tiszta 
dal» jogát", s visszautal a közelmúltra is, hogy Ady ellen keltsen hangula-
tot: ,.Akadtak olyanok, kik az iránt érdeklődtek, hogy volt-e, aki szent 
intuícióban — mint valaha Petőfi a forradalmat — előre megérezte a mai 
nagy napok viharát? S bár Oláh Gábor sem tudott határozott adattal 
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felelni, végzetes tévedéssel mégis a dekadensek vezérének költészetében, 
«sirályhangjaiban, vihareló'ző sikongásábam) vélte fölismerni a jóslatos 
hangokat." Az uralkodó osztály várja a nagy költőt, és magyarázkodni 
kénytelen, mert az igazi tehetségek nem állnak a sorba. „А XX. század 
elejének kozmopolita költői sehogy sem tudtak a nemzetnek sorsdöntő 
óráiban a közérzések magasságába szárnyalni" - panaszolja. Hol késik a 
csatadal? - erről cikkeznek, és ezen a címen idézi meg Petőfit Barabás 
Ábel verse is a kötet nyitó lapjain. A Petőfihez méltó költőnagyságra 
várva végül is Gyóni Gézával kénytelenek megelégedni; ő volt az a tehet-
ségesebbek közül, akit az első hónapokban elragadott a harci lelkesedés. 
1914 novemberében Przemyslben megírta a Petőfi lelke című költe-
ményt is. (Ez nem szerepel az antológiában.) A hat strófa refrénje kö-
vetkezetesen Petőfit idézi, s mintha csak igaz ügyhöz hívná segítségül, a 
forradalmár költő eszmei szótárából veszi képeit. Idő és körülmények 
meghatározó voltát a költői alkotások értelmezésében alig lehetne jobb 
példával bizonyítani, mint ezzel. íme egy versszak: 

És mindenütt, hol elnyomott sír 
És mindenütt, hol rabtartó röhög, 
Észak sarkától a Tűzföld fokáig 
Lelkét szikrázzák új üstökösök 
És mindenütt, hol a zsiványság ellen 
A jog nevében dörren egy mozsár, 
Emésztő tűzben, bosszuló fegyverben 

Petőfi lelke jár. 

Petőfire hivatkozva mondják a történelem dicső lapjának e háborút, s a 
Gyulai Ágost-féle válogatás első verse igazi szentségtöréssel hirdeti az 
imperialista programot, a hatalomvágyat - Petőfinek szóló ajánlással, 
írója Harsányi Lajos, a cím: Prológus az új élet felé. Petőfi szelleméhez. 
Ilyen sorokat tartalmaz e kötetnyitó vers: 

A nagy világ megismerte erőnket 
A géniuszt, mely hős volt hajdanában 
S mely a jövendő roppant versenyében 
Vezetni akar Kelet kapujában. 

Joggal írta Tóth Árpád e könyvről szóló recenziójában (Nyugat, 1917. 
márc. 1. I. 507-509 . ) , hogy Harsányi verse „a magyar háborús vers-
termés egyik legízetlenebb, leggyűlölködőbb, Petőfi nevével tán legjob-
ban álpetőfieskedő produktuma". 
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Nevét, szabadságharcos költeményei külső formáját, szerkezetét, 
vagy egy-egy fordulatát sűrűn megtaláljuk a háborús versekben, s ha 
nem tragikus visszaélésről lenne szó, a paródia műfaji elnevezést is hasz-
nálhatnánk ezekre. 

A háború jellegét kezdetben fel nem ismerő polgári radikálisok -
miként a munkásorgánum Népszava is - általában hallgatnak Petőfiről. 
Nem uszítanak nevével, legfeljebb félreértelmezett hazafiságból csata-
dalait veszik elő, mint például a Petőfi legszebb harci költeményei (Deb-
recen, 1914) című kis gyűjtemény is tanúsítja. A háború megítélésében 
ekkor is, mint mái előszelében, Ady Endre az, aki - hogy az ő Petőfire 
vonatkozó szavait idézzük - „tízmillió embernél tisztábban látott, 
jobban látott". Az uralkodó osztályok vezérköltőt kereső erőfeszítései-
nek hiábavalóságára is ő világít rá éles fénnyel. Egyik jegyzetében, mely 
a Világ 1915-ös évfolyamában jelent meg (Tűnődés más költőkön, a 
„Távol a csatatértől" című rovatban; lásd még: Jóslások Magyarország-
ról című kötetben, szerk. Féja Géza), s melyet Csúcsáról küldött, a 
következőket úja: „Mondják s hiszem, hogy ez a háború népek háború-
ja, sőt egyenesen népháború, demokrata szörnyűség. De vajon miért 
hiányzik belőle oly nagyon az André Chénier-k, Lamartine-ok, Petőfiek 
fejedelmi ágálása? Szóval hogyan nem tudott ez a legnagyobb háború a 
lelkekbe valamit átlopni a boldogult szabadságharcosok hangulatából? 
. . . Nekem egyéni fájdalmam például, hogy Ignotus, aki bölcs, megértő, 
gondolkozó költő volt egész életében, miért bölcsebb és megértőbb ma, 
mint valaha? Miért kell megérteni minden fejedelmet, diplomatát, 
államférfiút és hadvezért, hacsak véletlenül nem porosz költő az em-
ber? Valahogyan mégsem olyan demokrata ez a háború, amilyennek 
látszik . . . " 

A győzelmi mámor elmúltával, 1916-tól kezdve a háború nehézségei-
nek felismerése, a veszteségek súlya egyre nagyobb tömegeket hódított 
meg a valamilyen, akármilyen béke ügyének. De Petőfi nem kínálkozott 
alkalmasnak pacifista eszmék közvetítésére. Kommunista Párt és prog-
ram hiányában viszont az imperialista háború polgárháborúvá változta-
tásának célkitűzése nem kerülhetett még napirendre. így a forradalmár 
Petőfi megidézésére az Októberi Forradalom után az oroszországi 
magyar nyelvű forradalmi lapokban került sor, melyek a hadifoglyok 
között fejtettek ki felvilágosító, politikai nev.elő tevékenységet. Az iro-
dalom természetesen nem foglalhatott el központi helyet ezekben az 
újságokban, de Ady és Petőfi neve sokszor szerepelt, forradalmi esz-
méikkel. Az omszki Forradalom (szerkesztette Ligeti Károly, 1918. feb-
ruár 10-től május 26-ig jelent meg egyszer egy héten) például a március 
31-iki számban hírt ad arról a népgyűlésről, amelyet az 1848-as forrada-
lom emlékére rendeztek, s Petőfiről úgy nyilatkozik, hogy a forrada-
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lomnak „talán egyetlen igaz nagy alakja". Elszavalták „egyik gyönyörű 
versét, A rabot, utána Ady Esze Tamás komáját", majd a Marseillaise 
hangjaival zárták az ünnepséget. Ugyanebben a számban cikket találunk 
^kasszátok fel a királyokat. . . (Petőfi)" címen, Szász Gyula aláírással, 
s az április 14-iki szám a Kommunista Kiáltvány Ligeti Károly fordí-
totta egyik folytatásos részjete mellett az Akasszátok fel a királyokat 
című vers is olvasható. A legtudatlanabbakra is számítva csillag alatt 
lapalji jegyzetben Petőfi Sándor kilétéről, forradalmiságáról, s az orosz 
kozáksággal vívott harcban bekövetkezett haláláról is tájékoztat az 
újság. Az agitációs cél e magyarázó néhány sorból egészen nyilvánvaló. 
E szellem folytatására itthon majd a forradalmak Petőfi-képében lelünk. 

A hazai irodalomban Hatvany Lajos küzd a háború utolsó szakaszá-
ban Petőfi alakjának megtisztításáért. Ennek a törekvésének fontos 
dokumentuma 27 fejezetből álló híres életrajzi tanulmánya, melyet a 
Pesti Napló 1917. szeptember 23-tól 1918. február 15-ig közölt folyta-
tásokban, és amelyet később, 1919-ben az író Feleségek felesége -
Petőfi mint vőlegény címen könyv alakban is közreadott. Ez a mű vég-
letesen igazságtalan Júliával, de harcias lendületű kihívás az uralkodó 
osztályok múltban-jelenben hivatalossá merevített Petőfijével. Bálvány-
rombolás is, hogy a szoborból emberi alak lépjen elő, olyan ember, aki 
nem tetszik azoknak az uraknak, kik nevével visszaéltek, visszaélnek. A 
hamisítások tetőpontját látja abban, amit a háború alatt véghezvittek. 
Többször is visszatér e témára. Legnyomatékosabban abban a fejezet-
ben, melynek címe: Egyszeri válasz többszöri vádra. Alcíme -.Nyílt levél 
az Iduskákhoz. Ez nem női név, mint rögtön értelmezi, hanem a már-
cius idusát méltatlanul kisajátító urakat jelenti. Petőfi utóéletének rövid 
áttekintése, vagyis a hamisítások sorolása végén jut el a témánk szem-
pontjából idézni érdemes részlethez: „S mikor végül a magyar munkás is 
öntudatra ébredett s méltán vallotta magáénak az Apostol költőjét . . . 
ime ijedten állnak Petőfinek vibráló, hosszú és fenyegető árnya elé 
Tiszáék, hogy a magyar osztályuralom, a magyar maradiság, s a veszen-
dő gentry-dölyf Petőfijét hirdessék. Ennek a bihari Petőfinek édes test-
vére a háború Petőfije, a reglement Petőfi, ki igen használhatónak bizo-
nyult hangulat-csenő poéták, kis és nagy Iduskák számára, midőn nem 
egyébről, csak arról a kis hamisításról volt szó, hogy a szabadság korlát-
lan, sőt némelykor éretlen dalnokát kisajátítsák az általános hadkötele-
zettség szégyen- és kényszerháborúja számára. így történt, hogy nem-
rég a magyar királyi Operaházban a magyar király és osztrák császár 
jelenlétében adott háborús-katonás, loyális propaganda színielőadáson 
az Egy gondolat bánt engemet, a .világszabadság énekének profanizáló 
szavalása történt." Majd később, ugyanebben a fejezetben: „. . . a fiatal 
Petőfi, aki a miénk, a jelen rendjének, ennek a társadalomnak és összes 
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osztályának és törvényeinek heves tagadása. S ti képmutatók . . . ti 
vezetőit . . . ti tudjátok ezt jól. Mégis ti úgy tesztek, mintha ezt nem 
tudnátok. Mert jobban szeretitek az idealizált Petőfi-hamisítvánnyal 
kiszolgálni a párt, az osztály, az iskola, sőt e zsarnoki háború érde-
keit . . . " A Nagyon szép versek című fejezetben a Levél Arany János-
hoz című költeményt választja ki, hogy a versből áradó visszhangot 
bocsássa a kortárs olvasóra, arra, akit így szólít meg: „. . . ki a szolgaság 
háborújának megalázó ideit oly nehezen sinyled, hogy évek óta ki se 
merted nyitni, meg sem merted érteni e férfiúi gőgnek, lázadásnak, 
szabadságnak harsány szavú költőjét . . . " A vers búcsúzó soraiban is 
azoknak a fejére mondott ítéletet lát, kik nem átallják Petőfit a jelen 
háború költőjeként idézni. 

Hatvany Lajos kegyetlenül nyílt leleplezéseivel visszaveszi az imperi-
alista háborútól Petőfit. És közel az idő, amikor a legméltóbb örökös, 
az új forradalom nyújtja felé a kezét. Álljon itt ennek bizonyságául 
Oláh Gábor Forradalom című költeményének néhány sora. A boldogan 
üdvözölt nagy történelmi robbanást ő kapcsolja össze elsőként, már 
október 31-én, szinte ösztönös természetességgel Petőfi nevével: 

Petőfi! Drága szellemed lenéz ránk, 
És tudjuk, hogy örül. 
A te lelkedből lobbant merész láng, 
Mely most szövétnekül 
Lobog egy talpra állott nép előtt. 

TAMÁS ANNA 

EGY FEJEZET PETŐFI UTÓÉLETÉBŐL 
1939: PETŐFI HALÁLÁNAK KILENCVENEDIK ÉVFORDULÓJA 

Petőfi a két világháború közti évtizedekben is kedvelt témája volt 
irodalomtörténészeknek, szépíróknak, publicistáknak, politikusoknak 
egyaránt. De Horváth János és Illyés Gyula kimagasló Petőfi-könyveit 
kivéve, e korszak nem nyújtott értékes, a Petőfi-irodalmat gazdagító 
műveket. Ennek az időszaknak Petőfi-értelmezése nem hasonlítható 
sem a Petőfi halálát követő, sem a felszabadulás utáni évtizedek Petőfi-
irodalmának eredményeihez. 

A húszas-harmincas évek politikai, ideológiai állapota alapvetően 
meghatározta a szellemi élet eseményeit. A két világháború közti évekre 
eső Petőfi-évfordulók nem annyira az összefoglaló, tudományos 
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munkák születésének kedveztek, mint inkább az eszmei-politikai csaták-
nak. (Fekete Sándor a Kritika 1972. decemberi számában joggal irta: 
„Különösen kirívó a két háború közti korszak sivársága.") 

Petőfi utóéletének történetében ezeknek az éveknek legjelentősebb 
eseménye a költő születésének századik évfordulója volt. De még egy 
emlékezetes évforduló esett ezekre az évekre. 1939: Petőfi halálának 
kilencvenedik évfordulója. Jelentőségét korántsem a kilencvenedik év-
forduló határozta me®, sokkal inkább a második világháború kezdeti 
eseményei. A Petőfihez fordulás ekkor is a költő eszméihez való „mene-
külés" volt. Az ünnepi alkalom maradandó tanulmányokat elsősorban a 
határon túli - erdélyi — és az emigrációban megjelenő — moszkvai -
folyóiratokban eredményezett. Az évfordulón csak újságcikk teqe-
delmű írásokban foglalkoztak Petőfivel, és ezekben az írásokban nem 
annyira a költő életére és műveire, mint inkább a világháború hazai és 
európai eseményeire esett a hangsúly. De az ekkor megjelent írásokban 
- ha a cenzúrától szorongatottan is - már céltudatosan szólalt meg a 
progresszió antifasiszta, németellenes meggyőződése: a forradalmi előz-
ményt és hagyományt kereste Petőfiben. Ez a fellépés olyan körül-
mények között történt, amikor a reakció, a költő születésének centená-
riumi ünnepségei után ismét kísérletet tett Petőfi átértékelésére. De ez a 
hullám már sokkal gyengébb volt, mint az 1923-as. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ezt megelőzően, 1936-ban 
Illyés Gyula Petőfi könyvének megjelenése keltett szellemi izgalmat 
Petőfi körül. A könyv sajtóvisszhangja az egész korszak Petőfi-értékelé-
sének hű képe. Illyés kimagasló és maradandó műve körül azért folyt a 
kritikai harc, mert ő fogalmazta meg először az egységes, egymással 
szembeállított részekre nem osztható Petőfi-képet. S Illyés könyve, bár 
értékeivel egyedülálló a Petőfi-irodalom e korszakában, mégsem volt 
elszigetelt teljesítmény. E mű mögött a magyar progressszió több vonu-
lata magasodik fel: az illegális kommunista párt megélénkülő tevékeny-
sége, a népi írók baloldalának aktivitása, a szociáldemokraták és a 
polgári haladó erők kezdeményezései. 

Az Illyés Petőfi könyve körül kialakult kritikai hullám belegyűrű-
zött a költő halálának kilencvenedik évfordulóján született cikkek 
áramába. De a harmincas évek második felének Petőfi-utóéletére az is 
jellemző, hogy a Petőfi Társaság 1938-tól újra megindította a Koszorú 
című folyóiratot, a maradiságnak és jobboldaliságnak Petőfit propagáló 
közlönyét. S a Koszorú ezzel a törekvéssel nem állt egyedül az akkori 
hazai szellemi életben. 

Egy évforduló szellemi izgalmát mindig az adja meg, hogy az utókor-
nak van-e olyan fontos mondanivalója, amelynek kifejtésére felhasznál-
hatja az ünneplés érzelmileg felfokozó alkalmát. Ha van közölnivaló, ha 
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van aktuális eszme, akkor a nem kerek évfordulókat is izgalmassá lehet 
tenni, s ha hiányzik az aktuális téma, szellemi feszítőerő', akkor a 
klasszikus évfordulók is unalomba fúlnak. 

Már a Petőfi halála évfordulóját megelőző évben felfigyelt a baloldal 
a Horthy-rendszer hazug ünnepléseire. 1938-ban Révai József tanul-
mánya - Magyar szabadság - világszabadság - elevenítette fel a kilenc-
ven év előtti márciusi napokat, és mutatott rá a fasiszta Magyarország 
március 15-i ünnepségeinek kényszeredettségére. ,,A mai Magyarország 
urai nem is nagyon titkolják, hogy március 15-ével a magyar demok-
ratikus-polgári forradalom szellemével nem éreznek közösséget." Az 
ellenforradalmi Magyarország a magyar történelem reakciós revízióját 
végzi el ezeken az ünnepségeken. Révai a moszkvai Új Hangban meg-
jelent tanulmányában, távolból is közelről bírálja az ellenforradalmi 
kisajátítás manővereit, Petőfi átszínezésének jobboldali folyamatát: 
„Petőfi Sándort megpróbálták a szerelem és a békés idill költőjévé 
á t fes ten i . . . De Petőfit sehogy sem lehetett a Tisza Istvánok, a Bethlen 
Istvánok, a Gömbös Gyulák házi költőjévé tenni. Ellenség maradt, 
forradalmár maradt, a »népies nemzeti« gúnya ellenére, amit a magyar 
irodalomtörténet ráaggatott. »Petőfi nem alkuszik!« - kiáltotta oda 
már Ady Endre az úri halottgyalázóknak és nemrégiben Illyés Gyula 
mutatta ki Petőfi-könyvében, hogy Petőfi költészete a Pató Pálok 
kilencven év előtti Magyarországa elleni harcnak a költészete. Mit kezd-
jenek Petőfivel azok, akik megtiltják, hogy munkásegyesületekben, 
falusi olvasókörökben a verseit szavalják? " 

Révai moszkvai tanulmánya, Illyés Gyula Budapesten kiadott 
Petőfi-könyvével együtt baloldali előkészítése volt nemcsak a költő 
halála kilencvenedik évfordulójának, hanem a haladó, nemzeti szellemi 
helytállásnak is a második világháború súlyos körülményei között. 

1939-ben, a költő halálának kilencvenedik évfordulóján nem övezte 
olyan országra szóló látványos ünnepség-sorozat Petőfi alakját, mint 
születésének századik évfordulóján. De az európai történelmi esemé-
nyek a kulturális életben is éreztették hatásukat. Egyrészt felerősödött 
az egész Horthy-korszakra jellemző nacionalista-soviniszta hang, mámo-
ros ujjongás fogadta a területvisszacsatolásokat, felröppentek a kis nem-
zetek sorsáról, feladatairól, történelmi hivatásáról szóló elméletek. 
Ugyanakkor erősödött a figyelmeztető hang: a nemzeti függetlenségről 
álmodó, a szabadság kivívásáért harcoló költő ma is aktuális. 

A kilenven éve eltűnt Petőfi emlékének tiszteletére ebben az évben 
is ünnepséget rendeztek az erdélyi magyarok a félegyházi síkon. Az 
impozáns gyászünnepségről a magyar lapok is beszámoltak. Az Est 
1939. aug. 1-i számában így: „Ezen a gyászünnepen, sajnos, nem állha-
tunk ott, mi magyarok, a zöld síkon, amelynek porhanyó földje a 
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magyar szabadság szent költőjét magába fogadta, de nincs olyan magyar 
szív, amely halálosan meg ne fájdulna ma az emlékezéstől s a végtelen 
szeretettől, amikor Petőfi Sándor imádandó személyére gondolunk s 
emlékének áldozunk." (Ma kilencven éve. . .) 

A Koszorú 1939. januári számában megjelent cikk fogalmazta meg a 
Petőfi Társaság szerepét a költő utóéletében: „A Petőfi Társaság, akár-
mit is hozzon a jövő, továbbra is, hűséggel a régi nagy hagyományok-
hoz és a maga programjához, kitart Petőfi zászlaja és a nemzeti gondolat 
mellett. Teszi ezt annál is inkább, mert az idei esztendő új Petőfi-év . . . 
Ezt az évfordulót a Petőfi Társaság azzal akarja emlékezetessé tenni, 
hogy a Petőfi-gondolatot itt a fővárosban és mindenhol a magyar vidéken, 
de elsősorban a visszatért Felvidék városaiban akarja meglobogtatni. 
Hisszük, hogy ez az esztendő is a nemzeti irodalom ügyének szép és 
szent találkozása lesz, melynek eredményeképpen Petőfi neve olyan 
igazi megvilágításban fog ragyogni a visszatért több mint egymillió 
magyar előtt, amely Petőfihez méltó. Erre szükség van, mert tudjuk az 
elmúlt húsz esztendő keserű tapasztalataiból, hogy a Felvidék rabsága 
idején nem egyszer kísérelték meg Petőfi nagyságának hamis kisajátí-
tásával álutakra vezetni magyar testvéreinket." (Petőfi kultusza) 

A Petőfi-év eseményei közé tartozott a költő szobrának leleplezése 
az aszódi gimnáziumban. A Koszorú 1939. júniusi száma közölte 
Raffay Sándor szoborleleplezési emlékbeszédét: Petőfi szobránál. Az 
aszódi evangélikus iskola akarta felállítani ezt a szobrot, hogy meg-
örökítse „azt az egykori diákot, aki az iskola falai közül világnagysággá 
nőtt". A hazafit akarja megörökíteni ez a szobor, és a szabadság és 
szerelem bűvös szavú lantosát: „A mai kor gyermekének van szüksége 
Petőfi Sándor szobrára, mert ezek ma mind a szabadságot, mind a 
szerelmet félremagyarázzák, megszégyenítik és megtapossák. Petőfiből 
kell a szabadságban józanságot, a szerelemben tisztaságot tanulniuk." 

Az eseménybeszámolók és ünnepi megemlékezések arról tanúskod-
nak, hogy a hivatalos - az úri, egyházi, tanügyi - körök, megváltozott 
politikai légkörben - és néhány kulcsfogalom jelentését az ellenforra-
dalmi szellemhez idomítva - fejtették ki konzervatív álláspontjukat. 
Amikor Petőfi születésének centenáriumát ünnepelték, a köztudatban 
még elevenen élt a szabadság, haza, haladás fogalmának forradalmi 
tartalma. Akkor még az ellenforradalmi ünneplés az 1919-cel való 
direkt konfrontációban hirdette meg nézeteit. A harmincas évek végén, 
a második világháború küszöbén, a jobboldal a területi visszacsatolással 
felszított nacionalista közhangulatba illeszkedve hangoztathatta „nem-
zetpedagógiai" elveit. 
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De nemcsak a konzervativizmus szólalt meg ekkor, hanem a nyíltab-
ban politizáló jobboldaliság is. 1939. márc. 15-én a jobboldali katolikus 
Nemzeti Újság vezércikkben idézi Petó'fit, az oldal közepén harsog a 
Nemzeti dal — egy Petőfitől idegen eszme támogatásául. „Azt szeret-
nénk, ha a mostani magyarság lelke el tudna merülni ezeknek a szavak-
nak a mélységében." Történelmi jelképnek tekinti a lap, hogy épp 
március tizenötödikén esett szét Csehszlovákia, amely a „szabadság 
lábbaltiprásával alakult és maradt fönt mindeddig a napig". „Magyar 
testvéreinkre és Ruszinszko népére gondolunk, akiknek az elszakítás és 
a Prága által diktált erőszakos berendezkedése politikai, gazdasági, föld-
rajzi abszurdum volt első pillanattól kezdve." A magyar közvélemény 
„megkönnyebbült lélekkel s a felszabadulás sóhajával fogadta" a ma-
gyar kormány ultimátumát. „A kis népek összefogásának nagy szent-
istváni gondolata sugallta az ultimátumot." A szabadságszerető magyar 
nemzet szabadságot követelt a testvéri kis népeknek, a nemzet egység-
ben - ahogyan Petőfi követelte a néptől - áll a kormány mögött. „Ez 
az egység, erő és felkészültség a biztosítéka annak, hogy ezen a napon, 
március idusán, a szabadság nem messzefénylő ideál többé, hanem édes, 
boldogító valóság, amely megnyugtatóan simogatja végig a Ruténföld 
meggyötört népének felragyogó arculatát." 

Nem ez az áhítatos hang, hanem a jobboldali felrázás és mozgósítás 
szólal meg Nyisztor Zoltán cikkében (Menekülés Petőfihez. Nemzeti 
Újság, 1939. dec. 10.). Petőfi a „lelkiismeret felrázója, a hősi magyar 
vér felpezsdítője volt." A világháború eseményei közepette a Petőfiből 
való táplálkozás: menekülés. A nagy népek küzdelme ez a háború, és a 
kis nemzetek „halálra váltan tépelődnek". A népek hajlandók „szabad-
ságukról vagy függetlenségükről egy puskalövés nélkül lemondani!" 
Alku tárgyává lett a szabadság. A nemzetek egy része feladta magát 
lélekben. Lemondott a védelem lehetőségéről és képes a történelmet 
elszenvedni. Példa erre Finnország és az európai sajtó: a háború kitörése 
előtt áruba bocsátották a kis balti népeket. „Elég-e csak Petőfi szellemé-
hez menekülni? " - teszi fel a kérdést a cikkíró és így zárja írását: „Hej, 
költők, akik még vagytok Európában, tépjetek bele a lantba s üvöltsön 
fel a húrokon minden nemzetek első és örök dala a szabadságról és 
függetlenségről!" 

E hosszan folytatható idézet-bemutatásból talán ennyi is elég. A 
jobboldal nem túl változatos skálán szólaltatta meg a Petőfi kisajátítá-
sára mozgósított eszméket. 

A külföldi Petőfi-kiadványok hazai visszhangjának nyíltan politikai 
hangsúlya van a kilencvenedik évfordulón. Az év nagy szenzációja volt 
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Petőfi verseinek japán nyelvű megjelenése. A Magyar Könyvbarát 
Diáriumának március-májusi számában Mezey István foglalta össze 
Petőfi útját Japánig (Petőfi diadalútja Japánban) A Nemzeti Újság ápr. 
9-t számában jelent meg dr. Habán Jenő cikke: >rfúsi János" - Petőfi 
János vitéz-e és több költeménye most jelent meg japáni nyelven. Azt, 
hogy a japán nyelvű Petőfi-kötet megjelenésének miért volt nagy vissz-
hangja itthon, Habán Jenő pontosan megfogalmazza. A „távoli rokon-
nemzet" magyarok iránti nagy szeretetéről beszél a cikkíró, majd: 
„amikor Magyarország csatlakozott a komintern ellenes egyezményhez, 
a japáni sajtó napokon át méltatta ennek a lépésnek örvendetes voltát és 
rendkívül melegen foglalt állást amellett, hogy Magyarország vissza-
nyerje az őt megillető helyet az európai hatalmak között." Hasonlóan 
nyilatkoztak Japánban „kétszeri területgyarapodásunk" alkalmából -
hangoztatja a cikk. Emlékeztet arra is, hogy az előző évtől japán 
nagykövetség van Budapesten: „egy világhatalom tesz először ilyen 
lépést egy kis ország felé". És mindezeket a kis megjegyzéseket a cikk 
végi összefoglalás koronázza: „Magyarország még egyáltalán nem gon-
dolt arra, hogy ezt a tüntető barátságot, amellyel Japánban felénk 
fordulnak, politikai téren is felhasználja. Pedig ezeknek a kapcsolatok-
nak erősítése és ápolása a magyar nemzet helyzetének megerősítését 
jelenthetné. A jövőben ez igen lényeges aktívuma lehet külpolitikai 
mérlegünknek." 

így gondolták felhasználni Petőfi „diadalútját" a legreakciósabb 
külpolitika szolgálatában. 

A japán nyelvű Petőfi-kötet mellett a német és olasz Petőfi-
fordítások és Petőfiről szóló cikkek sem maradtak visszhang nélkül a 
hazai sajtóban. A Debreceni Szemle áprilisi számában Hungarus Viator 
számol be Petőfi német nyelvű kötetének megjelenéséről: „ma, amikor 
még fokozottabb szükségességgel nehezedik a magyar emberre az ön-
maga megismertetésének feladata, az új Petőfit minél több külföldi 
barátunk kezébe kell adnunk." (Petőfi németül) 

Carducci Petőfiről írott tanulmányával foglalkozik Elek Oszkár az 
Irodalomtörténet 1939. 1 - 2 . számában. Nem érdektelen megjegyezni, 
hogy mi az a gondolat, amit ebből a tanulmányból ismertetésre méltó-
nak ítél a cikkíró: „Petőfi költészetében megvan a vad pusztának 
minden napfénye, a magyar ló prüszkölése, a magyar bor tüze és a 
magyar leányok formás szépsége; mennyire szereti a derült természetet, 
a bort, és a lányokat." És ehhez Elek Oszkár kommentárja: „Carducci 
meleg, lelkes önmaga mámorától nekitüzesedett Petőfi-méltatása a mai, 
bensőséges olasz-magyar barátság idején, csaknem kínálkozik arra, 
hogy napvilágra törjön." 
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Mindennél jelentősebb azonban az a tény, hogy szembefordulva a 
nacionalista konjunktúrával, az európai „új rendhez" való nemzetietlen 
igazodással, minden olyan politikai-szellemi csoport igyekezett kifejteni 
a maga álláspontját a Petőfi-kérdésben, amely szemben állott a fasizmus-
sal, elítélte az ellenforradalmi uszítást, a humanizmus, a művészet 
megcsúfolását. Polgári humanistáktól szocialistákig, viszonylag széles 
körben jelentkezett a tisztesség tiltakozása Petőfi kisajátítása ellen. 

A Petőfi-versek önkényes értelmezéseit ítéli el a Magyarország 
( 1 9 3 6 - 1 9 3 9 között Mihályfi Ernő szerkesztette) egyik cikke: „Kiszakí-
tott mondatai, versszakai gyakran jelennek meg idézetként olyan irány-
zatok szolgálatában, melyektől felháborodással és megvetéssel fordult 
volna el." (Petőfi kilencven éve. 1939. aug. 1.) Aktuális politikai esemé-
nyek késztetik Lénárd Jánost a Magyar Nemzet hasábjain, hogy Petőfi 
életének egy epizódját felidézze (Amikor Petőfi is megbukott. 1939. 
máj. 31.). A történelmi múlt és a jelenlegi helyzet kétféle választási 
rendszerének összehasonlítása egyiknek sem kedvez: „volt, mint ma is 
van, számtalan stréber, aki egy-egy jelszó népszerűségébe belebogáncso-
sodva, a tömegindulatok felkorbácsolásával viteti magát a mandátum 
minden jóval kecsegtető beteljesülése felé." 

A liberális, polgári antifasiszta Újság 1939. júl. 30-i száma két oldalt 
szentelt a nemzet géniuszának. Jánossy Gábor Üzen a múlt a mának 
című cikke intés és fohászkodás a nemzethez: „Szállj magadba a nem-
zeti gyászemlékezés e komor ünnepnapján, szállj magadba, szörnyű 
megpróbáltatásai között is nemzetem." A cikk retorikus hangja sem 
járult hozzá - függetlenül a szándékoktól — az igazi Petőfi megmutatá-
sához. S ha más eszközökkel is, a szépíró riadt imáját közvetítve -
jelezve félelmét a környező vüágtól - , Szép Ernő sem lépett túl az 
elvont és áhítatos Petőfi-tiszteleten: „A Nap süt Petőfiből, a csillagok 
pillognak Petőfiből, a villanás vakít Belőle. A teremtés ö , az élet ö . " 
(Petőfiről Újság, 1939. nov. 12.) 

A Népszava 1939. júl. 30-i vezércikke (A halhatatlan Petőfi út-
ján . . .) az egész magyar nemzetet kifejező, legendává nőtt Petőfi alak-
ját idézi. De sokkal inkább az adott helyzetről szól a cikk: „Petőfi 
országa megint a szorongattatások - reméljük nem sokáig tartó -
korszakát éli . . . ma megint nincs nemzeti tett a nemzeti jelszavak 
mögött, ma megint az ellenállás erőit gyűjtik a szociális haladás ellen, 
ma megint elodázzák amit az idő parancsol: a nép gazdasági és szociális 
problémáinak megoldását... a társadalom hulladékelemei lepik el a 
magyar közéletet, a demagógia szennyes hullámai térnek be mindenüvé, 
politikai kalandorok grasszálnak s a kormánVzat ahelyett, hogy Petőfi 
szelleme felé fordulna, tétován áll az eléje tornyosuló problémák előtt". 



176 A Homályból 

Ebben a cikkben is feltűnnek a fellengzős mondatok, itt is hódít a 
retorikus stílus. De a szónokias előadásmód itt az ellenzéki tendencia 
legalizálását segíti. Az akkori helyzetben több ez a cikk, mint elvont 
tiltakozás: „Iparban, kereskedelemben, irodalomban, művészetben a 
bomlás és sorvadás jelei, az őrségváltás csődje, a munkanélküliek szapo-
rodása, a bizonytalanság növekedése . . . Értelmes rend helyett itt is, ott 
is kiütköző zavar. Nemcsak a zsidók vesztik el lábuk alól a talajt; a talaj 
meginog a nem-zsidók lába alatt is. A gazdasági Életnek nem használ, ha 
baltával esnek пеки Az irodalom, a művészet, a színház nem élhet 
szabadság nélkül." 

Fodor József, a radikális humanista költő A Próféta eltűnésének 
kilencvenedik esztendejére írt cikket a Pesti Napló 1939. aug. 1-i 
számában. „Ami ellen harcolt [Petőfi], az ünnepli most a világban 
győzelmét: az emberüldözés, gyűlölet, elszolgaiasodás és hibás faj-
szeretet a zászlóira az ő nevét írja . . . a szlávság adta ezt a páratlan 
géniuszt; milyen szánalmassá teszi ez a tény nálunk a vérségi teóriák mai 
zagyvalékait." Petőfi kora és a jelenkor között óriási ellentét feszül. A 
jelenkor „a nép boldogításának jeligéje alatt egyetemes láncokért 
hevül". És Petőfi mégis divat, látszólag vállalni kell: „évfordulókon 
»lelkes« gyülekezetek, feltarkítani a dicsteljes zsidózás, nyilasszervez-
kedés és csodaszarvas-egyesülesdi műsorát, elmennek a szobrához sza-
valni a szabadságról! Képmutatás ez vagy butaság? Mind a kettő." 
Fodor József rendkívül bátor írása kimagasló szellemi és erkölcsi telje-
sítménye a kilencvenedik évforduló hazai irodalmának, írását ma is a 
magyar progresszió dokumentumaként olvashatjuk. 

A haladó szárny más eszközökkel is kifejezte hűségét az igazi Petőfi-
hez. A Kelet Népe 1939. 7. száma összeállítást közölt Petőfi verseiből 
és prózájából. Itt jelent meg Illyés Gyula: Petőfi eltűnése. . . és Móricz 
Zsigmond: Petőfi kilencven éve halt meg című cikke. Móricz írásának 
gondolata Fodor József soraira rímel. Kora faji ideológiáját utasítja el 
Móricz, amikor azt írja: „Petőfi példája erősen megtámadja a vérségi 
alapjait a faji öntudatnak. Egyáltalán a testi állapotnak a szellemi 
irányzattal való azonosságát." Móricz is a „magyar ideál"-t látja Petőfi-
ben, de ennél sokkal fontosabb, hogy a történelmi példával a szabadság-
eszme összekovácsoló erejére figyelmezteti a háborúba sodródó orszá-
got: „magyarok, szlávok, germánok, latinok, mindenki, aki csak ma-
gyarnak érezte magát" kész volt „szembeszállni a magyar nemzetiség 
zászlója alatt az akkori Európa egyik legnagyobb hatalmasságával, aki-
nek minden európai hatalom csak szövetségese volt." 

Az 1939-es Petőfi-évforduló legjellemzőbb cikkeit foglaltam össze, 
teljességre nem törekedtem, hiszen számtalan írás jelent meg, és azok 



A Homályból 177 

nem motiválják jobban az év szellemi légkörét, mint az említettek. Nem 
foglalkoztam a határon túli és az emigrációban megjelent lapokkal sem. 
Csak megemlítem Lukács György tanulmányát: Petőfi és Ady, mely a 
Korunk-ban jelet meg és a Sarló és Kalapács örökébe lépő' Új Hang-nak, 
a moszkvai magyar emigránsok lapjának Petőfi-cikkét. 

Válságos történelmi évben került ismét „lobogóra" Petőfi neve, 
halálának kilencvenedik évfordulóján. A két világháború közti negyed-
század alatt a költő igazi örökösei - a német elnyomás ellen, az ország 
függetlenségéért tüntető munkások, kommunisták, parasztok, értelmi-
ségiek, polgárok - 1942 márciusában tűzték ki a Petőfi-jelvényt, tilta-
kozásuk jelképét. „Napról napra mind többen és többen ébrednek 
tudatára, hogy minden egyes Petőfi-jelvény egy-egy szavazat a hitleri 
elnyomás és a háború ellen. Minden Petőfi-jelvény növeli a nemzeti 
ellenállás frontjának látható seregét." (SzabadNép, 1942. ápr. 1.) 

SZALAI ANNA 

12 Irodalomtörténet 



D O K U M E N T U M 

SZËP ERNŐ HÜSZ LEVELE 

Az itt közölt húsz kis levél (levelezőlap) közül tizennyolc nekem 
íródott, részint Budapestről Debrecenbe, részint Budapestről - Buda-
pestre. Két levél nem közvetlenül nekem szól, de tárgya velem kapcsola-
tos - , ezért is kerülhetett annak idején az én íróasztalom fiókjába. A 
feladó címeként minden esetben VI. Liszt Ferenc tér 11. szerepel. A 
címzett vagy a debreceni Nemzetőr utca 4. számú házban, vagy Buda-
pesten a kultuszminisztériumban, olykor Bakáts tér 3. számú lakásán 
kapta meg a postai üzeneteket. A két, nem nekem küldött levél közül 
az egyik Kardos Pálnak szólt, a debreceni Zelemér utca 3. számú 
házban, a másik Soltész Pálnak, Hajdúszoboszlón A küldemények 
egy része borítékba zárt levél, másik része nyílt levelezőlap. Az egyik 
üzenet postára sem került papírszelet. Ezt ceruzával írta a költő, min-
den többi értesítését tintával. A borítékok nagy része elkallódott, s 
nyilván elkallódott a vészes és zavaros időkben Szép Ernő néhány 
nekem szóló levele, levelezőlapja is. A levelek keltezetlenek, s így 
kronológiájuk kissé bizonytalan. 

Az egyes üzenetekhez gyér jegyzeteket fűztem, ezekben feledésbe 
merült vonatkozásokra próbáltam némi fényt deríteni. 

* 

Kedves Barátom, 

köszönöm kedves és megtisztelő figyel-
mét. Bizony oly rengeteg sok dolgom van, hogy valami külön 
új dolgot nem tudok ígérni a lapjukba. Kívánok sok szerencsét. 
Ha talál valahol valami olyas dolgot tőlem, ami tetszik Magá-
nak, s ami alföldi vonatkozású, adja le bátran a lapban. Én 
itthon nem teszek el semmi firkálásomat, ezért nem tudok 
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küldeni. Egyszer talán, ha több időm lesz rá, írok majd Maguk-
nak külön is valamit, ami tán közölhető lesz. Isten áldja meg 
és segítse meg mindenben. Üdvözli 

Szép Ernő 

(1919 januárjában Gáspár Endre társaságában Új Világ címmel irodalmi 
folyóiratot indítottam Debrecenben. Schiffer-Soltész Pál barátom, aki 
Szoboszlón lakott, kéziratot kért az ugyancsak szoboszlai Szép Ernőtől, 
az akkor már országos hírű pesti költőtől, az Új Világ számára. A fenti 
levél neki szól.) 

Igen tisztelt Tanár Úr, 
őszintén megmondom Önnek: nincs 

most kedvem elmenni felolvasni. Különösen Debrecenbe 
menni nincs kedvem, ahol diákgyerek voltam, a maitól annyira 
különböző világban. Talán később megemberelem magam, ha 
megengedik, magam jelentkezem majd. 

Köszönöm az Önök figyelmét, külön köszönöm dr. Vág 
igazgató úr kedves hívását. 

Minden jót kíván Önöknek hálás szolgájuk 
Szép Ernő 

jan. 20. 

(A zsidó gimnázium egyik irodalmi estjére hívtuk meg a költőt. Igaz-
gatónk szállást ajánlott neki saját lakásán. Az elhárított meghívásnak 
Szép Ernő később eleget tett. - A csonka keltezésű levél a Hotel 
Palatínus levélpapírján íródott.) 

A következő „levél" igazában nem is levél, hanem dedikáció, annak 
is a lehető legrövidebb terjedelmű. 1929-ben előadást tartottam Debre-
cenben Szép Ernőről, s az előadásról megjelent hírlapi beszámolót 
elküldtem budapesti címére. Néhány nap múlva postán megkaptam Jó 
szó című verseskönyvét, még pedig egyetlen szónyi ajánlással: „Meg-
hatottan." 

Igen tisztelt Tanár úr, 
hálás szívvel köszönöm a finom kis 

ajándékot 
Szép Ernő 

1 2 * 
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(A két sornyi üzenet nyilván a költő debreceni látogatásai előtt kelt. A 
levélpapír három lapja beíratlan maradt. Az „ajándék" bizonyára vala-
melyik írásom volt, talán 1930-as Rimbaud-könyvecském.) 

Édes Lacikám, 

szombaton este 1 /2 11-re érkezem, a gyors-
sal. Föltéve persze ha helyet kapok a vonaton. Ha másnapra 
maradna így az utazás, persze megsürgönyzöm, ha sürgöny 
nem jön, magam jövök. S z e m i s z 

Sz. Ernó' 
csütörtök 

(A Palatínus szálló levélpapírján írt keltezetlen sorok.) 

Édes Lacikám, 

készültem bizony, sok minden dolgom miatt 
kellett — és kell még mindig — halogatni Debrecent. Remélem, 
8 - 1 0 nap múlva mehetek — ha ugyan akkorra már nincs 
valami elmenő tervetek. Igyekszem, ha csakugyan otthon ma-
radtok, mennél több napot tölteni köztetek. — Természetes, 
egy-két nappal előbb sürgönyben jelzem pontos érkezésemet. 

Nagyon meghatottál hűséges kis episztoláddal. 

Öreg barátod 
Szép Ernő 

(Keltezetlen levelezőlap, postabélyegzője: 1943. június 15. - A „hűsé-
ges kis episztolára" már nem emlékszem.) 

Édes Lacikám, 

még mindig nem jól esik némelyik reggel, 
hogy nem Debrecenben ébredek fel, a Te dolgozószobádban. 
Már dolgozol (mint pedagógus) tudom, és képzelem milyen 
nehéz lesz ez a megrövidített esztendő. Kíváncsi vagyok, el-
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készültél-e már teljesen Rimbaud-val? Ugye küldetsz majd 
példányt, ha meg is jelent? Viszonozom majd a mesékkel, 
ezek karácsonyra megjelennek. Ha megengeded, kérek valamit: 
szólj, Lacikám, Gács Demeternek, tudakolja meg, ha nem 
tudná, Markovics hortobágyi ménesmester keresztnevét; el-
felejtettem, hitted volna? És írja meg nekem levelezőlapon, az 
árát megtérítem, ha lerándulok újra Debreczenbe, mert azt 
óhatatlanul megcselekszem. Nagyon kedves estét töltöttem 
Pesten nemrég Vág Sándorékkal, kicsit Debreczenben érez-
hettem magam. Pali fiadnak gratulálok a dicsérethez, amit az 
Ararát-pályázaton kapott. Nagyon szép ez is, ez már mégis 
több, mint az Önképzőkör. Csókolom Nellidnek min dákét ke-
zét, Évának is küldök egy kézcsókot. Majd levonjuk, ha felnő. 

Pá Drágáim, minden jót. 
Hű pajtásod 

Szép Ernő 

(A keltezetlen levelezőlap a postai bélyegzőből kiolvashatóan 1943 
novemberében íródott. - Megrövidített esztendő - a háborús évek 
viszonyai között több ízben megcsonkították az iskolaévet. — Második 
Rimbaud-kötetem 1944-ben jelent meg. - Gács Demeter - ez időt tAz 
Est című budapesti hírlap debreceni tudósítója. - Vág Sándor — debre-
ceni gimnáziumunk igazgatója - Ararát - zsidó irodalmi almanach.) 

Lacikám, 
szeretném tudni, megjött-e az a két francia 

könyv, amelyeket Pali fiadnak küldöttem. Évához méltó aján-
dékot még nem találtam. 

Fájdalom, nem tudom azt a kedves gondolatomat valóra 
váltani, hogy a karácsonyi hétre leruccanjak Debrecenbe. Hús-
vétra, ha élünk, hiszem, lemehetek. 

Minden jót Mindnyájatoknak! 
Emő 

(Keltezetlen levelezőlap, írásának időpontja felől az elmosódott postai 
bélyegző sem igazít el. - Pali, Éva - gyermekeim.) 
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Édes Pali, 
nem tudom már a Laci címét, a Te címedről jött 

a könyve. Rajtad keresztül köszönöm meg. 
A levél második fele Hozzád is szól, nyitva hagyhattam. 

Tisztelem kedves házadat 
szerető öreg pajtásod 

Sz. Ernő 

(A margitszigeti Palatínus szálló levélpapírján írt, keltezetlen sorok egy 
nekem írt levélről is szólnak, erre vonatkozhatik egyik alább következő 
levelezőlap első sora. - Nem emlékszem, melyik könyvemet köszöni 
meg itt a költő. Héber antológiámról vagy második Rimbaud-kötetem-
ről lehet szó; az antológia 1943-ban, a Rimbaud-kötet 1944-ben jelent 
meg. - A címzett: Kardos Pál tanártársam, meghitt barátom, utóbb egy 
Nagy Lajos- és egy Babits-monográfia szerzője.) 

Édes Lacikám, remélem zavartalanul megkaptad a levelemet 
(amelyikben gyönyörű könyved megköszöntem) — úgy emlé-
keztem, hogy a Nemzetőr utcai cím a Pali címe; később jutott 
eszembe, hogy az Zelemér u. 3. 

Különben pedig várom debreceni tervemet illető szíves érte-
sítésedet. 

Jó munkát, jó egészséget, 
szerető öreg pajtásod 

Sz. Ernő vasarnap 

(Keltezetlen levelezőlap, postai bélyegzője olvashatatlan. A „debreceni 
terv" nyilván a költő újabb debreceni látogatására vonatkozik.) 

Édes Lacikám, 

nem győzöm a meghatottságot, amit becses 
leveled árasztott bennem. 

Igenis készülgetek le Debrecenbe, persze csak egy-két napos 
látogatásra, többet a sors nemigen engedélyez. Kenyérkeresője 
és rendezője és igazgatója vagyok gyámoltalan testvéreimnek, 
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szinte minden nap ád valami speciális dolgot ez a többszörös 
tisztségem. Hát ha lesikerülök mostanában, csak week-endről 
lehet szó, az érvényesebb és magamat boldogító leruccanás, 
ami két hetet is jelenthet, csak a tavaszon következhetik, ak-
korra hiszem valami kis adag nyugalmi helyzetet teremthetek. 
Olvastam minap az Ararát-ban azokat a nagyon jóindulatú so-
rokat, amelyeket élvezetes cikkedben a könyvemnek szentel-
tél: köszönöm. 

Hadd kéljek valamit, Lacikám: azt pedig, hogy írd meg ne-
kem ama tizek nevét, akik a füzetecskémet megvették (Vág 
Sándor megmondja). Mert a terjesztő szerv most a vidéket is 
munkába veszi, el akarnám kerülni, hogy az illetőket még egy-
szer molesztáljuk. 

Tolmácsold kérlek meleg köszönetemet Vág Sándornak is 
azért az önfeláldozó ajánlatért, amellyel megtisztel. Csak úgy 
fogadom majd el, ha igazán nem zavarom a kényelmében; a 
Bikában is ellakhatok, ha a zsidót befogadják. 

Meleg szeretettel tisztelem kedves kis családodat, Kardos 
Paliékat, Vág Sándort, a tanári szobát. 

ölelő barátod 
Szép Ernő 

(Keltezetlen levél, talán 1943 őszéről. - Vág Sándor gimnáziumi igaz-
gató 10 előfizetőt szerzett Debrecenben Szép Ernő új kis könyvére, 
azonfelül lakását is felajánlotta a költőnek debreceni vendégeskedése 
idejére.) 

(Szép Ernőtől) 
Édes Gyerekeim: 

holnap (vasárnap) ha itthon ebédelnek 
(-tek), eljönnék ide feketére, 3 órára, jó? Laci telefonozzon 
holnap d. e. 1 /2 11 tájban, vagy délben 1 óra körül, 
(120-620). 

Pá 
Sz. Ernő 
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(Ceruzával keskeny papírlapra írt üzenet; nem postai küldemény. -
1945. április 10-től Budapesten laktam, a kútuszminisztóriumban dol-
goztam.) 

Lacikám, 

Dr. Fischer Annie: nagyon szeretem, járok hozzá-
juk, régi jó barátaim, az ura sok jót tett velem. (Az asszony a 
dr. nem a féij.) Roppant szeretném, ha lendíthetnék a dolgán 
valamit. Pompásan tud németül, angolul, franciául, ő fordí-
totta 45-ben (v. 46-ban) az Új Idők kiadónak a híres Inside 
America c. amerikai könyvet. 

Ha valahogy nem lenne már idő arra, hogy postán értesítsd 
Fischer Anniét, arra kérlek, küldj nekem sürgönyt (amelynek 
költségét visszaadom majd!), én aztán telefonozok F. Annienek, 
hogy az ankét megkezdése előtt beszélhessen Veled az írószö-
vetségben. 

Köszönöm, Lacikám, 
F. Annie címe: 
Fischer Ödönné 
I. Budafoki űt 7-9 . V. em. Tisztel 

Ernő bá 

(A keltezetlen levélben pártfogolt Fischer Annie persze nem azonos a 
zongoraművésznővel. Hogy találkoztam-e vele és „lendíthettem-e" a 
dolgán, arra már nem emlékszem.) 

Köszönjük, édes Lacikám. 

Ernő bá 

(A képeslapon, amelyet a költő kultuszminisztériumi címemre küldött, 
gumibélyegzővel nyomott dátum áll: 1948. május 18. - Hogy mire 
vonatkozik a köszönet, már nemigen tudom. A többes számú „köszön-
jük"-ből mégis sejtek valamit. A költő egy ízben nagyon bizalmasan és 
nagy zavarban arra kért, hogy a minisztérium segítse hozzá valamilyen 
rovarirtó szerhez, mert ő is, nővérei is nagyon szenvednek a férgektől. S 
az a szer seholse kapható . . . Segítettünk neki.) 
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Lacikám, 

hétfőn újra megrohamoztam a telefonodat, 1 óra 
tájt, megint senki se felelt sokáig. Úgy látszik, a postámat nem 
kaptad meg, hiába vártam postai válaszodat vagy a telefont a 
Fészekbe. (Este 9 -10 közt.) Legjobb, ha írsz és megjelölöd, 
hol melyik nap várjalak du. 6 körül, ha még aktuális a velem 
kapcsolatos témád. 

ölellek és tisztellek Mindnyájatokat. 

(A levelezőlapon gumibélyegzővel nyomott keltezés: 1948. nov. 17. — 
Az „aktuális témára" nem emlékszem.) 

Édes Lacikám, 

ma (hétfőn) 1/2-2 közt legalább félóráig 
harcoltam a Kultusz telefonjaival. Se a Müv. ügyosztály, se a 
Főosztály nem felelt. Légy oly jó kérlek engem a Fészek-
klubban akármelyik este 9 óra tájban felhívni; vagy levlapon 
jelezni, melyik délután 6 órakor és hol parancsolod, hogy ott 
legyek. 

Kézcsókom Kardos Lászlóné elvtársnőnek. 
Ölel 

Ernőd 

(A levelezőlap keltezetlen, az elmosódott postai bélyegző mintha 48 
októberét mutatná.) 

Édes Lacikám, 

felkeresett egy hölgy, a kultuszminisztérium 
kiküldöttje, kitöltött az adataimmal egy ívet. Nyilván azért 
küldték, hogy megvizsgálják, kaphatom-é tovább is az ösztön-
díjat. Ez bizony csak akkor jutott eszembe, mikoi már elment 
a hölgy. Megvallottam, hogy keresek vagy 500 forintot havon-
ta, hogy könyvem jelent meg, és hogy talán darabom is elő fog 
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adódni. És a kérésére azt is megmondtam, hogy a pártnak nem 
vagyok tagja. 

Lacikám, tudod az ösztöndíjra milyen szükségünk van . . . 
Nem ártana, ha találkozván Bókával vagy magával Ortutayval, 
szólani volnál kedves, ne engedjék elvenni azt a bizonyos nyug-
díj-jellegű járandóságomat (havi 538 f.). 

Köszönöm a fáradságodat, Lacikám. 
Körülötted remélem csak jó újság van. Úgy legyen, ámen. 

Ölel és kézcsókjait küldi 
, Sz. Ernő szerda 

(Cégjelzés és keltezés nélküli levélpapír. A költő „nyugdíj-jellegű 
járandóságát" nem vonta meg a minisztérium.) 

Lacikám, 

elmennék Hozzátok vasárnap délután mondjuk 
1/2 5-re. írd meg kérlek, még idejében megkaphatom a postá-
dat, konveniálok-é vasárnap, vagy átteszel a következő vasár-
napra? A címet is jó lesz megírnod, már nem jól emlékszem, 
Bakács-tér 3. - vagy Kálvária tér 3.? Emeletet, ajtót is írj meg 
bátran. Elviszem majd a Bóka Lászlónak szánt könyvemet is. 

Csókolom a kilincsedet, hogy ne legyen olyan hideg. 

Öreg barátotok 
, , ,„ Sz. Ernő 
hetfo 

(Keltezetlen levelezőlap; gumibélyegző. 1948. febr. 13.) 

Édes Lacikám, 

aki másnak vermet á s . . . Nekem kértél és 
magad kaptál. Ez az én édes vigaszom. 

Ölel 
Sz. Ernő 
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(Keltezetlen levél; az elmosódott postai bélyegző mintha 1948. május 
16-ot mutatna. A levél tartalmi vonatkozásaira nem emlékszem, de 
valami rejtett szemrehányást érzek benne. Kivált a levélzáró formula 
szokványosabb-hűvösebb a többi levélénél. Talán valamilyen kulturális 
juttatásból hagyták ki a költőt.) 

Lacikám, 

vasárnap (9-én) d. u. 5 órára Nálatok leszek. Ha 
nem konveniálok, írd meg, kérlek, elhalasztjuk a látogatást; ha 
nincs akadálya, ne írj, ott leszek. 

Hü olvasótok 
Sz. Ernő 

kedd 

(A keltezetlen levelezőlap postai bélyegzőjéből 1949. október 4-et [? ] 
olvasok ki.) 

Közli: KARDOS LÁSZLÓ 

TAMÁSI ÁRON LEVELEI MOLNÁR JENÖHÖZ 

Tamási Áronnal 1912 szeptemberében a székelyudvarhelyi róm. kat. 
főgimnázium harmadik osztályában találkoztam. 

A III., IV., V. és VI. osztályokat együtt jártuk, s már kezdettől, de 
inkább a IV. osztálytól fogva barátságban éltünk. 

1918-ban egészen véletlenül az olasz tűzvonal megett rövid időre 
még találkozhattunk. 

1920 szeptemberében, beiratkozáskor a Kolozsvári Kereskedelmi 
Akadémia magyar tagozatán örvendtünk egymásnak és két esztendőn 
keresztül - az 1920/21. és 1921/22. tanévekben - együtt laktunk az 
Egyetem utcai Szt. József fiúnevelő intézetben. 

A barátság Tamási Áron élete végéig tartott. 

14* 
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Gépírással 
Boríték nincs 

Cassa de Pastrare si Banca de Credit din Cluj S. A. 
Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank Részvénytársaság 

Telefonszám: 162, 979 és 410 
Sürgöny czím: HITELBANK 

Kolozsvár, 1922. szept. 7. 

Édes Jenő barátom, 

a táviratod a tegnap megjött. Azelőtt 
is, de különösen akkor nagy dilemmában voltam. Minden jó-
akaratom meg vala, hogy Brassóba kerüljek, de úgylátszik most 
még egyelőre elmarad. A dolgot közöltem bácsival is1 (már 
azt, hogy felvettek), azt írta rá, hogy egyenlő anyagi feltételek 
mellett ő is szívesebben választaná Brassót. Én magam sem 
tudtam első perctől kezdve, hogy mit is csináljak. Annyi bizo-
nyos, hogy ennél a banknál jövőt későre és kidögölve lehet 
csak alapítani, ami pedig épen nem célom. De a biztos helyet 
még sem mertem fölcserélni egy bizonytalannal. Ha lemehet-
tem volna Brassóba, talán másfelé dőlt volna. Miután az ajánla-
tot megkaptam, írtam a vezértitkár úrnak, hogy tájékoztasson 
egyetmásról, de nem ira levelet. Amikor a táviratod megjött, 
mégis inkább afelé hajtottam, hogy elmegyek és bementem 
Minához.2 Nem akartam ezzel a kisded ajánlattal elébe állani, 
azért azt mondottam, hogy emelje 1400-ra a fizetésemet, mert 
különben kénytelen leszek felmondani. Jóindulattal csodálko-
zott és mondta, hogy gyűlés elé viszi a dolgot. Azonban, mint 

1 „Bácsi" - az író rokona, ugyancsak Tamási Áron, gyulafehérvári 
nagyprépost. Ifjabb T. Á-nak mindvégig nagy gondviselője. 

2 Mina János, a Kolozsvári Tp és Hitelbank igazgatója, a Kereske-
delmi Akadémián óraadó tanár. 
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„ember" tanácsolja, hogy ha nem is teliesíthető a kérésem, ami 
valószínű, úgyis maradjak az intézetnél, mert itt szép jövőre 
van kilátás. Nem érdemes a mi intézetünket másikkal felcse-
rélni, - bölcsködé — mert bank és bank között különbség van. 
Meglátja mire jut a Gyulafehérvári Takarékpénztár egy pár év 
múlva, mert egy nagyon korlátolt igazgatója van. 

Döntés az ügyben még nincs, de már a levelet megírtam a 
Gazdáknak, s úgy gondolom, hogy húzom itt még addig, míg 
egy jobb hely tűnik fel. Januárban akarnak csak emelni, — remé-
lem nem érem meg. 

Nagyon kíváncsi vagyok, hogy te voltál-e fent a Gazdáknál 
és milyen benyomásod volt, — ha igen. 

Nagyon szerettem volna és szeretnék Brassóba kerülni, 
onnan könnyű volna megtenni a híres háromszéki kiránduláso-
kat a még híresebb háromszéki lányokhoz. 

Remélem, csak késik, de eljön az ideje. Azért kérlek szépen 
kísérd figyelemmel a kilátásokat és értesítsél, ha úgy gon-
dolod. 

Innen most két hét múlva mennek katonának Trajánovics, 
Geöczey, Droppa és Bíró.3 Mióta elmentél még az említetten 
kívül vettek fel egy urat Dicsőszentmártonból, egy hölgyet 
helyből. Elég jó szerkezete volna, csak sánta, fene egye meg. 

Muzsnai Lili, a kényes, az Erdélyi Banknál van, Laci bejáro-
gat vizitába a szőkéhez, úgy féjti mint a madár a fiát. Egyszer 
megkérdeztem tőle: Vájjon azt a likat nem adják ki? 

- Milyen likat? — ijedt meg a flekkenkirály. 
— Amiben te laktál. - Nem, azt mondja, mert jön a lány 

bátyja, pedig nem is jön, csak hárítás. 
Margitkának a jámbor Vágó kurizál. A te leánkádat, kire 

fenekedtél, nemigen látom, Pedig megmondanám, amit üzen-
tél. 

3 A felsoroltak az említett pénzintézet alkalmazottai. 
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Péter Laci is itt van. Egyelőre csak sportolni, de itt akar 
állást. Azt mondja, hogy Jóska egész nyáron furt káromkodott 
s most készül ki Magyarországba. 

Sturek4 is itt volt az este. A színházban láttam, Taifunt 
adták. Esment sirítette a szivarat. 

Erzsikes azt mondotta, hogy a kezébe ne kerülj, mert meg-
öl. Azt mondja, hogy te csábítasz engemet Brassóba. Meg-
mondottam sokszor, hogy szívesebben mennék oda, mint ma-
radjak itt. Különben most a nénivel6 összeütközés történt. 
Haragszik rám erősen. Meg nem kérelem az Istennek sem. 
Úgyis elhatároztam, hogy megválók tőlük. Ha erről szólok, 
Erzsike bolondokat beszél. 

A második tárcámat sajnálom nem küldhetem meg neked, 
mert nincs még kivágva. Előbb-utóbb úgyis találkozunk, akkor 
elolvashatod. Hanem ezután majd ilyen ritka alkalmakkor gon-
dolok Rád. Talán két héten belül megint lesz egy pogány írás, 
azt elküldöm. — Balázs Feriék7 megint fiatal írógárdát akar-
nak. Legközelebb egyébről is, csak írj. 

ölel jóbarátod 

Áron 

* 

4 A felsoroltak évfolyamtársak. 
5 Hollitzer Erzsike Tamásinak akkor még menyasszonya, később 

felesége. 
•e Erzsike anyja. 

7 „Balázs Feri" mint lelkész, író, az ún. tizenegyek egyik tagja. 
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Kézírással 
Boríték 

Tekintetes 
Molnár Jenő úrnak 

banktisztviselő, 

Bra so V 

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank fiókja 

Kvár, 923. febr. 19. 

Kedves Jenő barátom, 
délben jött a levél s épen most 

hozám haza a kosarat. Erősen mérgelődtem, nem annyira 
azért, mert azt a vajegy sort amit írtál, alig tudtam elolvasni, 
hanem azért, mert nem írtál bővebben. Ha országgyűlési kép-
viselő, vagy a jövő-menő vonatok főminisztere volnál, úgy is 
számottenne, annyira el vagy foglalva. 

Annyi igaz, hogy szívességedért és fáradozásaidért végtele-
nül hálás vagyok és azokat igen nagyon köszönöm. Úgy hiszem 
azt nem is kell mondanom, hogy bármiféle ügyedet nemcsak 
szívesen, hanem örömmel elintézem, összes költségek fejében 
küldök a levélben 200,- lejt s ha nem lesz elég az ingek útba-
indítására is, írd meg, mert, ha nem lesz pénzem, úgyis rögtön 
elküldöm. A kosár rendben és jól megjött. Jól esett, hogy végre 
egy helyre gyűjthettem minden risztungot. 

Otthon biza csak három hétig bírtam. Minden hírt mások 
után egy-két héttel hallottam meg s az újságjaimat, miket járat-
tam, az otthoni postán igensokszor nyakoncsípték s emellett 
minden levelet elolvastak. Nem is tudtam úgy dolgozni, ahogy 
gondoltam, mert a vénembereket s a vénasszonyokat úgy 
magamhoz kapattam, hogy minden este seregestől jöttek láto-
gatásomra. Igaz mondottak egy-pár jó mesét s miegyetmást — 
annyi hasznom legalább volt belőle. 
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Nagy Pistának8 meghagytam vót, hogy keressen fel Téged, 
de azt mondja, hogy a katonasága miatt az időt egyebütt kellett 
eltöltenie. Rajta nem is lehet elmenni. Már menthetetlen ügy 
önmagának, mint a magasabb szellemi élet számára, — onnan 
tudom, mert nem veszi komolyan a legsiralmasabb dolgokat 
sem. Mikor jöttem, bement Udvarhelyt a kórházba a szeme 
irányában. 

Tanáraink közül Dobossal9 sokat beszéltem, nagyon kedves 
férfiú. Visszaemlékezve Rólad azt mondotta: igen jóeszű s 
kiváló beszédű, de lustácska fiú volt. 

Egyébként olyan volt a város, hogy egy-két nap alatt meg-
unja az ember, - de a falakon belől igen nagyszerű, pikáns élet 
van. Azt a panciusát, szinte jobb volna akármelyik nagyváros-
nál. Nem tudom, írtam-e Neked, de hallgass ide: mikor jöttem 
el, volt a Bukarestben egy jótékony est tánccal. Véletlenül 
odamentem, mert épen a szállodában laktam. Megismerkedtem 
egy lánnyal, kiről megtudtam később, hogy a Szolga Gábor10 

húga. Magaskás, szőke, nagy kékszemű, kicsi piros szájú lány 
volt. Olyan bőre, hogy szinte látszott a vér alatta és olyan 
keble, hogy a súj ette meg az embert. Még Kolozsvárt seigen 
láttál Te olyant, hogy lehetett azzal táncolni. Az ember lába 
között átdugta a lábát s érezte, hogy túl reszket. Annyira sike-
rült felizgatni érzelmileg, hogy két óra felé épen indulóban 
voltunk, hogy kerülő úton felmenjünk a szállodába — s épen 
ekkor lefútták a táncot. Másnap, mielőtt eljöttem volna, két 
órát ott töltöttem náluk, de több ilyen két órától a jóisten 
irgalmazzon. Csak ketten voltunk s a leány még szebb volt, 
mint a bálban. Aztán, mikor eljöttem, kikísért a vasúthoz, de 
véres volt a szája. Hej, ha kézhez kaphatnám mégegyszer! 

8 Nagy István szintén farkaslaki, gimnáziumi osztálytárs. 
9 Dr. Dobos Ferenc történelemtanár a sz. udvarhelyi róm. kat. fő-

gimnáziumban. 
1 0 Gimnáziumi iskolatárs 
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Aztán tudod-e kivel jöttem még össze? Gálffy Annuská-
val.1 1 Legelőször a Kossuth-uccában csatlakoztam hozzá. Igen 
kedves, jobban mondva igen kacér volt s az újabb találkozást 
már ő kérte. Háromszor is voltunk együtt. Én mindig a leg-
hidegebb magatartást erőszakoltam magamra, hiszen így is ret-
tenetesen kínlódtam a vágytól, mert épen olyan szép és kívána-
tos, mint a mi időnkben — csak asszonyosabb, de így talán még 
inkább bolondító. Olyan menése van, mint a kígyónak, ame-
lyik gyönyörűségből van gyúrva és olyan nézése, mitől a véred 
úgy kezd körüljárni, mintha megbolondult volna. Harmadik 
találkozásnál - egy délután — lementünk a sétatérre, hát per-
sze, hogy senki sem jár most ott. Ott a jégpálya szélén van egy 
ház, amelyben egy elhagyatott cukrászda van most. Oda be-
mentünk. Cigarettára gyújtott s egy asztalnál ülve néztem őt s 
Istenemre úgy éreztem, hogy ebben a pillanatban meg tudnám 
ölni. A szobában senki sem volt, szembeült velem, a szoknyáját 
véletlenül a térdéig húzta, vagy talán azon felül, mert az én 
szemem előtt akkor mintha homályos lett volna minden. így 
ült s rám nézett úgy, mintha lázítani, s még inkább mintha 
gyötörni akarna. Azok a percek szinte fájdalmasak voltak, de 
azt tudtam jól, hogy legfontosabb nekem a nyugalom. Elkép-
zelheted, milyen erőfeszítésembe került azt megőrizni, különö-
sen amikor elkezdett ilyenformán beszélni: mostanában csak 
álomban élek. Az elmúlt éjjel is borzasztó erotikus álmom volt: 
egy hatalmas nagy, szőke német katonával álmodtam, kinek 
oda kellett adnom magamat. Utáltam a katonát, de olyan jól 
esett. Jövő éjjel talán maga kerül sorra — ordítani szerettem 
volna, vagy bedugni a száját — s mégis tudod mit csináltam 
akkor? Megmutattam a jegygyűrűmet és azt mondottam, hogy 
soha ennyire nem vágyódtam a menyasszonyom után. Pedig — 
a világot odaadtam volna érte akkor. Láttad volna, milyen 
mosolygást és milyen pillantásokat kaptam akkor. Jöjjön, mert 

1 1 Gálffy Anna volt színésznő, gyönyörű asszony. Mindenképpen 
feltűnést keltő jelenség. 

13 Irodalomtörténet 
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utálom rettenetesen - mondottam én és eljöttünk. De, ha biz-
tos helyen lettünk volna, Isten ne segítsen, ha menekült volna, 
de így nem akartam egy esetleges félkudarcnak kitenni maga-
mat s talán így inkább is emlékszik majd reám. 

Sok jó idő eltelik Jenő, s igen sok gyönyörűség megmutatja 
magát. Mégis a küzdelem és a nyomorúság a leghűségesebb. 

Itt jó kényelmesen lakok. Kellemes, jó külön szobám van, 
200.- lejt fizetek érte s a kosztért még nem tudom mennyit. 
Egyelőre lopom a napot — illetve olvasgatok s egyet-egyet írok. 
Ezt a novellámat, mit itt küldök, itt írtam. Ha egy csepp örö-
met tudok szerezni Neked vele, nagyon jól esik, mert ezt az 
írásomat én is nagyon szeretem. Azért is, mert a mi diákkori 
mulatozásainkra is emlékszem (Zsuzsikával,12 mikor szitálta a 
lisztet, emlékszel-e? ) azért is, mert Nyírő igen megdicsért érte 
és majdnem úgy örvendett neki, mint én. Eddig a legjobb írá-
som, azt mondotta és ki is akarta cserélni azzal, amelyik bent 
van pályázaton, de aztán Zágoni12a megtudta s nem lehetett. 
Arról pedig, amelyik a pályázaton van, azt mondotta Nyírő, 
hogy a három legjobb között van. így legalább harmadik le-
szek. 

Amíg otthon voltam írtam még egyet, abban bennevagyunk 
mind a négyen: Te, Zolti és Anti.13 Igen keserves írás, az én 
végrendeletem van benne s az a címe: Megnyitom a földnek 
száját. Ha megjelenik elküldöm. 

Most aztán ne haragudj, hogy ilyen sokat össze-vissza íroga-
ték, de főleg azért tettem, hogy Te is sokat és magadról min-
dent íijál. Otthon hogy vannak? Bankban mi újság? Fizetés s 
miegyetmás? Hát a lakás hogy szógál? 

1 2 Zsuzsika egy udvarhelyi kiskocsmáros leánya, akivel mi, deákok 
tréfálkoztunk - neki igen tetszőleg. 

1 ' / 'Zágoni István, újságíró 
" A négy lakótárs és jóbarát: Tamási Áron, Magyarosi Zoltán, 

Halmágyi Antal, Molnár Jenő. Emlékezetem szerint az elküldött novella 
a Zarándok földmives volt. A Lélekinduláshan jelent meg. 
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Várom a leveledet s ölellek szeretettel jóbarátod 

Áron 
Üdvözlöm szeretettel a mi kedves barátunkat is Huber 
Lászlót.14 

* 

Boríték nincs , , , 
Kezirassal 

v A T „ Kvár, 1923. ápr. 9. Kedves Jenő, 
no, most jere beszélgessünk egy kicsit. Úgyis mostanában 

igen ritkán tesszük — nem egészen az én hibámból. 
Megint írhatnál bővebben, hiszen letőt már a báli-szezon. Új 

tüzelések pedig csak májusban kezdődnek istenigazából. 
Hadd forgassalak meg Téged minden oldalról — azután 

aztán én is megmutatom magamat. — Különösen mostanában 
nagyon sokszor, túlsokszor eszembejuttok s különösen Te. Azt 
mondhatnám, hogy nélkülözések között élek, hogy egy-egy ki-
csit nem jöhetünk essze. Súj enné meg ezt a távolságot. Most 
épen jócskán vóna mit mondogassak. 

Nálad miféle változások estek, — mert úgy érzem, hogy 
estek. A bankotokban mi újság? Vártam volna, hogy a fizetés-
javítás s egyéb jóravaló dolgokról írsz, de nemigen tetted. Eled-
dig erősen furfangos bank-ember lett belőled, ami sok nyomo-
rúság mellett nagy áldás is, mert affélékre örökké szükség van. 
Jobban és jobban kezdem látni az igazságot: a világnak min-
den-dolgát bármennyire ideális legyen is — az anyagi oldalát 
kell erősebben fogni. Enélkül egyedül marad és feldől az 
ember. 

Miféle új terveid vannak? Olaszországgal erősíted-e az 
összeköttetéseidet? A fényképet jó volna látnom, mert igazán 
kíváncsi vagyok arra a fehérnépre, kiről Te olyan szépen tudsz 
beszélni. Műiden arra vall, hogy ezen országban előbb-utóbb 
nem lesz maradásod s ne is legyen. A lakás hogy fungál? A 

1 4 Kollégánk, jogász. 

1 3 * 
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fekete földet tavaszi vetésre tán megművelted eddig! Biza, mi 
szántó-vető emberek vagyunk. Dolgozgatol-e eddigi irányod-
ban? Értem alatta a félig irodalmi, félig gondolkozó s elmél-
kedő irányt. Jenő, lelkem, a tudás több örömet szerez az 
embernek, mint akármi más. Sokszor gondoltam már arra, hogy 
megírom Neked azon szándékomat, hogy egyetmás arravaló 
írásaidat, ha elküldöd nekem, elhelyezem vagy a K. U.-nál vagy 
az Ellenzéknél.15 Eddig nem mertelek annyira biztatni, mert 
nem voltam olyan közeli jóismeretségbe egyikkel sem, hogy 
biztosra vehettem volna a sikeres szólást. De most megtehetem. 

Otthon mi újság van? Szeretnék még egyszer ellátogatni 
arrafelé. 

Zolti16 a múltkor itt volt, de nem lehettem együtt vele, csak 
félóráig, mert hazament. Erősen meghízott, jól néz ki. Még 
bejövése előtt küldötte el nekem azt az újságot, mit Neked az 
ő meghagyása szerint küldök el. Tanulságos elolvasni. Mély 
fordulás ez Nagy Károllyal1 7 szembe különösen! Remélem 
Neked is írt mostanában. 

Pázsival beszéltem újra.1 8 Azt mondja, hogy megint féléves 
rendszer van s azért be kellett írasson Téged félévkor is. Tan-
díjat nem fizetett, de szerzett valahonnan egy honossági igazol-
ványt, ami szükséges volt beiratkozáskor. Ez pénzbekerült azt 
mondja: (Oldaljegyzés általa). Ha akarsz vizsgázni küld el neki 
a kérvényt, de ha nincs könyved tőle kélj tájékoztatást (azt 
mondja). Jobbnak hinném, ha nekem írnál s én elintézném 
szóval. 

Anti nekem is írt levelet.19 Érzik, hogy el van szomorodva 
s hogy rosszul esik az egyedüllét. Már 15 dollárt keres heten-
ként, de nem írja mi a sújjal. 

1 5 Keleti Újság kolozsvári napilap, az Ellenzék szintén. 
' 6 Magyarosi Zoltán, az egyik jóbarát. 
1 ' Nagy Károly volt kolozsvári ref. püspök. Irodalmi és politikai 

vitáról van szó. 
1 'Pázsi, az egyetem mindent intéző altisztje. 
1 9 Halmágyi Antal kivándorolt. 
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Én úgy látszik május vége előtt nem kapok vízumot. Elég 
kellemetlen várni. Tanulok, olvasok, színházba járok s ritkán 
írok, de igazán nagyon ritkán. Tudja az ánti, de mindig druk-
kolok írásba fogni, mert újra és újra érzem, hogy nem tudok 
jól írni. Ha egy évvel korábban jövök rá erre, bizonyára nem is 
kezdettem volna még írni. 

Már egy hónapja Nyírővel együtt lakok. Jóska napján kint 
voltunk nála Válaszúton s délutántól reggelig ivánk. Ott volt 
Zágoni is, de egész éjjel mind sunnyaszkodott. Nagyszerűen 
mulattatott Nyírő: furt hegedült s énekelt nekünk, mint egy 
igric. Reggel aztán olyan beszédet vágott, hogy mind sírtunk. 
Voltunk a bárban s a széplányoknál is. Elég gyakran illoga-
tunk. Drága jó ember. 

Az öreg Benedek Elek írt nekem egy nagyon drága leve-
let.20 „Édes onokám" — azt írja s olyan drága, hogy az ember 
nem tudja síijon-e vagy kacagjon. A dolog eredete ott van, 
hogy „Megnyitom a földnek száját" annyira tetszett neki, 
hogy Balázs Ferinek írott levelében hosszasan kérdezősködött 
felőlem s kérte, úja meg neki, hogy én ki és mi vagyok Farkas-
lakán: bíró-e, földműves-e, vagy mi. S közben ilyeneket: erős 
fiú, nagy talentum. (Láttad vóna, mily keserű volt a fiatal írók 
orcája!) Aztán én referáltam magamról s Nyírő is írt egyetmást. 
Május 6-án itt lesz az öreg s jelezte, hogy akkor ünnepelünk. 

Ha más nem is, de az végtelenül jól esik, hogy a fiatal írók 
(Kacsó, Szentiványi stb.)21 ha többet is írtak s régebben is, 
mint én, de elmaradtak. Mikor a „Pásztortűzhöz" bevonultam, 
Reményik s a többi is elvoltak szédülve, hogy eddig hogy nem 
vettek engemet észre s hogy micsoda különös erő van az írá-
somban. Én aztán magamban jókat nevetek az ilyeneken s nem 
magam tartom tehetségesnek olyan erősen, mint őket tehetség-

2"Benedek Elek levele valószínű megmaradt, talán Farkaslakán a 
Tamási-házban. 

2 'Kacsó Sándor igen jó barát, a tizenegyek tagja. Szentiványi 
Sándor szintén 11-es, ma az USA-ban élő püspök. Fiatal erdélyi írók 
(11.) Antológiája. 1923. 
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teleneknek. — Az ,.Ellenzék" húsvéti számában volt egy novel-
lám „Ki vagy hé" címen. Ezért 300 lejt kaptam s maga a 
Grois2 2 azt mondotta, hogy az egész számban a legszebb írás 
volt. Különben írásbeli megállapodásom van az „Ellenzékkel", 
hogy hasábonként 40 lejt fizet nekem. 

Közelebbről, talán a jövő vasárnapon végre ledöntik a 
K. U.-nál a pályázatot. A beadott novellám ott elveszett, de 
újra s jobban írtam s tudom biztosan, hogy nagy esélyem van 
az első díjra. Ha úgy lesz, jót iszunk egyet s nagyobb örömem 
nem is volna, mintha Te is itt lehetnél. Nézd meg az újságot s 
ha meglátod, hogy megnyertem a díjat, két liter bort igyál meg 
a kontómra s én mindjárt elküldöm Neked a pénzt. De ezt 
egészen komolyan mondom, de legyen jókedved s felejtsd el a 
világot. 

Addig is íijál magadról, a bankról, otthonról és mindenről. 

From: 
Áron Tamási 
Manager Foreign Department, 
Merchants Miners Bank, 
Welch, W. Va.23 

Ölellek szeretettel és barátsággal 
Áron 

Boríték Kézírással 

Mr. Eugene Molnár 

Roumania 
Transsylvania 

Brasov - Brassó 
At the Branch of Pesti Magyar 

Kereskedelmi Bank 

Europe 

2 2 Grois az Ellenzék gazdasági irányítója. 
2 3W[est] V[irgini]a 
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Kézírással 
Tamási Áron Welch, W. Va. 1924. ápr. 4. 

Kedves Jenőkém, 
a napokban már egy hónapja lesz, hogy 

Antival együtt közös levelet írtunk Neked, s a nyolcas szoba 
többi kedveseinek. Természetesen válasz még nem jött, de 
lehet, hogy nem a Te hibádból, hanem a pósta miatt. Mégis, 
mielőtt még bevárnám, írok Neked, hátha szükséges arranézve, 
hogy régiekre emlékezzél. 

Most elseje óta vagyok Welchben, ami hivatalomnál fogva 
már az én városom. Először mégis nagyjában idevetem azt a 
hónapot, amit Gary ban Antival24 együtt töltöttem. 

Hát ez a Gary egy kicsi bánya város. Azért nem nevezem 
falunak, mert itt Amerikában nincs falu. összes otthoni érte-
lemben vett szórakozási hely egy mozi volt, de nem untuk 
magunkat — legalább átajában nem. A banktól nem messze, 
van ott egy klub-ház s ott laktunk mind a ketten. Szobánk 
meglehetősen kicsi volt, hideg s ha magunk benne nem vol-
tunk, barátságtalan is. Lányok is laknak ottan - de micsoda 
lányok! — hajítófánál nem sokkal érnek többet, legalább ne-
kem. Nem is állhattam egyiket sem. Hanem Antinak volt ottan 
egy leánya, magyarul azt mondjuk, hogy szeretője. Ez még elég 
tűrhető volt, csakhogy igen lagymatag. Utolsó időben a menst-
ruáció körül valami aggodalmak állottak be, ami Antit is látha-
tólag érdekelte, mert a a vadházasságot nem szerette volna 
éppen azzal törvényesre változtatni. Végre, egy hét múlva meg-
jött az öröm, de Anti azt mondja, hogy többet nem mesterked-
nek. — Nekem nem volt senkim, mert már addig jutottam, 
hogy azt mondom: eddigelé elég fehérnépem volt olyan, ki 
ízlésemet nem elégítette ki s ezután csak olyant akarok, kit 
nézni is örömmel tudjak. Ilyenformán mindjárt egy éve, hogy 
magamat nem osztogatom — csak a pennámon keresztül. — 

2 4 Halmágyi Antalról van szó. 
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Anti meglehetős váratlan változásokon ment keresztül. Lát-
hatólag az irodalom iránt már nem buzgó — Amint várható is 
volt, a politika inkább érdekli. Személyes hatásom egy kissé 
megingatta s amint a napokban be is vallotta: már egy novellát 
kezdett írni, de az első kísérletet eltépte. Azért meg fogja 
mégis írni. — Egyébként nagyon jól tud alkalmazkodni, ami 
szerencséje. Például elmentünk ott egy magyar bányász-bálba, 
ami a kolozsvári cseléd-bálon alul állott - s ott még táncolt is. 
Magam csak ámultam. S olyan lányokra mondogatja rá, hogy 
tetszik, vagy egyéb elismeréseket, kikről sokan mást állítunk. 
Egy kissé, mintha inkább a földön járna, mint azelőtt, egészen 
rendes ember s különösképpen nem lelkesedik semmiért. Egé-
szen egészséges ember. Tán neki van igaza. Némelykor, mikor 
egyik-másik novellámat olvastam fel neki, mégis ellágyult s jól 
esett neki, hogy könnyes a szemem. Különben, még reménye-
men felül is, irodalmi barátom lett, értem alatta, hogy őszintén 
azt tartja rólam, hogy tudok írni. Ez nagy eredmény nála s 
reám nézve annál örvendetesebb, mert belátta, hogy sok szép-
ség és érték van a székely népben: — drága, szomorú, édes 
sanyargó kicsi Népem! — 

Ami az ottani hivatalt illeti, nagyon jó volt: ő keveset s én 
semmit se dolgoztam, de természetesen a 130. — dolláromat 
megkaptam. 

Welch valami hét kilóméterre van onnan. Autóval közleke-
dünk, tíz perc alatt. Vonat is van. Ez már valamivel inkább 
város. Szép épületei is vannak s úri közönsége is. 

A külföldi osztályt, minek vezetésére engem felfogadtak, 
most szervezzük be, jobban mondva én szervezem be. Sokszor 
gondolok Reád, mert egészen Neked való állás volna: sok 
nyelvet beszélni s serényen tevékenykedni. Valami magyar s 
román körleveleket szerkesztettem s a napokban azokat kül-
döttem széjjel a vidékre. A román miatt izzadtam, mert kicsi 
tudományomnak jórészét már elfelejtettem, de megcsináltam 
valahogy. Dolgom még egyelőre nincs sok s a hivatalomat 
viszonylagosan szeretem. Ha tudnád: miken mentem azelőtt 
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keresztül! — Némi akadályok vannak még a beszéd körül, de ez 
javamra válik s kár, hogy előbb nem kaptam egy ilyen állást, 
mert már meglehetősen tudnék angolul. Azért már megélek, 
annyit tudok. Természetesen a hivatalt angolul kell vezetni. A 
pénz kezelés miatt 5000. - dollárra biztosítottak s Antit is 
beneveztük, aki jellememre nézve, tud felvilágosítást adni - , 
most azt mondja, hogy a tövisi2 5 esetet be fogja írni.? 

Kényelmes, jó szobám van, fürdő-szobával, havi 28 dollár. 
A legszebb helyen vettem kosztot: havi 45, - dollár. Igaz, 
hogy jobban is élek, mint a Szent Jóskában.2 6 Valami pénzem 
maradna is a 130-ból, de az utolsó hónapban nem dolgoztam s 
adósságra megy most két havi fölöslegem. 

Mégis vágyom vissza New Yorkba. Ha Erzsike kijön, talán 
visszamegyek. Ott látok s tanulok s észrevétlenül is 
gazdagodom. Számításom szerint július—augusztusban jön ki, s 
ha lehet, még a hajónál megesküszünk. Egyetlen fehérnép, kit 
szerettem s szeretek. Főrésze van abban, hogy életem komoly 
fordulatot vett. Csak egy célom lehet: magamba mélyedni s ha 
kaptam valamit a fajomtól, azt elsősorban neki visszaadni. 
Semmi kritika nem fontos számomra, önbizalmam sokkal 
rosszabb kritikákat is elbírna, mint amilyeneket hallok. Sok 
helyről azt vetik, hogy nem értenek meg. Hát biza, van úgy az 
ember. De a székely-írás számára külön kritikát csináltatunk -
ha élünk. — 

A napokban Szentimreinek írtam a novelláim kiadása ügyé-
ben.27 Jövő karácsonyra akarom. Jelenleg 20 novellám van 
papíroson. Főleg azért szeretném kiadni, hogy egészen nyugod-
tan belekezdjek a székely-regényem írásába. Ott dől el valami, 
vagy a drámában. Harmincéves koromig mindenesetre egyet-
mást meg fogunk tudni, — 

2 5 Emlékezetem szerint Tövisen egy zsebtolvaj Tamási Áront meg-
lopta. 

2 6 „Szent Jóska" Egyetem utcai internátus. 
2 'Szentimrei Jenő (1891-1959) költő, író, szerkesztő. 
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Mindenek között, ami otthonnal kapcsolatban van, az fáj a 
legjobban, hogy Te s Ti elcsendesedtetek, mintha a barátság 
kilóméterekkel lenne kimérve. Zolti2 8 még nem is írt s Te is 
nagyon gyéren. De hát semmisem történik ok nélkül. — 

Kedves jóapád s édesanyád hogy vannak? Hát a leánkák? 
írjál róluk valamit, mert nagyon jól fog esni. Én nagyon 
szeretem őket, s fáj, hogy nem mehettem többször Három-
székre. 

fijál magadról terjedelmesen s még azt is, hogy kikkel mit 
beszélsz. A bevándorlás körül még semmi újságot nem tudok 
írni. 

Köszöntlek s ölellek szeretettel 
Áron 

* 

Boríték 

Á. Tamási Kézírással 
To Europe 
с/о Merchants Miners Bank, 
Welch, W-Va. - U. S. America 

Mr. Jenő Molnár 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Fiókja 

Roumania 
(Transsylvania) Brasov-Brassó 

Welch, W. Va. Január 1. 1925. 

Kedves Jenőke, 

november 26.ról címzett körülményes leve-
led megjött. Valami tíz napig pihentettem csak s már írok reá, 
hogy vénségem dacára elevenebb tempót teremtsek, mert — 
amint látom — Te félreismert müvek módjára bánsz leveleim-
mel: pihenteted sokáig, hogy nőjjön az értéke. 

2 * Magyarosi Zoltánról van szó. 
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Hanem, én sem vagyok immár olyan jó levélíró, mint valék 
kolozsvári fiatal erőim idejében. A fejérnépek is reámuntak, 
nemigen akad, kinek írhatnék. Legtöbbjit erősen nem is sajná-
lom, tán legjobban Gálffy Annát. Még az elején írtam volt 
neki, de nem jött válasz s így elszakadt ez a kapocs is. Sokszor 
nyugtalanít a dolog, mert eljövésem előtt egy hozzám csempé-
szett levelében nagyon misztikusan írta, hogy: „nagy baj van". 
Nemző-képességemben nem erősen hiszek s így tág tere volt a 
találgatásoknak. Ha valamit hallanál róla, ne felejtsd el megírni 
s ha alkalmas emberrel jösz össze, érdeklődj: mégis könnyeb-
ben megy, mint innen. 

Mivel otthoni dolgot érinték, megemlítem, hogy sok min-
deme, ami ebbe a vonalba tartozik, szerettem volna választ 
nyerni Tőled, de nem nyertem. Talán mert ezek közel vannak 
Hozzád, nem jönnek a pennád alá. Elsősorban a szüléidről s a 
családtagjairól vettem volna örömmel híreket. Apád tanít-e 
még, ott laknak-e Uzonban? Most szép téli idő lehet ott. 
Emlékezetes látogatásunk után könnyű elképzelni. Nagy papi 
kabátokba öltözve, vígan voltunk. Hát még a híres bál,29 a sok 
ízetlen fehérnéppel s bükkfejű téli gavallérokkal! Emlékszel-e, 
egy leány milyen figyelmesen mondogatta, hogy én bolond 
vagyok: nagyot nem tévedett. Aztán éjféli tisztelet-tevésünk a 
porták előtt; kár, hogy nem tudja Szabó Dezső. 

Nem tudom miért, de az ottani lányok közül már csak az 
Indig Erzsike3 0 emléke maradt meg. Némelykor, ha ott viselt 
dolgainkkal kapcsolatban eszembejut, szeretném az arcát ma-
gam elé idézni, sajnos, nem sikerül, pedig igen rokonszenves 
gyermek volt. Ha találkozol vele, tolmácsold idvezletemet. 
Szerettem volna gyűjtő-ívet küldetni neki is, de a faluját a sok 
közül nem tudtam kiválasztani: így fungál már az én eszem. 
Nagyon megköszönném Neked, ha a Hozzád küldött ívet el-

2 'Illyefalvi bál (Háromszéken) 
3 0 Indig Erzsike keresztvári kereskedő leánya 
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juttatnád hozzá, vagy ha nem fog menni, úgy a magadén 
előfizettetnél vele. 

Az egyenes vonal megszakításával, már engedd meg, hogy 
ezen ügyre vonatkozólag a többit is mondjam meg: Sok fontol-
gatás és rizikó vállalása után úgy döntöttem, hogy a novellás-
könyvemet Húsvétra kikínlódjuk, ha a várt akadályokon kívül 
valami meghiúsító nem jön. Még nem tudom, hogy a könyvre 
vonatkozó tervezetem s egyéb rávonatkozó dolgaim szeren-
csésen Erzsikéhez értek-e, de remélem, ő fogja előfizetőkkel 
megszervezni a dolgot, mert, tudod bizonyára, jelenleg csak így 
lehet nyilvánosságra vergődni. Sikeres működésében nem kétel-
kedem, mert tudom, hogy teljes erejével nekilát a dolognak. A 
Minerva, vagy az Erzsébetnyomda van tervbevéve, de a végleges 
döntést a végérvényes ajánlatok összevetése után Erzsike teszi. 
Eddigi 26 novellám közül úgy 18—20 jön a könyvbe, amit 
hozzávetőleg 180—200 oldalra becsülök. Lehet, hogy a fel-
hívást a gyűjtő-ívvel már meg is kaptad, vagy rövidesen meg-
kapod. Tudom jól, hogy kérés nélkül is segítségemre leszel 
előfizetők szerzésében, de erre külön is szeretettel kérlek. 
Átérzed, hogy ez fontos és jelentős dolog reám nézve, hogy 
végre kötettel is elindulhassak. Brassói és háromszéki ismerő-
seidet beszéld rá az előfizetésre. Természetesen ha egyetlen 
előfizetőt sem sikerülne szerezned, úgyis első dolgom lenne, 
hogy Neked tisztelet-példányt adjak. Egyéb hálám mellett is 
Te vagy a legelső, kit örömömben osztozni szeretnék látni s 
akivel meg is osztom.31 

Ha a háromszékiekhez hozzá tudnál férni, azt nagy hálával 
venném, mert elsősorban a székelyek között akarok letele-
pedni. 

Szemlérnek32 is küldettem ívet, a minap levelet is írtam 
neki. Vedd rá magadat és menj el oda, hadd lám, miket mond a 
levélről. — 

31A Lélekindulás c. kötetről van szó. 
3 2 id. Szemlér Ferenc irodalomtanárunk volt. Szerettük. 
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Jól gondoltad, hogy én unom itt magamat. Biza Te is 
megelégelnéd hosszú időn átal vezekelni itt, mint egy fakír. 
Szegény amerikaiakat végnélkül unom, a sok marhát. Nemi 
különbség nélkül, nem tudok megbarátkozni velük: ebben 
nagy különbség van Anti között és közöttem, mert ő jól tűri 
őket s gyakorolja. 

írásod szerint az anyagi helyzeted nem valami bőséges, de 
én sem vagyok elébb. Minden fene drága és rossz. Még egy jó 
falást nem is ettem itten, hálaistennek, az nem is nagyon 
fontos. Csak dolgozni s aztán egyedül lenni, amiben nem a 
magány bosszantó, hanem az, hogy az ellenkezője nem is 
lehetséges. 

Te már egészen jól tudsz eddig románul, ami mégis főered-
mény. — A román nőket műveled-e? Csak el ne kezd Te is, 
hogy: „le kell vágni, a Krisztusát, le kell vágni!" Szegény Zolti, 
már le is vágta, úgy látszik. 

Leveledet olvasván, Antival jókat nevettünk azon a részen, 
ahol a nyolcasban tett szerelmi-vallomásokról írsz. Bizony, 
azok mind úgy valának, a pirulástól a Cazzoig.33 Bár pirulhat-
nék most is, de nemigen van, ki erre méltót kérdezzen. A 
tehetség megnyilvánulása akármilyen oldalon csak apasztja 
azok számát, akik igazán szeretnek, csak az irigykedők szapo-
rodnak. 

Most is, jól láthattad, miféle torzsalkodás zajlott le a fiata-
lok s beérkezett, jobban mondva: impotens vének között az 
otthoni irodalmi piacon. Pedig semmi szükség reá ilyen ered-
ménytelen formában. Művekkel kell a hepciáskodó véneket 
eltakarítani láb alól. 

Említed, hogy az eredeti lakból elköltöztél, de figyelmesen 
hallgattál örökké arról a szerepedről, ami a háziasszonnyal 
esett vala meg. Az erőteljes férj vájjon nem kivetett-e a szent-

3 3 „Cazzo" Fogságból hoztam ezt a szót. 
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élyből? — Hanem, hallod-é, sokra ment a házbér: 1000 lej, 
uramjézuskrisztus! S fát s fotogént még magadnak kell venned! 
Hanem, mikor romány fátákat viszel magadhoz, legalább 
spórold a világítást. (Ügyes leánkákat én is örömest megsza-
golnék.) 

Élet-filozófiád tömörülni kezd egészséges irányba. Látom, 
higgadsz jócskán. Bár felfogásaid iránya el kezd térni az 
enyémtől, lelki konszolidációdnak örülök, mert nyugalmat hoz 
Neked. Mégis csak az a cél, hogy az ember a céljait és felfogá-
sát önmagával hozza harmóniába, mert — sajnos — önmagun-
kat megtorlás nélkül nem lehet ide-oda dirigálni. Ezt magad is 
szépen kifejted, mikor az egyénben látod csupán az elérhető 
eredmények forrását s nem a szerencsés, vagy kedvező helyze-
tek segítségében. Okoskodásodban sok szociológia van s ahogy 
a dolgokat magyarázod, mindig jobban elárulod, hogy sok 
politikai érzéked van. 

Kurta írásodat olvastuk a M. Kisebbségben.34 A magam 
részéről nagyon szeretném, ha elgondolásaidat nem forgácsol-
nád széjjel s arra biztatlak, hogy alapos tanulmányok és a 
dolgok rendszerezése után írjál egy könyvet, de nem cikkekből 
összerakva, hanem egyetlen problémának mély és kimerítő 
tanulmányát írd meg. Értem az erdélyi magyarság politikai 
útját, mely az államnak hasznára, magának fennmaradására 
vezet. Ne hidd, hogy hálátlan munka. Másfél év alatt meg 
tudnád csinálni. Egy évet gondolok a tanulmányok és Erdély 
történelmének megismerésére, a felet a megírásra. Alapos 
tudással s demokratikus elveid kiépítésével olyan munkát vé-
geznél, mely magyarságunk számottevő emberei közé emelne. 
Úgyis a mi generációnknak kell kiépítenie népünk új irodalmát 
és politikáját, a mostaniak csak a múltat próbálják idomítani, 
ez döcögésnél nem egyéb. 

Szekfű Gyulával jó kezdetben vagy. Előtted a feladat: csi-
nálj há t , jó és okos" dolgokat. 

3 4 Magyar Kisebbség, megjelent rövid cikk. 
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Drámai művemhez való némi hozzászólásodat köszönöm.3 s 

Itt megérezted magad is, hogy utunk két különböző irányba 
lendül: úgy mint a politika és az irodalom. Én csak teremtem 
továbbra is, ha erőmet megtartja az Isten, a tragikus, nagy 
székelyeket s Te teremtsd meg a praktikus kicsi székelyeket: 
népünk értékeléséhez és fennmaradásához mind a kettő szük-
séges. 

A nyeretlenség nem csüggesztett el. Annyit már első na-
gyobb művemmel is elértem, hogy a hivatalos kritika, ami 
irodalmi irányommal igazán nem osztja nézetét, kénytelen 
olyan írói erényeket elismerni rólam, ami nekem egy díjnál 
többet ér és megerősíti, hogy írónak születtem — s majd 
elválik, hogy milyen műfaj írójának. 

Erős nyugalommal veszem azokat a híreket, melyek arról 
szólnak, hogy az ősvigasztalással írói berkekben határozott 
elismerést és szokatlan tekintélyt szereztem magamnak. Kuncz 
Aladár éppen a napokban írt igen nagyrabecsülő levelet s 
Erzsike jelenti, hogy Ligeti Ernő36 a darabot meg akaija venni 
a „Szépmives Céh" részére kiadásra. Milyen jó érzés lesz nem 
adni oda! 

Most Anti készül drámát írni, de el ne árulj engemet, mert 
még csak a hozzávaló kedvet jelentette be, de őszinte szerete-
temmel azon leszek, hogy ne hagyjam eredménytelenül el-
múlni a kedvét. 

Zolti a minap írt Antinak s az én irodalmi munkásságomról 
szólva, tekergeti a fejét, hogy ezt nem hitte volna. — Már 
nekem is írhatna, közelebbről meg fogom szidni. 

Régi iskolás-barátainkról ne felejts el írni! 
Az idő jól eltelvén irodalommal és politikával, a hazamenés-

ről majd máskor, Van még idő rá, sajnos. Leveledet hosszú 
pihenés elkerülésével várom. 

3 s Az ösvigasztalásról van szó. 
3 6 Ligeti Ernő kolozsvári újságíró 
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Drága szüleidnek s Hozzátartozóidnak add át nagy szeretet-
tel küldött üdvözlésemet. 

önfeláldozó életünk kezdetén ölellek pirulással: 
Áron 

(Kedves Dr. Lászlót köszöntsd szintén!)3 7 

* 

Gépírással 
Boríték nincs 

Kolozsvár, 1926. június 5. 

Kedves Jenőke, 

megérkezésem második napján kaptam 
meg a táviratodat s még eddig írtam volna Neked, de valahogy 
arra számítottam, hogy eljösz a napokban. Bár úgy lenne, hogy 
még e levél megérkezése előtt beállítanál, tekintettel arra, hogy 
holnap vasárnap vagyon. 

Végtelenül jól esett gyengéd figyelmed s hirtelen el is felej-
tettem a Te igen hosszú hallgatásodat, ami — őszintén szólva — 
sokszor nagyon fájt. De biztosra veszem, hogy alapos okaid 
voltak reá, csak adná az Isten, hogy semmi fájdalmas dolog ne 
legyen az okok között, inkább szerelem, lelki kibomlás s 
hasonló egyéni jó élettapasztalatok. 

Utazásomról s aztán különösen amerikai életemről részlete-
sen és a valóságnak megfelelően szóban fogok Neked beszá-
molni s ez az utolsó jelző is fontos, mert még eddig senki előtt 
nem cselekedtem meg, kivéve természetesem Erzsikét, aki már 
remélhetőleg nem számít külön embernek, legalább magam 
szeretném, ha nem számítana. 

Megérkezésem után úgy tűnt fel, mintha egy kicsit össze-
zsugorodott vona Kolozsvár, de most már majdnem a régi 
szemmel tudom nézni, már ami az arányokat illeti, mert más-

3 7 Egyik bentlakó társ, jogász. 
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különben csak most látom és különösen érzem meg ezt a várost 
és általa Erdélyt. 

Nem gondolom, hogy a viszonyok rosszabbak volnának, 
mint amikor elmentem, kivéve a mi irodalmi ügyeinket, de hát 
azért gyűlünk haza, hogy etéren is taszigáljuk a dolgot. Soha 
nem voltak még ennyire tunyák és megtörtek az írófajták. 
Megérkezésem után rögtön nekifeküdtünk Szentimrei, Jancsó 
Béla s magam, hogy az Erdélyi Irodalmi Társaságban elnök és 
főtitkár csere történjék jövő szombaton s elég szépen halad az 
ügyünk. Természetesen még titokban dolgozunk, izgatjuk az 
embereket, de ha sikerül, napkisütést jelentene megint. Akkor 
Dózsa helyére ülne Makkai Sándor, Borbély helyére Szent-
imrei.3 7 / 3 S a többi tervek jönnének utána. Ugyancsak a jövő 
szombaton tagválasztás van az Irodalmi Társaságban s ha a 
lista, amit Paál Árpád, Kós, Szentimrei, Nyírő, Walter s Makkai 
s még néhányan signáltak, győzelemre jut, akkor én is ott 
vagyok egész meglepetésszerűen s ilyen rövid múlt után, de a 
dolognak ez a hivatalos fele nem fontos, inkább tere lenne 
mozgásnak, ezt szeretném. 

Holnap cikksorozat indul a Keletiben, figyeld meg. Nehéz 
ember Weisz,3 8 de magam se voltam más, de reám is mondták, 
hogy Amerika megváltoztatott. A hat cikkért 3000 lejt adnak. 
S most hallgass ide: Weisz említette, hogy a Székelyföldön 
dolgozni akar a Keleti Újsággal s Brassóban felállítana egy 
irodát s ide engemet szeretne. Komolyan gondolkozunk a 
dolgon, kapnék legalább 8000 lejt. 

Egyébként mind jól vagyunk, az esküvőt a hónap végére 
tervezzük, ha állampolgári ügyem addig el lesz intézve. Ha előbb 
nem, akkor itt szeretnélek látni. 

Szeretettel s a viszontlátás reményében üdvözöllek mindnyá-
jatokat. i 
J * Aron 

3 1 / a Dózsa Endre alispán, az Erdélyi Irodalmi Társasáé elnöke, 
Borbély István a főtitkár. 

3 8 Weisz a Keleti Újság gazdasági irányítója. 

14 I rodalomtörténet 
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Kézírással 

Molnár Jenő úrnak 
banktisztviselő 

Brasov 
Pesti Magyar Kerbank fiókja 

Aron Tamási 
Kvár, június 30. - 926. 

Kedves Jenőke, 
leveledet s a benne lévő jókat örömmel olvasám s emellett 

arravaló e néhány sorom, hogy tudassa Veled: egybekelésünket 
július 10-re tűztük ki, rítus szerint szombati napra, s kérlek s 
elvárom én s rajtam keresztül mind, hogy ezen „ünnepélyes" 
alkalomra feljössz, örvendesz velünk, eszel és iszol s annak-
utána egészségben visszamész. Paál Árpád is vendégeim között 
leszen s éjféli politikát is űzhettek. Egy-két sort menessz! 

Kedves szüleidnek szeretetteljes üdvözletemet küldöm. 
Ölel: 

Áron 
• 

Kézírással 
Boríték 

Nagyságos 
Molnár Jenő úrnak, 

tisztviselő 
Bod-Botfalu 
Judetul Brasov 

Cukorgyár 
Kvár, 927.okt.24. 

Kedves Jenőke. 

már három hete, hogy megígértem Neked a levelet. Amúgy 
is igazán idejét érzem annak, hogy magamtól s a dolgokról 
elmondjak egyetmást. 

Boríték 
Tekintetes 
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A gyászomról tudsz. Ott is a nyomorúság siettette a dolgot, 
öcsém nem lévén otthon a nyáron, apám igen sokat dolgozott 
maga s hogy dolgozhasson, titkolta betegségét, talán még maga 
előtt is. Mire orvoshoz ment, késő volt. Amikor megkaptam a 
betegségéről szóló sürgönyt, már minden reményemről le-
tettem. Tudtam, hogy nem emlékezem s nem emlékszik senki 
családbatartozó férfiúra, aki elérte volna a 60-ik esztendőt. 
Mind javakorban haltak el. Tehát apám is soron volt már. 
Furcsán hangzik, de nekem szinte valóság ez, mert ahogy 
hiszek az egyén sorstörvényében, úgy hiszek abban is, amely a 
családokban és a fajokban él, éltet és pusztít. Ezenkívül éppen 
azzal a részével foglalkoztam a regényemnek, ahol a legény 
főhősnek (magamnak) az apja meghal. Ez is furcsa, de éppen 
egy olyan regénnyel kapcsolatban, ahol a főhős élete állandóan 
a sors és balsors kezében remeg, érthető az én megdöbbe-
nésem is. 

Sokáig lehangolt voltam. Szomorú vagyok ma is. Elhelyez-
kedni sem sikerült még, bár igaz, nem sokat tettem ilyen 
irányban. Paál Árpád, Nyírő és Zágoni a Keletinél vannak. 
Kacsónak most sikerült a Brassói Lapoknál helyet szereznie. A 
többi ismertek közül én és Szentimrei urak vagyunk. Még nem 
sokat törődtem a dologgal, mert minden időmet magának 
követeli a regényem. Naponkint dolgozom rajta s bár látható 
munkát naponta csak három, talán négy óráig dolgozom, mégis 
mással nem tudok törődni. így is kifáradok, mert erős munka 
ez és kinos, fájdalmas. Nem tudom elviselni, hogy leírjak vala-
mit, ami nem jó s ami maradék nélkül ne én legyek. Bezzeg a 
könnyű a . . ,3 9 Eddig ekkora érzés és erő tartalékkal három 
regényt is megírt volna akármelyik. De nem bánom, legalább 
egész munkát csinálok. Újévre készen leszek s két kötetben 
februárban, vagy március elején hozzák ki. Erősen vallásos lesz 
az írás. A papok üvölteni fognak. 

3 'Egy szót T. A. is kihúzott, olvashatatlan. 

1 4 * 
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Ide-oda egy-egy novellát is írok, zsebpénzért. Néhány es-
télyt is megrendeztünk Szentimrei Jenővel. Ez is hoz valamit. 
Legközelebb Tordára megyünk, aztán tervbevettük Brassót, 
Barótot, Szentgyörgyöt. Hosszúfalut, november második heté-
ben lenne. Velünk lesz Benedek Elek s Farcádi is. Az estély 
meglesz s a jelzett dátum is biztosnak látszik. Bizonyosra 
veszem azt is, hogy bent is velünk leszel akkor. Ha alkalmak 
adódnak, csinálj egy kicsi propagandát. Jelezd brassói ismerő-
seid előtt is. 

Bocsáss meg, hogy annakidején figyelmes leveledre nem 
mozdultam meg az uzoni ügyben. Talán igen jó volna nekem 
egy olyan pozíció, de most megint ügy gondolom, hogy nem 
mozdulok el Kolozsvárról, amíg irodalmilag meg nem vetem a 
lábamat a „Búlátott óriás" című regényemmel, esetleg egy 
egészen új paraszt-vígjátékkal. 

Két esetben is segítségedet kértem farkaslaki emberek ottani 
ügye érdekében. Nem térhettem ki előle, bár féltem, tudván, 
hogy milyen a székely ember: megrohantak, úgy-é? De olyan hí-
red volt az emberek között, hogy mind Tőled vártak segítséget. 

Csendesen és békességben élünk. Sokat gondolunk Reád és 
emlegetünk. Anti a minap írt. Szabadságon volt valami autó-
köruton sváb-barátaival, 28-ban valószínűleg hazajön. Zolti 
tökéletes tordai fiatalember lett. Keserűen irodalmi ambíciói-
ról is letett. Különben a régi, figyelmes fiú. 

Te hogy vagy? Sokat dolgozol, természetesen s jól is te-
szed, mert így fogsz kikényszeríteni Magadnak erős pozíciót és 
pénzt. Bár úgy tudnék én is dolgozni, mint Te, de némelykor 
lusta is vagyok s álmodozó is. 

Kóstol még mindig nem tudtam visszacigánykodni az íráso-
dat. írd meg, ha nagyon szükséged van reá. A verseidet meg-
olvasgattam. Sok új dolgot látok felfogásban és gondolatban, 
de Te nem vagy a formák embere, legalább versben. így nem 
egyöntetű a hatás. 

Félévvel ezelőtt „Híd" címen egy új folyóirat indult Pesten. 
Fiatal székelyek csinálják. Novembertől kezdve engemet kér-
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tek fel az erdélyi szerkesztésre. Azt hiszem, szeretnéd alapot. 
Sok erdélyi tehetséget is beszerveztek a munkatársak közé. Ha 
meg akarod rendelni, írd meg, én gondoskodom róla. S küldj 
nekem gépelten egy-egy verset, szeretném látni őket. 

Ezekután tolmácsold otthon kézcsókomat és üdvözletemet. 
A viszontlátásig ölellek barátsággal, 

Áron 

* 

Kézírással 

Molnár Jenő úrnak, 
tisztviselő, 

Bod-Botfalu 
Jud. Brasov 

Kolozsvárt, 928. febr. 26. 

Édes Jenő, 

folytonosan az a gondolat kínoz engemet, hogy valamiért 
neheztelsz reám. Hazaérkezésem után sokat bántott, hogy ta-
lálkozásunk alkalmával nem lehettem az, aki szerettem volna 
lenni. Nagyon fáradt voltam. Megelőzőleg két éjszakán alig 
aludtam, a találkozás örömét sem tudtam úgy élvezni, mint 
élvezhettem volna pihenéssel, gondtalanul. Pénzem sem volt. 
Az ilyen is bántja az embert. Ez főmagyarázata annak, hogy 
nem mehettem ki Botfaluba se, bár Neked is, s testvéremnek is 
megígértem. 

Te nem is írsz azóta. 
Verseid közű) Rombolás címűt felküldöttem a Hídnak, de 

egyéb másokkal együtt ma is ott fekszik, mert az egész gárda 
haláloságyon van. Nincs pénzük. 

Még állás nélkül vagyok. Illetőleg valami könyves-cégnél 
délelőtti munkát vállaltam dohányravaló pénzért. Nem búsu-

Boríték 
Nagyságos 
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lok mégsem, mert hiszek abban, hogy nem sokáig kell már 
várnom. A Baumgarten-dijra Erdélyből engemet választott 
Babits. Csak a kiosztás ideje bizonytalan, pedig valami 120.000 
lejről lenne szó. 

A székely regény készen van. Az új sorozat első könyve 
gyanánt akaija a Szépmíves Céh kihozni. Amit akartam, nagy-
jából megcsináltam. Szentimrei Jenő s még néhányan olvasták. 
Ezek szerint Szabó Dezsőnél több, s az utolsó esztendők 
legnagyobb magyar irodalmi eseménye lesz. Ezt csak regisztrá-
lom, hogy valamit mondjak, a dicsekedés nem természetem. 
Magamról úgyis megvan a véleményem. Ha nagyon kíváncsi 
vagy reá, tán még a megjelepés előtt elküldök egy példányt 
Neked. 

Hogy vagy? Mit dolgozol? Úgy gondolom, valamin nagyon 
töröd magadat. Szeretném, ha bőven írnál. A múltkor Zágoni-
nak nagyon dicsért valamelyik igazgatód. 

Leveledet várom. Erzsi üdvözöl. Én ölellek szeretettel: 
Áron 

A regénynek már Pesten is van kiadója. 

* 

Kézírással 
Boríték 

Nagyságos 
Molnár Jenő úrnak, 

cukorgyári tisztviselő, 
Bod-Botfahi. 
Judetul Brasov 

Kolozsvárt, 929.1. 2. 

Kedves Jenőke, 

karácsonyra, vagy újesztendőre Tégedet vártunk s ehelyett 
egy kártyát küldöttéi. Eddig halogattam az írást, mert arra 
gondoltam: hátha mégis eljössz. Most azonban, sajnos, le kell 
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tennünk erről. Igen rossz levélíró vagyok, mások számára még 
rosszabb, mint a Te számodra. Ezért elnézésedet kérem s 
azonkívül azt, hidd el sokszor és sokat gondolok Reád, sokat 
beszélünk Erzsikével Rólad, de ez nincs tudva előtted. — 
Annakidején Anti is azt jelezte, hogy karácsonyra hazajön s 
ellátogat Kolozsvárra. Ebből sem lett semmi. így aztán egészen 
csendesen töltöttük az időt. 

Ügy gondolom, hogy pesti kirándulásunk óta nem írtam 
Neked. Nagyon tanulságos volt ez. Maga az estély is igen 
impozáns volt, az óriási terembe sokan nem fértek belé. Ter-
mészetesen Bánffy volt a főrendező. Ott voltak az előkelő-
ségek igen sokan. Vagy 120 képviselő. Az egészben az volt a 
megható, hogy amikor bevonultunk a nagy asztal mellé, a 
közönség felállva üdvözölte rajtunk keresztül Erdélyt, termé-
szetesen a 914 előtti Erdélyt, melytől azonban én s közülünk 
talán még sokan nemcsak 14 esztendővel távolodtunk. Az 
egyetemi hallgatók s általában az ifjúság feltűnően tüntetett 
mellettem. A műsor után pedig Gömbös Gyula hozzám jött s 
így szólt: „Engedd meg, hogy megszorítsam a kezedet." Móricz 
Zsigmond pedig azt mondta: „Fiam, nagyon szeretem az írásai-
dat, de sajnos nincs időm olvasni." Természetesen Bethlenhez 
is felvonultunk, ahol azonban én különösen igen fesztelenül 
éreztem magamat. Irodalom helyett jó vicceket mondtam a 
miniszterelnök fiának s nagyon Erdélyi voltam, mint egy jö-
vendő köztársaság fia. Klebersberg is megjelent itt, kinek így 
szóltam: alászolgája. Akkor hallottam, hogy Kodály is azt 
mondta Horthynak, amikor meghívta egyszer magához: „Na-
gyon örvendek." Azonkívül barátkoztam Herceg tatával, nagy 
suta az öreg. Egy este Babitsnál szórakoztam néhány odavaló 
íróval együtt. Stb. 

Hallom, most volt a döntés a Baumgartner-alapítvány ügyé-
ben. Várom a híreket. Ha kedvező lesz — valószínűnek tartom 
— a függetlenségemet arra fogom felhasználni, hogy komoly 
munka mellett néhány öreg „szent"-nek a tyúkszemére lépek. 
Fiam, úgy utálnak, hogy annak kifejezésére nincs szó. Ezek a 
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nagy hivatalos irányítók minden héten össze szoktak jönni s 
amióta megjelent a regényem, engemet esznek állandóan. A 
„Mai világiban való karácsonyi cikkemért különösen prüsz-
kölnek. 

Éppen karácsony előtt Pesten is megjelent a könyvem. 
Ebben az évben meglesz a másik regény s meg lesz a vígjáték is. 
Ez utóbbi nagy próba, de nekimegyek. 

Azért írtam olyan sokat magamról, hogy tájékoztassalak. S 
Te hogy vagy Jenőke? A hölggyel miképpen áll most az ügy? 
Otthon voltál az ünnepek alatt úgy-e? A dedikált könyv is 
megkerült végre, apósom elvitte volt, olvasni valahová s most 
hozta vissza. (Levéllel együtt postára adom.) A K. U. pályázatá-
ról nem tudok semmit. Ezekkel nem nagyon lehet becsületes 
dolgot csinálni. Különben miket dolgozol esténkint. A könyvet 
nem készíted-e? Az volna jó. Egy-két cikk mellett nem vesz-
nek észre. Persze, a kiadás az nehéz dolog, mert a kiadók igen 
zárkózottak minden ember előtt. 

Édes Jenő, nagyon restellem, hogy az 1.100 lej adósságo-
mat még mindig nem törlesztettem le. Nyomja a lelkemet, de 
talán már nem sokáig. Tudod, nem volt még soha olyan sok 
pénzem, hogy könnyűszerrel kiszakaszthattam volna. 

Szeretném, ha mindenről körülményesen írnál, mihelyt 
lehet. S ha valamiben én is segítségedre lehetek, örömmel 
fogom tenni. Igen hasznos és gyümölcsös újesztendőt kívánok 
Neked az otthonvalókkal együtt s szeretettel ölellek: 

Áron 

Közli: MOLNÁR JENŐ 



SZEMLE 

EGY POLITIKAI GONDOLKODÁS 
TERMÉSZETRAJZA 

Aczél György : A KOR, AMEL YBEN ÉL ÜNK 

Nem egészen egy évtized alatt immár az ötödik kötete jelent meg 
Aczél Györgynek. Ezek a művek a nemzetközi és a hazai politika, azon 
belül a kulturális élet legkülönbözőbb problémáiról szólnak, mégis: 
egységbe fűzi őket az, hogy néhány főbb eszmei tendencia új meg új 
összefüggések közepette kerül bennük beható elemzésre. Nemrég 
közzétett könyvének a megelőző másfél esztendő alatt alkotott nyolc 
írása is - cikkek, interjúk, felszólalások - szerves és koherens folytatása 
egy marxista gondolkodó eddigi szellemi útjának. 

Kiemelkedő eszmeköre például az új kötetnek is - miként az 
előzőknek — folytonosság és megújulás, folyamatosság és újat kezde-
ményezés, kontinuitás és változás, stabilitás és útkeresés dialektikája. 
Aczél György továbbra is megtartani szeretné a néptömegek számára 
azt a biztonságot, a létfeltételeknek azt az állandóságát, amelyet az 
elmúlt húszegynéhány esztendőben oly jólesően megszoktak, s amely 
előző életükből olyannyira hiányzott. Ugyanakkor azonban szenve-
délyesen óv az állandóságnak attól a fajtájától, amelyik elzárkózik a 
valóság új kérdései, gondjai, ellentmondásai elől, amelyik a politikus 
vágyait rávetíti e valóságra. Érvelésének tengelyében az az alapvető 
dialektikus felismerés áll, hogy a marxista politika csakis akkor őrizheti 
meg folytonosságát, ha folytonosan megszabadul attól, ami selejtes, 
elavult, kiüresedett, a fejlődést gátló. A marxista politika azáltal lehet 
egyedül állandó — ez Marx egyik igen fontos módszertani tanítása! —, 
ha állandóan kritikai önellenőrzésnek, önkorrekciónak veti alá magát, 
ha eszméinek érvényét állandóan szembesíti az alakuló valósággal, s nem 
habozik eszméit az ellentmondások révén mind bonyolultabbá és össze-
tettebbé váló valóság által szüntelenül gazdagítani, feldúsítani. Aczél 
leggondolatébresztőbb megállapítása az, hogy életünk a szocializmus 
építésének során — épp a szocializmus törvényszerűségeiből adódóan! — 
ellentmondásokban mindinkább bővelkedik (és mindinkább bővelkedni 
is fog!), s korunknak erre a tendenciájára csakis fokozott problémaérzé-
kenységgel, az ellentmondások felfedésére és megoldására vállalkozó 
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kedvvel, az önkontroll igényével, mint ő egy helyen szépen mondja: 
„eszmei heroizmus"-sal válaszolhatunk. 

A korszerű marxista politika egész sikere, érvénye múlik azon, hogy 
ez a politika mindig nyitott legyen: nyitott az új létfeltételek, a változó 
helyzetek, a fejlődésből adódó friss igények iránt. A felelős marxista 
gondolkodónak mindig a valóságból, méghozzá a teljes valóságból, a 
tegnapból a mába, a mából a holnapba és holnaputánba mozduló, s e 
„mozdulás" során szükségszerűen folyvást új ellentmondásokat teremtő 
valóság éber és szakadatlan elemzéséből kell munkájában kiindulnia — 
ezt a felismerést sugározzák sokféle vetületben Aczél György tanul-
mányai. S tegyük hozzá, hogy a szerző ugyanilyen határozottan világítja 
meg e módszer másik oldalát is: az új megoldások keresése nem jelent-
heti annak feladását, ami életünkben bevált, alkalmas, életképes, ami 
szükségszerű eleme továbbra is a fejlődésnek. Az újnak nem „önmagá-
ért", nem a mindenáron való újítás, változtatás kedvéért kell teret bizto-
sítani, hanem többek között azért is, hogy a réginek eleven és erőt 
sugárzó elemeit lehetőleg megtartsa, továbbfejlessze, azokkal szüntele-
nül új és termékeny egységbe olvadjon. Hagyomány és újítás, illetve 
elmélet és gyakorlat minél szervesebb egységén-összeforrottságán épül-
het 'tehát egyedül a célravezető marxista politika alapállása, valóság-
megközelítési módja. 

Az effajta fokozott problémaérzékenység és gondokra, teendőkre 
összpontosító figyelem azonban a végrehajtástól megfelelő módszereket 
is követel. Azt igényli a vezetéstől, a kormányzás felelőseitől, ha tetszik: 
a „hatalom"-tól, hogy minél több és többféle emberrel szót értsenek, 
hogy minél szerteágazóbb nézeteket ismerjenek és ütköztessenek meg. 
Egyszóval: hogy a kormányzás gondjába a kormányzottakat is a lehető 
legszéleskörűbben bevonják. Aczél György új könyvének - miként már 
az Eszménk erejével címűtől kezdődően az előbbieknek is - visszatérő 
szólama, hogy szakítani kell azzal a gondolkodással, amely vezetőkre és 
vezetettekre, hivatásos politikusokra és végrehajtó tömegekre osztja az 
embereket. Nem szűnik meg hangsúlyozni azt, hogy a politika, a társa-
dalom jelene, jövője valamennyiünk gondja, hogy az új kérdések fel-
vetése, új összefüggések felvillantása, az új dilemmákra és nehézségekre 
való ráeszméltetés mindannyiunknak nemcsak joga — de társadalmi 
kötelessége is. Együtt gondolkodásra, együttesen töprengő elemzésre és 
együttes cselekvésre ösztönöznek tehát bennünket Aczél György tanul-
mányai. Minél több ember bevonására, minél több hasznos akarat 
megnyerésére, minél több alkotó energia felhasználására. A Szövetségi 
politika és a szocialista demokratizmus, lételeme az ő politikai gondol-
kodásának. 
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Ebből következően Aczél György előszeretettel ajánlja figyel-
münkbe a vitákat. Nemcsak abból adódik ez, hogy ő maga kifejezetten 
vitázó, polemikus alkat, hanem abból is, mert a nézetek ütköztetését, az 
álláspontok szembesítését, az érveknek érvekkel, gondolatoknak gon-
dolatokkal való ellentétezését látja legbiztosabb eljárásnak ahhoz, hogy 
az igazságnak minél több árnyalata, vetülete napfényre kerüljön. S a 
vita emellett számára elsődleges eszköze a meggyőzésnek, az eszmei 
hatékonyságnak: lehetősége annak, hogy az álláspontok közelítésével az 
álláspontok hordozói is egymáshoz közelebb kerüljenek. A vita Aczél 
György számára egyszerre lehetősége a konfrontációnak és a belátásnak, 
a szellemi küzdelemnek és az egymásra találásnak, a visszás jelenségek-
kel szemben érzett türelmetlenségnek és a szellemi erőtényezők iránti 
türelemnek. Annak a közösségi érzületnek dialektikus megnyilatkozási 
módja, amely őt mélyen eltölti: kollektivitás-tudatnak, amely — hogy 
Kazinczy Ferenc szavát idézzem — nem az „egység egységé"-t akarja, 
hanem a „sokféleség egységé"-t. Amely a fejlett szocialista társadalom 
„közös nevezőjét" lehetőleg minden jóravaló emberi szándék, előremoz-
dulni akaró tettvágy és energia integrációja alapján akarja kialakítani. 

Aczél György minél több embert kíván meggyőzni és mozgósítani -
mindenekelőtt pedig az ifjúságot. Benne látja ugyanis folytonosság és 
megújulás dialektikájának elsődleges megtestesítőjét. S eltekintve attól, 
hogy a szocializmus ügye holnap már az ő kezükben lesz, s hogy a mi 
tetteinktől függ nagyrészt az, hogy azt hogyan veszik a kezükbe, az 
ifjúság Aczél számára önnön antidogmatikus, minden egészséges új 
jelenség és folyamat befogadására kész álláspontjának legfőbb biztosí-
téka. Az ifjúság ugyanis gyűlöli a közhelyeket, a sablonokat, nem 
szenvedi el az előregyártott formulákat, nem tűri a számára eleve 
kialakított és kötelezően adagolt „életrecepteket". Az ifjúságnak többé-
kevésbé szinonimája lehet az önállóságra és szellemi függetlenségre való 
törekvés, a gondolkodás autonómiája, a kezdeményező készség és meg-
újulásvágy, az eszmei bátorság és megalkuvásra való képtelenség, elvekre 
való igény és cselekvő szenvedély - mindaz, ami Aczél Györgyöt a 
maga törekvéseiben leginkább vezérli. Cikkeiben azért is int oly nyoma-
tékkal a velük való fokozott, őszinte felelősségteljes foglalkozásra, mert 
a fiatal lelkek túlnyomó többsége homlokegyenest ellentétes minden-
fajta közönnyel, tunyasággal, cinizmussal, szkepszissel, dogmatizmussal, 
konformitással, meglevőbe való akarattalan belenyugvással - mindaz-
zal, ami mai életünknek, a szocializmus építésének akadálya. Az ifjúság 
annak az eszmei bátorságnak legfőbb letéteményese Aczél György 
szemében, amelyet ő valamennyiünktől megkövetel. 

Gondolkodásában az ifjúság iránti vonzódással éppen nem ellentétes, 
hanem organikusan kiegészíti azt mély történeti érzéke, a múlt eleven 
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örökségét megbecsülő magatartása, összefügg ez azzal, hogy a felmerülő 
kérdéseket rendre történetiségükben, azaz keletkezésükben és elmúlá-
sukban, eredetükben és kihatásukban közelíti meg. A társadalmi valóság 
jelenségei nála folyamatszerűségükben, előretartó vagy retardáló moz-
gásukban, más problémákkal való genetikus összefüggésükben jelennek 
meg, nem mint állapot, kész helyzet, hanem mint történés, mint pro-
cesszus, mint módosuló (és módosítható!) alakulás. Közelebbről pedig 
azért is becsüli sokra Aczél a történelmet, a múlt emlékezetét, mert mai 
életünk, tetteink és teendőink előzményét, forrásvidékét látja abban -
olyan örökséget, amellyel a felelős gazdálkodás, a kritikai elemzés és 
szelekción alapuló felhasználás napi munkánkban folyvást segíthet, ser-
kenthet minket. Előrelépni csak az tud igazán, aki tudatában van a 
megtett útnak, új ösvényeknek csak az vághat neki bátran, akiben 
elevenen élnek a régebbi pályaszakaszok ívei és buktatói - aki előtt a 
történelem nem csupán holt adattár, puszta ismeretanyag, hanem ke-
rete, foglalata, legtanulságosabb letéteményese „folytatás és megújulás" 
megszakíthatatlan dialektikus érvényesülésének. 

S az Aczél példázta és igényelte politikai gondolkodásmód nemcsak 
időben, hanem térben is megkívánja a komplexséget, a távlatokat. A 
széles horizontokat. Azt, hogy a hétköznapok gondja-bajában, az apró-
cseprő megoldandó feladatok légiójának közepette se veszítsük szem 
elől a nagyvilág-perspektívát, a világpolitikai szükségszerűségeket. De 
ugyanúgy megkívánja az egyetemes politika intézőitől, hogy tüzetesen 
ismerjék az otthoni égtájak gondjait, s főleg az e gondokkal vívódó-
küszködő embereket. Szocializmus és kapitalizmus jelenlegi vüágnézeti 
versenyében az előbbinek óriási előnyt biztosít az, hogy célkitűzéseit a 
néptömegek, a ,.kisemberek" milliói vágyainak és nehézségeinek, érde-
keinek és érdekellentéteinek ismerete, egyeztetése és összefogása alap-
ján alakíthatja ki. Paradox tény, de így van: a szocializmus azáltal 
kerülhet döntő fölénybe az osztálytársadalom bárminő fajtájával szem-
ben, hogy tudatosan nem tér ki — nem kell kitérnie! — a népmilliók 
életében nap mint nap újonnan jelentkező ellentmondások elől. Aczél 
György gondolatmenetei alapján úgy is fogalmazhatunk: a szocializmus 
jelenét, jövőjét voltaképp ezek az ellentmondások biztosítják. 

Világtávlat és hazai, helyi dolgok összefüggésére más vonatkozásban 
is fény derül Aczél György új kötetében. Angolában, az MPLA I. 
Kongresszusán elmondott beszédében a néhány vonatkozásban hasonló 
hazai fejlődés ismeretében szól hozzá nemzetté válás és nemzeti fel-
szabadító harcok kérdéséhez. Századunk magyar történelmének, 1919-
nek, 1945-nek és 1956-nak tanulságai alapján szögezi le azt, hogy 
korunkban nemzeti önállóság és függetlenség egyfelől, internacionaliz-
mus és dolgozók szolidaritása másfelől immár összetartozó fogalmak. 
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Korunkban minden folyamatot meghatároz proletariátus és burzsoázia 
szembenállása: Afrika népei, valamint minden más gyarmati uralom alól 
felszabaduló nép éppúgy csak a szocialista országok segítségével vívhatja 
ki boldogulását, mint ahogy a szocializmus világméretű megvalósítása is 
elképzelhetetlen a volt gyarmati országok felszabadító mozgalmának 
támogatása nélkül. 

S az angolai beszéd hazafiság és internacionalizmus, nemzeti tudat és 
társadalom és társadalmi haladás kapcsolatának egy másik, igen fontos 
aspektusára is rávilágít. A szocializmus építésének útját illetően Aczél 
György nagy nyomatékkal állítja előtérbe általános és különös, közös és 
egyedi dialektikájának fontosságát. Egyrészt azt emeli ki, hogy A 
szocializmust építő népek közös úton haladnak. A közös út annyit 
jelent, hogy az út iránya és célja azonos, hogy az útépítésnek vannak 
általános szabályai és törvényszerűségei", másrészt e gondolatmenetet 
folytatva azt hangsúlyozza, hogy „A közös úton csak úgy lehet haladni, 
ha minden nép megépíti a maga útszakaszát. A saját kőzetek ismere-
tében töri fel á talajt, robbantja fel az akadályokat, alkalmazkodik a 
terep- és az éghajlati viszonyokhoz". Mindezt pedig a kultúra terré-
numára is alkalmazva Aczél egyként óv a nacionalista bezárkózástól, a 
regionalizmustól, a hagyományos társadalom konzervativizmusától, il-
letve a külföldi eredmények kritikátlan átvételétől, a nemzeti múlt 
iránti érzéketlenségtől. Hazafiság és internacionalizmus, korszerű nem-
zeti tudat és a dolgozók nemzetközi szolidaritása ma már az egész 
világon csakis együtt érvényesíthető eszmei tendenciák - ez az angolai 
beszéd egyik legfontosabb gondolatának summája, amely messze-
menően időszerű princípium idehaza is. 

Egyetemes fejlődés és hazai út kettősségének egymásba játszó gon-
dolati hullámmozgása azután legtanulságosabban a kötet interjúiban 
nyilvánul meg. E külföldi újságírókkal - May Léonnal, a l'Humanité 
főmunkatársával, illetve Nikhil Chakravarttyval, az új-delhi Mainstream 
című lap főszerkesztőjével - folytatott beszélgetések árulnak el leg-
többet azokból az eredményekből és problémákból, amelyeket a szerző 
a felszabadulás óta eltelt évtizedek legjelentékenyebb hozadékának te-
kint. Ezekben az interjúkban Aczél György nyiltan szól arról, hogy 
meglevő sikereink mellett nem kis gondokkal és nehézségekkel is küz-
dünk - jóllehet merőben másféle gondokkal és nehézségekkel, mint 
mondjuk negyven esztendővel ezelőtt. Gondokkal küzdünk, mert igé-
nyeink mindig nagyobbak, mint a lehetőségeink. S még inkább alapvető 
különbséget jelent nemcsak a múlt magyar társadalmával, hanem általá-
ban a mai polgári társadalmakkal szemben is az, hogy e gondok és 
nehézségek megoldására mi minden felemelkedésünkért tenni akaró 
kezdeményező erőt társul hívunk és várunk. Nemcsak mindenki szá-
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mára akarjuk tehát, hogy az állampolgárok jobban és gazdagabban, 
teljesebben és tartalmasabban éljenek, hogy az anyagi javakhoz való 
hozzájuthatás minél akadálytalanabb legyen, hogy minél több és meg-
feleló'bb lehetőséget nyújtsunk a kultúra kincsesházának maradéktalan 
birtokbavételéhez, hanem lehetőleg mindenki tevékeny részvétele által 
is. Célunk: szabad és szép életet teremteni mindenkinek — vala-
mennyiünk munkás részvételével. 

Az eddigiekből alighanem kitűnt: Aczél György született szónok. 
Széles körű előadói gyakorlatából adódnak dikciójának, nemes értelem-
ben vett retorikájának erényei: a tömörség, a határozottság, a pontos 
fogalomhasználat, a világos és plasztikus érvelés és mindenekelőtt a 
célratörés. Főképp a hazai szónoki hagyomány kedvelt és bevált eszkö-
zével, a szentenciózussággal éri ezt el. Előszeretettel él a gondolatok 
tézisbe tömörítésével, a kihegyezett sarktételekkel, az axiómákkal. 
Ezek a szentenciák magasba röptetik a gondolatot, sűrűséget, erőt, 
dinamikus lendületet adnak előretartó ívelésének, lélektől lélekig 
tartóvá fokozzák a mélyükön rejlő személyességet. A kikezdhetetlenség 
szuggesztióját biztosítják az érvelésnek. Idézek egypárat azokból a 
sarkelvekből, amelyek szerintem nemcsak Aczél előadásmódjára, de 
egész politikai gondolkodói habitusára leginkább jellemzőek: 

„. . . Mindenki, aki velünk együtt halad, társunk, még ha egyelőre 
csak egy bizonyos pontig akar is együtt haladni velünk." 

Aki vitázik, annak mintegy el kell felejtenie, hogy hatalom van 
a kezében." 

„ . . . Csak az tud másokat meggyőzni, aki maga is meggyőzhető." 
„ . . . . sokfelől indulhatnak utak az igazság megközelítésére." 
„ . . . A megértésre való törekvés . . . sohasem jelentheti azt, hogy 

minden nézetet, a helytelen nézeteket is némán tudomásul kell venni." 
„. . . A némák marxizmusa - nem marxizmus." 
„. . . A párt ideológiai egysége vitákban alakul ki, újul meg s emel-

kedik mind magasabb szintre." 
„. . , Pártunk kormányzó párt, s ez olyan helyzetet teremt, amely-

ben nekünk, kommunistáknak, mintegy »önmagunk ellenzékeként« is 
figyelni kell minden lépésünket." 

„ . . . . Nem hiszem, hogy az igazi értékek csak a négyzetkilométerek 
sokaságától, a lélekszám nagyságától függenének, sokkal inkább attól, 
hogy mit tud közölni a világgal egy nép." 

Ezt a szentenciózus előadásmódot és magát a szónokiságot Aczél 
György a magyar irodalom klasszikusaitól sajátította el - nagy nemzet-
nevelő íróink kedvelték előszeretettel az érvelésnek e lapidárisan tömör, 
lényegretörő eszközét. Ettől eltekintve is megfigyelhető, mennyire von-
zódik irodalmunk múltjához: tézisei, gondolatmenetei elmélyítéséhez 
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igen sűrűn használja fel a költői szép szó megnyilatkozásait. S ezek nála 
nem holmi citátumok, sohasem formális jellegűek: a klasszikusainktól 
vett idézetek a tőlük nyert erkölcsi-érzelmi azonosulás energiáját áraszt-
ják, a meggyőzés lírai fűtőanyagául szolgálnak, mintegy hátteret és 
távlatot adnak tárgy és szónok, eszmei igazság és szónok, gondolati 
ösztönzés és szónok kapcsolódásának. Folytonosságnak és megújulás-
nak azt a dialektikáját segítik voltaképp elő, amelyre a szerző olyannyi-
ra törekszik: a hajdani vívódások és felismerések lírai foglalatai erő-
forrássá válnak mai vívódásainkban és felismeréseinkben. Nem példatár 
itt remekíróink szava, hanem küzdő, önmagukkal a továbblépésért 
viaskodó emberi formátumok társul hívása, nem üres analógia, hanem 
kifejeződése annak a hétköznapok nehézségeinkkel szembenéző „esz-
mei heroizmus"-nák, amelyet a szerző valamennyiünktől megkíván. 

Aczél György új könyve meggyőzően tanúsítja, hogy mozgósítani és 
megújulásra ösztönözni csak az az ember képes, akinek szavaiból moz-
gás és új iránti érzékenység sugárzik. Hit eszménk erejében. (Kossuth, 
1979.) 

FENYŐ ISTVÁN 

Vargyas Lajos: A MAGYAR NÉPBALLADA 
ÉS EURÓPA I—II 

A magyar irodalomtörténészek és Vargyas Lajos között évtizedek 
óta folyik már a termékeny dialógus. A kiváló folklorista és zenetudós 
jó néhány esetben késztette megfontolásra vagy ellentmondásra az 
irodalomtörténet művelőit merészen új érveléseivel, feltevéseivel. A 
magyar népballada kérdése is a régi vitatémák egyike, hiszen az e 
tárgyban végzett úttörő munkái, melyek 1960 óta előbb különböző 
magyar és más nyelvű folyóiratokban, majd 1967-ben Researches into 
the Mediaeval History of Folk Ballad (Budapest) című könyvében 
kerültek közlésre, nem ritkán kerültek ellentétbe az irodalomtörténet 
hagyományos megállapításaival. Az eredményeit összegező, kiteljesítő s 
továbbfejlesztő mostani monumentális munkája is folytatja a kihívást, 
minthogy a szerző minden lényeges ponton fenntartja benne állás-
pontját vitapartnereivel szemben. A magyar népballadák értékei iránt 
érzéketlennek sejtetett, névtelenségbe burkolt irodalomtörténészek 
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„tévedései" gyakran említésre is kerülnek a könyv lapjain. Mint ezen 
irodalomtörténész „mumusok" egyike, legyen szabad ezért folytatnom 
a régi dialógust. 

Az elsó' és a legfőbb mondanivaló azonban nem a polémia, hanem a 
csodálat és elismerés rovatába tartozik. Vargyas több évtizedes munká-
jának jóvoltából a mü II. kötetében megkapjuk végre valamennyi ma: 
gyár népballada (pontosabban: valamennyi Vargyas által népballadának 
minősített mű) hiteles szövegét, legfontosabb változatait, dallamát vagy 
dallamait, idegen párhuzamainak nyilvántartását, valamint a keletkezé-
sükre, szövegtörténetükre vonatkozó tudnivalók részletes ismertetését, 
így a műnek ez a része a további magyar ballada-kutatások alapvető 
szövegkiadásának tekinthető. Az I. kötet a szerző álláspontjának, kon-
cepciójának a kifejtését tartalmazza a címben megadott kérdésről, „a 
magyar népballada és Európa" szerteágazó, sokat vitatott problémájá-
ról. A nagyszámú kis értekezés, mely a II. kötetben az egyes népballada-
szövegeket kíséri, és a monografikus I. kötet természetesen teljes össz-
hangban van egymással, az egyik kiegészíti, dokumentálja, erősíti a 
másikat. Csak bámulni lehet azt a következetességet, amellyel Vargyas a 
balladaköltészet annyi ezideig megoldatlan kérdésére egy jól átgondolt, 
koherens, minden kérdőjelet megválaszoló elmélettel válaszol, s az egy-
másnak sokszor annyira ellentmondó tényeket egy logikus és zárt 
koncepcióba építi - vagy talán erőlteti. 

A népballada e szerint az elmélet szerint az anyagilag megerősödő, 
némiképp már polgárosodni kezdő európai parasztság által a 14. század-
ban létrehozott új költői műfaj, mely a nép Íratlan költészetében a 
korábbi hős-epikát váltotta fel. Míg ez utóbbi a rendkívüli hősök rend-
kívüli tetteivel foglalkozik, a ballada a magánélet, elsősorban a szerelmi, 
házassági konfliktusok költői műfaja, mely a nép társas összejövetelein 
közös éneklés során hangzik fel, s melynek létrejöttében költőegyénisé-
geknek, illetve az írott irodalomnak szerepe nincs. Nem kapcsolódik 
konkrét eseményekhez, történeti tényekhez, s így a bennük szereplő 
nevek esetlegesek, tetszés szerint felcserélhetők; tárgyuk tehát nem 
valakiknek a története, hanem a nép érzelem- és képzeletvilágát meg-
ragadó valamely konfliktushelyzet. A népballada szülőhelye Francia-
ország, ahonnan az új paraszti műfaj termékei igen gyorsan eljutottak -
népi közvetítés útján - Európa többi népéhez. A magyar parasztság az 
elsők között volt az átvevők sorában, a Magyarországon élő, s a 14. 
században anyaországukkal még élénk kapcsolatot tartó vallon telepe-
seknek köszönhetően. A népballadáink legértékesebb, ún. klasszikus 
rétegéhez tartozó alkotások túlnyomó többségéről kimutatható a 
francia eredet, keletkezésüket így a 1 4 - 1 5 . századra kell helyezni.-A 
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környező népek a francia eredetű műfajt ezután már magyar közvetítés-
sel ismerték meg. 

Ezt a merész hipotézist Vargyas a teljes európai balladakincset 
áttekintve, a szövegösszevetések, összehasonlító elemzések lenyűgöző 
mennyiségével támasztja alá. Több ízben messzemenően helyeselendő 
módszertani megfontolások mellett tör lándzsát, mint pl. amikor a 
tipológiai módszer ad abszurdum vitelével szemben síkra száll a konkrét 
érintkezéseket, átvételeket vizsgáló összehasonlító módszer változatlan 
jogosultsága mellett, vagy amikor elítéli a népek közötti érintkezések 
kutatásánál a nyelvrokonság előtérbe helyezését a földrajzi, társadalmi 
együttélés szempontjának rovására. Mégis, Vargyas népballada-elméleté-
vel szemben igen komoly kételyeknek kell hangot adnom, kételyeknek, 
melyek az elmélet alappilléreit érintik. 

Ami a ballada műfajának meghatározását, körülírását illeti, Vargyas 
kikövetkeztet egy eszményi modellt, s csak azt tekinti igazi balladának, 
ami ennek megfelel. Hiába tart nyüván az angol, a dán, a román stb. 
balladakutatás nagyszámú olyan szöveget, mely eltér a Vargyas-féle 
ideál-típustól, ezek szerinte nem igazi balladák. A kissé nyersebb, eset-
leg obszcén hang - pl. a dán balladák esetében - már eleve kizáró ok, 
hiszen ez nem egyezik „a ballada magas stüus"-ával (I. 109.). De nem 
lehet egy mű igazi ballada, ha kissé hosszabb a kelleténél, ha túlteng 
benne a mitikus, tündéries elem, ha pontosan megragadható történeti 
emlékeket őriz, ha egyet s mást részletezve ad elő stb. stb. Vagyis, ha 
nem felel meg azoknak a sajátságoknak, melyek az ún. klasszikus 
magyar balladák ismérvei. Mert míg korábban egyes tudósok a ballada 
műfaji sajátságait elsősorban az angol, illetve a skandináv balladák 
alapján határozták meg, Vargyas most a francia balladákat nyilvánítja 
egyedül eredetinek; mivel pedig ezek többsége nem maradt fenn tiszta 
formájában, az ezekre jellemző eredeti adottságokat a franciából eredez-
tetett régi magyar balladák őrizték meg leginkább, s így - bevallatlanul 
is - ez utóbbiak válnak az európai népballada modelljévé. Vargyas 
szemléletében az európai parasztság - a skandinávoktól az újgörögökig 
— valami bámulatos poétikai tudatossággal rendelkezett évszázadokon 
át. A paraszti közösség mindenütt tudta mi az igazi ballada és mi nem, 
mégpedig pontosan a Vargyas által felállított normák alapján. Az iro-
dalomtörténész számára, bizony, nehezen elfogadható a költői műfajok 
ilyen metafizikus kezelése. Egy műfaj meghatározásánál - hacsak nem 
olyan szigorúan kötött versformával jár együtt, mint pl. a szonett — 
annak minden változatát figyelembe kell venni, számolva a műfaj foko-
zatos alakulásával, fejlődésével. Ha valaki pl. az eposz műfaját akarja 
meghatározni, nem helyezkedhet arra az álláspontra, hogy ennek vagy 
annak a népnek, illetve kornak az eposzát tekinti normának, s az e 
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típustól eltéró'ket „nem igazi"-nak. Hiszen ha Vergiliust venné alapul, 
akkor már az Odisszeia sem nevezhető' igazi eposznak a Mahábhárata, 
vagy Milton Elveszett paradicsoma még kevésbé. Éppen ezért a balladát 
is szerencsésebb lenne egy, a Vargyasénál sokkal tágabb és lazább, 
sokféle eltérő típus létezését megengedő műfaji kategóriának tartani. 

A műfaj meghatározása szorosan összefügg eredetének kérdésével. 
Ezen a téren nem teljesen világos Vargyas felfogása. Könyvének számos 
pontján síkra száll amellett, hogy a balladát nem költők, hanem a nép 
teremtette, s hogy a ballada eleve balladaként született, nem pedig más 
műfajból alakult, mégis ő maga állítja, hogy a ballada egy folyamat 
eredménye: „Kell tehát hozzá a harmadik és a századik kihagyó" (I. 
149.). Ez utóbbi állításával messzemenően egyetérthetünk. A nép-
ballada, úgy ahogy azt a nép ajkáról lejegyzik, valóban a közösség által a 
szájhagyományozódás során kicsiszolt szöveg, s valóban a nép alkotása. 
„Stilizált, tipikus valóság a ballada világa" (I. 19.), írja másiielyütt 
helyesen, de véleményünk szerint ez a végeredményre vonatkozik, egy 
hosszú, esetleg több évszázados folyamat végpontjára, nem pedig a 
kezdetére. Hogy ez valóban így van, azt bizonyítják azok az újabbkori 
balladák, melyek kialakulását — a Vargyas által is közölt adatok alapján 
- nyomon kísérhetjük. Ilyen pl. Szűcs Maris balladája, melynek eredeti-
jét a vőfélyverseket író Új Péter írta 1822-ben, s mely bizonyos idő 
múltán, megfelelő változtatásokkal, a részletező és feleslegesnek tűnő 
sorok, szakaszok elmaradásával a szájhagyományban népballadává ala-
kult. Több más 19. századi ballada is ponyvahistóriák alapján keletke-
zett, s a véletlen műve, hogy az egészen a legújabb időkig működő népi 
históriások versélményeiből mikor lett ballada, s mikor nem. (Vö. 
Takács Lajos: Históriások, históriák, Bp. 1958.) De ha ez így volt az 
újabb időkben, miért kell tagadni ugyanezt a múltra vonatkozóan. A 
Szilágyi és Haimási. valamint a Kerekes Izsák esetében ugyan kénytelen 
elismerni, hogy „közvetlenül ki lehet mutatni egykori énekesek -
költők — epikus darabját, amely a hagyományban átalakult nép-
balladává" (II. 337.), de ezt ritka kivételnek tekinti, bár a „műköltői" 
eredetet a Rákóczi Lászlóról szóló balladánál is elismeri (II. 347.). A 
kérdés most már az, hogy ahol nem lehet kimutatni valamely írott 
szöveget, vagy nem ballada-szerű éneket mint előzményt, ott miért kell 
ilyennek az egykori létezését eleve tagadni? 

Nyilván azért, mert Vargyas szerint ez a nép alkotóképességének a 
tagadása lenne. De ugyan miért? A nép költői képességét, a folklór 
értékeit tagadjuk akkor, ha elismerjük, hogy a közösségi megformálás 
során, a szájhagyományban egy ügyetlen klapanciából is formálódhatott 
szép ballada? Vájjon a fentebb említett Oj Péter, vagy a népi históriá-
sok, vagy akái a Szilágyiról és Hajmásiról író 16. századi Szendrői 
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Névtelen költőknek nevezhetők? Ugyanúgy nem költők, vagyis poéták 
ők a szó valódi értelmében, mint a név szerint is ismert olyan 16. 
századi énekszerzők, mint Hegedős Márton vagy Moldovai Mihály, vagy 
mint a Bornemisza Péter által említett „Thurzó vak lantosa". Költők 
helyett csupán „szerzők"-ről lehet ezekben az esetekben beszélni, olyan 
szerzőkről, akiket a feudális társadalom a szolgák „rendjébe" sorolt, s 
akik éppen ezért épp eleget forgolódtak cselédek, katonák, parasztok 
között, de akik mégis felfelé igyekeztek, ha tehették, és büszkék voltak 
„szerzői" mivoltukra s esetleges írni-tudásukra. Az ilyen énekszerzők 
továbbörökítették, s esetleg le is írtak szájhagyományból ismert történe-
teket, de merítettek a magas irodalom alkotásaiból is, közönségük igé-
nyei szerint átdolgozva, „népszerűsítve" azokat, miként a Szendrői Név-
telen is egy „poéta" írásából merítette Szilágyi és Hajmási históriáját. 

magunk nem hiszünk a költők előzetes részvételében, legalább-
is a legtöbb balladai téma esetében nem" (1.147.), ríja Vargyas. Költők, 
„poéták" részvételében mi sem! Mikor a kiváló szerző úgy teszi fel a 
kérdést, hogy vajon a költők vagy a nép alkották-e a balladát, akkor a 
kérdés rosszul van feltéve. Ugyanis Vargyas itt csak a „műköltészet-nép-
költészet" alternatívájában gondolkodik, figyelmen kívül hagyva azt a 
hatalmas köztes területet, mely minden nép irodalmában a kettő között 
húzódik. Sajnos e köztes terület epikai alkotásaiból magyar viszonylat-
ban igen keveset ismerünk, de szerencsénkre jóval több maradt fenn a 
lírai műfajokból (szerelmi énekekből, bujdosó versekből stb.) kéziratos 
énekeskönyveink jóvoltából. Vargyas is párhuzamot von a népballada és 
a népdal alakulása között (1^148.),(így hát nem jogosulatlan utalni arra a 
nagyszámú párhuzamra, szövegegyezésre, amely 1 7 - 1 8 . századi verses 
kéziratok és recens folklór-gyűjtések között megfigyelhető. Számos 
esetben kimutatható így egy-egy népdalnak az írott, „szerzői" eredete, 
bár a „szerzők" maguk a legritkább esetben érhetők tetten, hiszen a 
variálódás nemcsak a folklórban, de a műköltészet és népköltészet közé 
eső mezőnyben is rendkívül nagyfokú, s ez alól még az igazi „költők"-
nek, mint Balassinak a művei sem voltak kivételek. 

A költő vagy nép (mely utóbbi alatt Vargyas a feudáliskori paraszt-
ságot érti) alternatívája azonban akkor is leegyszerűsítő marad, ha a 
„költő" helyett a fentiek értelmében vett „szerzőt" értünk. A ballada 
létrejöttének korában ugyanis a költői mű keletkezése szempontjából a 
viszonylatok egész rendszerét kell számításba venni. A szerzőegyéniség-
gel szemben a hagyományozó, variáló s ennek során újraalkotó közös-
ség, az írásbeliséggel szemben a szóbeliség és a kiváltságos osztályokkal 
szemben a parasztság (nép) képezi az alternatívát. Ez pedig nem egy-
szerűsíthető egy személyes (egyéni), írott és nemesi, illetve égy közös-
ségi, szóbeli és népi költészet szembenállására;-hiszen a középkorban a 
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szerzőegyéniség alkothat a szóbeliség szintjén is, s ilyen szerzők az úri 
és népi világban egyaránt léteztek; másrészt privilegizált társadalmi 
körökben is találhatunk példákat a közösségi formálásra, a szóbeliség és 
írásbeliség szintjén egyaránt. írott és szóbeli, egyéni és közösségi, úri 
(lovagi) és népi alkotás, alakítás, hagyományozódás bonyolult együtte-
sében kellene keresni a népballada genezisének titkait mind a műfaj 
egészét, mind az egyes balladákat illetően. Mindez nem változtat azon, 
hogy végül a „nép" körében nyerte el a népballada azt a letisztult s 
művészileg annyira hatásos végső formáját, amilyennek lejegyzésekor 
megismerhetjük. 

Ez esetben nem kellene erőltetett és filológiailag tarthatatlan érvelés-
sel bizonyítani próbálni, hogy a „katonalány" elnevezésű népballada 
volt a Béla királyról és Bankó leányáról szóló széphistória igazi forrása, 
holott ez utóbbinak szerzője közli, hogy horvátból fordított; vagy hogy 
a Telamon históriája a Kádár Katáról szóló népballada „irodalmi átdol-
gozása" (1. 96.), noha a benne szereplő görög személynevek egy-
értelműen valamely idegen nyelvű írott előzményről vallanak. S főleg 
nem kellene kereken elutasítani a balladákban szereplő történeti utalá-
sok, nevek tanúságtételét az egyes darabok keletkezéstörténetének vizs-
gálatában. A ballada végső letisztult, tömörré vált formájában a benne 
lévő tulajdonneveknek esztétikai szempontból valóban nincs jelentősé-
gük, s a különböző változatokban a nevek másokkal cserélődnek. Nem 
érdektelen azonban, hogy a ballada által megörökített konfliktus a nép 
emlékezetében milyen nevekhez, illetve mely személyekhez kötődik, -
különösen ha a történelemből ismert nevekről, személyekről van szó. 
Az ilyen nevek nyomra vezethetnek a ballada eredetének vagy előzmé-
nyének kérdésében, s esetleg elveszett hosszabb epikus mű egykori 
létezését valószínűsíthetik. Itt jegyzem meg, mennyire sajnálatos, hogy 
a nevek háttérbe szorításának érdekében Vargyas kiadásában a leghíre-
sebb és legismertebb magyar népballadák elvesztik mindenki által ismert 
hagyományos címüket. A tartalomjegyzékben hiába keressük Barcsait 
Kádár Katát, Kőmives Kelemennél és a többit, a balladákat ugyanis a 
tárgyra utaló címek (pl. Az elégetett házasságtörő stb.) alatt találjuk, 
még olyan esetben is, amikor ismert történeti személyekről van szó, 
mint Szilágyi és Hajmási, vagy Rákóczi László. 

A költő vagy nép kérdésében folytatott polémia során Vargyas 
meggyőzően mutat rá a népballadák, illetve tágabban az egész népkölté-
szet olyan sajátságaira, melyeket még a legnagyobb költők sem tudnak 
maradéktalanul reprodukálni. így „az általánosnak azt a mértékét, az 
objektívnak, a személytelennek, a mindenkire érvényesnek azt a szemlé-
letét és hangját, ami a balladára és a népi líra komoly tartalmú darab-
jaira jellemző" (I. 148-149) . Ezzel kapcsolatban idézi egy népies Petőfi 
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vers folklorizálódott változatát, amely az eredetihez képest „személy-
telen és általános érvényű" lett. Ezután a következő meglepő állítást 
olvassuk: „Ha még ezek a nagy költők sem tudták igazán, minden 
jellemző sajátságával utánozni a kész népi mintát, akkor, hogy képzel-
jük, hogy az egykori, névtelen költők meg tudták azt alkotni" (1.149.). 
Vargyas tehát azzal véli kétségbe vonni az énekszerzők szerepét a nép-
balladák előtörténetében, hogy nem tételezi fel róluk a népballadák 
utánzásának képességét. Azt azonban, hogy ezek az énekszerzők, mint 
pl. a Béla királyról és Bankó leányáról, vagy a Telamon históriája 
szerzői népballadákat igyekeztek volna utánozni, soha senki sem állí-
totta, és azt is csupán Vargyas írja, hogy e széphistóriák a hasonló 
tárgyú balladák nyomán születtek. Vagyis, eléggé sajátos módon veri el 
a derék énekszerzőkön a port: kijelenti, hogy mintájuk a népballada, s 
azután megállapítja, hogy ime, nem sikerült a népballada művészi érté-
keit megközelíteniük. Azontúl, hogy merő anakronizmus a régebbi kor 
költőinek, énekszerzőinek valamilyen népköltészet-utánzó szándékot 
tulajdonítani, bizonytalan az is, hogy mit kellett volna utánozniok. 
Hiszen, sajnos egyetlen ballada-szöveget sem ismerünk a 19. századnál 
régebbi időkből. S bár az ekkor feljegyzett balladák jó részének igen 
régi eredetében semmi ok sincs kételedni, arról semmi biztos tudomá-
sunk sincs, hogy miképp hangzott szövegük a 16. században, vagy 
esetleg még régebben. Vajon néhány évszázad során nem módosult 
jelentős mértékben szövegük? 

Bár Vargyas könyvében bőségesen esik szó a balladák folytonos 
csiszolódásáról, a nélkülözhető részek kihagyásáról, vagyis a szöveg 
állandó formálódásáról, tehát történeti alakulásáról, mégis a balladát 
már születése pillanatában, vagyis szerinte a 14. században, olyannak 
tekinti, mint későbbi lejegyzésekor, legalábbis a legértékesebb klasszi-
kus balladák esetében. Láttuk, hogy szerinte a ballada-műfajt a 1 3 - 1 4 . 
századi francia parasztság a ma ismert formájában hozta létre, amit a 
magyarországi vallon telepesek csaknem egyidejűleg a magyar parasztság 
költészetébe is átplántáltak. A ballada francia eredetének kérdéséhez 
nincs módom hozzászólni, de akár igaza van ebben Vargyasnak, akár 
nem, az új népi műfaj gyors magyar átvételét felette kétségesnek tar-
tom. 

A szerző a ballada születését és európai elterjedését a parasztság 
életében végbemenő 1 3 - 1 4 . századi nagy átalakulással hozza kap-
csolatba, amikor is sor került a parasztságnak „az élettel szemben 
támasztott igényeinek növekedésére, polgárosodására" (I. 98.). Törté-
nelmi tény, hogy volt ekkor jelentős átalakulás Nyugat-Európában 
ugyanúgy mint Magyarországon, de korántsem bizonyított, hogy ez a 
változás azonos jellegű volt, vagyis, hogy hasonló fejlettségi szinten 
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történt. Már pedig Vargyas ebben a történészek által kellően nem 
tisztázott kérdésben abszolút bizonyossággal nyilatkozik, kijelentve, 
hogy a változások jellege és a színvonal azonos volt. Elismeri ugyan 
városi fejlődésünk elmaradottságát, de - írja — „ezen a szinten szegé-
nyebb helyzetünk ne tévesszen meg senkit sem az udvari-főúri és a 
paraszti művelődési színvonal megítélésében. Ez abban az időben azo-
nos volt a leghaladottabb nyugati színvonallal" (I. 101.). Bár így lett 
volna! A paraszti művelődés szintjéről sajnos alig vannak megbízható 
értesüléseink a 14. századból, így hát meglehetős vakmerőség annak a 
„leghaladottabb nyugati színvonallal" való azonosságáról nyilatkozni. 
Az udvari-főúri művelődésről már bőven vannak értesüléseink, s ezek 
birtokában bizony igen csak nagy színvonal-különbséget állapíthatunk 
meg a francia és a magyar helyzet között, természetesen ez utóbbinak a 
rovására. Ezért függetlenül attól, hogy a magyar parasztság a 1 4 - 1 5 . 
század során gazdasági-társadalmi vonatkozásban mennyire közelítette 
meg a nyugati színvonalat, erősen kételkednünk kell abban, hogy 
ugyanolyan kulturális igény élt benne, mint francia kor- és sorstársainál. 

De még inkább kételyeink vannak Vargyas merész elméletének talán 
legfőbb pillérével, a magyarországi vallon telepesek közvetítő szerepével 
kapcsolatban. Erre a kényszer-hipotézisre azért van szükség, mert vala-
mivel valószínűsíteni kellett a 14. századi francia és magyar parasztok 
közötti költészetbeli kapcsolatokat. Arról persze semmit sem tudunk, 
hogy a vallon telepesek ismertek-e, közvetítettek-e nálunk francia balla-
dákat. De nehéz elképzelni, hogy a magyarok, s rajtuk keresztül egész 
Közép- és Kelet-Európa ennek a néhány magyarországi vallon falunak 
köszönheti gazdag balladaköltészetét. Legalább arról tudnánk, hogy a 
magyarországi vallonok különböző más területeken (pl. nyelv, szokások 
stb.) jelentős hatással voltak az őket befogadó népre. De mindössze 
néhány jövevényszó átadására következtethetünk. Vagy legalább analó-
giákkal valószínűsítené Vargyas, hogy nem ritkaság az olyan eset, ami-
kor néhány, saját etnikumából messzire szakadt telepes-falu az őt körül-
vevő idegen etnikum költészetét alapjaiban átformálta. Ilyen esetekről 
azonban nem tudunk; s így a vallon falvak balladaközvetítő szerepében 
legfeljebb hinni lehet, de bizonyítani azt aligha. 

Nem kívánjuk ezzel kétségbe vonni a francia és a magyar balladák 
közti rokonság tényét, melyre Vargyas bőséges bizonyító anyagot hoz. 
Sőt bizonyos francia eredetű középkori epikai témák és motívumok 
magyarországi ismeretére a balladáktól függetlenül is vannak adataink, 
— elég a Toldi-monda chanson de geste-elemeire gondolnunk. A közvetí-
tés módját illetően azonban semmi biztosat sem tudunk, mint ahogy azt 
sem, hogy a közös francia-magyar balladatémák milyen költői formá-
ban váltak ismertté Magyarországon a 1 4 - 1 5 . században. Hogy már 
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eleve ballada-formában, ez egyelőre csak Vargyas Lajos hipotézise, mint 
ahogy jórészt feltevés, szuggesztív de többnyire bizonyíthatatlan fel-
tevés egész népballada-elmélete. De azok közé a feltevések közé tarto-
zik, melyek tiszteletet ébresztenek bátorságukkal és következetességük-
kel s megtermékenyítően hatnak az adott kérdés kutatására. (Zenemű-
kiadó, 1976.) 

KLANICZAY TIBOR 

Faragó József: BALLADÁK FÖLDJÉN. 
VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK, CIKKEK 

A kolozsvári magyar folkloristák legismertebb filológusa, Faragó 
József 1922-ben született. Brassóban és Kolozsvárt végezte tanulmá-
nyait. Mindig szövegfolkloristának készült, és az is lehetett. Évtizedek 
óta a kolozsvári Folklór Intézet tudományos kutatója, időnként a 
romániai magyar népköltészeti gyűjtőmunka egyik irányítója is volt. 
Maga sokoldalú folklorista, gyűjtőutakon vett részt Románia majd 
minden magyarok lakta területén, régi kéziratok kiadásában serény-
kedett, sok magyar népköltési gyűjteményt, antológiát jelentetett meg. 
Ezek szinte mindegyike tanulmányméretű bevezetővel vagy utószóval 
rendelkezik, Kurcsi Minya havasi mesemondóról pedig valóságos kis-
monográfiát írt. Több kötetben adta ki (Kiss Jenő műfordítóval) a 
román verses epika magyar fordításait. Vagy 30 könyvet, több száz 
tanulmányt és cikket publikált. Ezek megbízható adatközlése, filológiai 
gazdagsága iskolát teremtett. Faragó életműve eddig is jól ismert volt 
mind a romániai, mind a magyar folklorisztikában. Most a Kriterion 
kiadó elhatározta, hogy szaktanulmányait gyűjteményes kötetekben 
teszi mindenki számára hozzáférhetővé. Elsőnek a balladákkal foglal-
kozó dolgozatok láttak napvilágot. Szerencsés választás, hiszen Romá-
nia nemcsak ma a legelevenebben élő magyar balladatermő vidék, ha-
nem vagy évszázada, Kriza Vadrózsáinak publikálása óta (sőt már 
korábbról is) balladakutatásunk legfontosabb terrénuma volt, ezen kívül 
a román-magyar balladai kölcsönhatások mérlegelésében Faragó szava 
perdöntő. Kitűnően ismeri mindkét nép balladáit (a kéziratos anyagot 
is), higgadt, filológusi természete pedig biztosíték arra, hogy a bonyo-
lultnak tűnő kérdésekben is az objektív megoldás reményét kapjuk. 
Tulajdonképpen mindenki tudja, kölcsönhatás van a román és magyar 
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ballada között, legfeljebb ennek mikéntjéről és mértékéről folytak 
viták. Faragó nem ennek a témának szentelte könyvét, inkább csak 
érinti ezt, ahol szükséges. Annál meggyőzőbb és árnyaltabb érvelése. 

A kötet 1977-ben készült, és négy tematikus csoportban közli a 
szerző majd 40 írását. A legkorábbiak az ötvenes évek végéről szár-
maznak, zömük azonban az utóbbi évtized terméke. Mivel Faragó 
majdmindegyiküket kiegészítette, átdolgozta, egymáshoz illesztette, a 
kötet végén külön közli az eredeti publikációk lelőhelyeit, utal a változ-
tatások természetére. A sok filológiai munkával járó újabb kiadás ily 
módon mozaikszerű kézikönyvvé vált. Egyébként is mintaszerű a kiadás 
filológiai pontossága. A Faragótól a már megszokott módon minden 
adat lelőhelyét megismerjük, a szövegközlés mintaszerűen pontos, a 
román adatok ortográfiája hibátlan, a kötet végén mutatók, román és 
német rezümé olvasható. Olyan apróságok, mint a kihagyások jelzése is 
következetes. Ügy látszik, csak a szerzőn és a kiadón múlik, népszerű-
sítő kiadványban is lehet filológiai, sőt textológiai pontosságot elérni. 
(Ezt a Kriterion más kiadványaiban is megszoktuk, itthoni tanulmány-
gyűjteményekben már jóval kevésbé.) Faragó például tudja, hogy Kriza 
János rövid „i"-vel írta a nevét, a család néhány tagja pedig hosszúval, ki 
volt a Manole mester első fordítója, mikor jelent meg Illyés fordítása, 
napra közli gyűjtései időpontját, adatközlői nevét pontosan feltünteti, 
említi, ha egy közlés évtizeddel korábbi gyűjtésből származik (és ily 
módon régiesebb korból való), nem engedte el, hogy e kötet is pontosan 
közölje a bukaresti Folklór Intézetben tárolt hangfelvételek jegyzeteit 
(pedig ezt az olvasók aligha ellenőrzik), arra is kiterjed figyelme, hogy 
megjegyezze, ha az énekes a ballada versszakát más dallamsorra éne-
kelte. Szinte minden tanulmányban meglepően sok az adatszerű infor-
máció, a precíz bemutatás. Mindez korántsem a kisfüológia hivalkodásá-
val, csupán a szükségszerű kellék magától értetődő színvonalán. Eddig is 
tudtuk, milyen pontos folklorista Faragó. Most egymás mellett olvasva 
tanulmányait, egyre inkább látjuk, ma ő közelíti meg a textológiai 
pontosságú folkorisztika kívánalmait mindkét hazában. 

Ami a tanulmányok jellegét ületi, ezekben is az anyagközlés ural-
kodik. Tíz tanulmány mutatja be az erdélyi magyar balladakutatás 
történetét, Petrás Ince reformkori kezdeményezésétől a mai, felhívás-
szerű gyűjtőmozgalomig. Mindegyik tárgyalt kérdésben Faragó véle-
ménye, adatai megfellebbezhetetlenek. Tizenegy tanulmányban egy-egy 
típus kérdéseivel foglalkozik, leginkább akkor, ha újabb változatok, az 
elterjedésre vonatkozó adatok, vagy nehezen meghatározható formák 
bukkantak fel. Itt sem prekoncepciók vezérlik, hanem az anyag meg-
bízható bemutatása volt a célja. Saját módszerének tekintheti Faragó a 
Népballadáink élete csoportban közölt hét tanulmányban kifejtett eljá-
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rást. Faragó arra kíváncsi, hányan és honnan ismernek egy-egy balladát. 
Azzal, hogy e számokat történeti korszakokra korcsoportokra bontva 
vizsgálja, máris iskolát teremtett, mind Magyarországon, mind a nemzet-
közi balladakutatásban. (Ehhez nemcsak egy-egy falu „minden" számí-
tásba jövő lakosát végigkérdező buzgalomra, hanem eleven balladaisme-
retre is szükség volt!) Egy-egy kifejezés is érdekli. (Valóságos folklorisz-
tikai-filológiai- miniatűr, ahogy Kriza ,,vántoros" szoknya kifejezését a 
későbbi „vont arany" értelmezést elvetve visszavezeti a német eredetű 
„ Wantruck" lenszövetből eredezteti.) Nyilvánvalóan egyik fő feladatá-
nak tartotta Faragó, hogy a magyar és erdélyi ballada összehasonlító 
vizsgálatáról is kifejtse véleményét. KUenc dolgozat olvasható Népballa-
dák találkozása közös cím alatt e témakörből. Főként a román Miorita 
és rokonainak magyar változatait mutatja be. Itt is minden dolgozat hoz 
érdekességet. Györgyike és Ilona balladája példázza Faragó módszerét. 
Az 1954-ben moldvai csángó gyűjtésből közölt balladát Vargyas a 
feltételezett középkori francia-magyar balladaréteghez sorolta. Faragó 
már ezt megelőzőleg felfigyelt arra, hogy ez a román Titi és Ilona 
népies, műrománcszerű ballada fordítása, mivel azonban a nem népi 
eredetű román (!) szövegnek nem volt folklorisztikai kiadása, csak évek 
keresgélése után sikerült a kéziratos román folklór gyűjtésekből erre 
bizonyságot szerezni. Egy mádik ballada (A leány és a lovas) esetében 
formai okok miatt kell román átvételre gyanakodnunk, ámbár Faragó 
évtizedes munkája, valóságos nyomozása itt még nem is ért a kapcsolat 
felderítésének végére. 

A folklór-filológia sokoldalú, többféle eljárását is bemutató kiváló 
kötet: útbaigazítást ad a tudománytörténeti, az összehasonlító, a típus-
kutató és a szociológiai módszer kedvelőinek egyaránt. Közvetlenül az 
irodalom és folklór kapcsolatával Faragó külön nem foglalkozik, ám min-
denütt hivatkozik az irodalomtörténeti tanulságokra, párhuzamokra. 
Maga éppen e témakörrel (az 1840-es évek erdélyi népies írónemzedéke) 
kezdte munkásságát, Petőfi-, Kriza- és más tanulmányai megkerülhetet-
lenek e téren is. Mostani kötetében is ajánljuk a névmutató segítségével 
áttekinteni, nem közöl-e fontos, elfelejtett adatot írókról. Ács Károly és 
Abafi Lajos, Vasile Alecsandri és Arany János, Babits Mihály és Czuczor 
Gergely, Döbrentei Gábor és Kisfaludy Sándor, Takáts Sándor és Vörös-
marty Mihály egyaránt előfordul Faragó kimeríthetetlennek tűnő adat-
tárában. Most mégsem e konkrét adatokat vettük sorra, hanem arra hívjuk 
fel az olvasó figyelmét, hogy e kötetben, noha nincs benne üres teoreti-
zálás, folklorisztikánk módszertani szempontból is egyik legfontosabb 
eredményét figyelheti meg: a sok-sok adat összefüggő felhasználását. 

Biztos vagyok benne, hogy e ballada-tanulmánykötetet hamarosan 
követi majd Faragó másik kedves területének, a mesekutatásnak köré-
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bó'l írott dolgozatai gyűjteménye, hogy azután egyéb dolgozatait is 
külön kötet hozhassa. Amire ez a három kötet megjelenik, a kiadó 
kezdheti előröl az egészet. A hihetetlen szorgalmú és munkabírású 
Faragó ugyanis azóta is állandóan tovább munkálkodik kedves témáin. 
Reméljük, egyszer megírja az erdélyi magyar folklór kézikönyvét is. Ez 
lenne legszebb koronája életművének. (Kriterion, Bukarest, 1977.) 

VOIGT VILMOS 

Tarnóc Márton: 

ERDÉLY MŰVELŐDÉSE BETHLEN GÁBOR 
ÉS A KÉT RÁKÓCZI GYÖRGY KORÁBAN 

Nemcsak magyar, hanem nemzetközi történész vitákon is gyakran 
teszik fel azt a kérdést, vajon mivel adott példát Erdély a 17. századi 
magyarság számára. A korabeli Erdély nemcsak abszolutizmus és rendi-
ség viszonya miatt foglalkoztatja a történetírókat, hanem Európa és 
az ottomán birodalom közötti kapcsolat szempontjából is. A törökkel 
szövetkező magyar függetlenségi küzdelmek sok kételyt támasztanak, s hi-
vatkozásuk az erdélyi példára, mint a függőségben is lehetséges fejlődés 
megvalósított lehetőségére, perdöntő jelentőségű megítélésükben. 

Tarnóc Márton könyve egy vonatkozásban ad választ ezekre a kérdé-
sekre: a 17. század első felének Erdélye a török függőség ellenére a 
gazdasági fejlődésre és a fejedelmi abszolutizmusra építve a kultúra 
gazdagítására valóban példa lehet. Meggyőzően bizonyítja, hogy az 
erdélyi műveltség ekkor legkiválóbb képviselőiben elérte a nyugat-
európai színvonalat, de nagyot haladt előre a szélesebb rétegek 
kulturális felemelkedésének útján is. A könyv nagy előnye, hogy 
mindezt - különösen az első összefoglaló tanulmányban - nemcsak 
irodalmi szempontból, hanem a kultúra egészét nézve mondja el. A 
kultúrát úgy fogja fel, mint amely nemcsak 3 szellemi, hanem az anyagi 
javakat is magában foglalja és meghatározza a tudomány, a művészetek, 
az irodalom, de a mindennapi gondolkodás jellegét is. E tekintetben 
legfeljebb csak azt hiányolhatjuk, hogy nem tudta részletesebben 
kifejteni a kulturális fejlődés bizonyos nem irodalmi aspektusait. 

A szélesebb koncepció érvényesítése szempontjából ki kell emel-
nünk azokat a fejezeteket is, amelyek az anyanyelviségi programról 
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szólnak az irodalomban és a tudományban. Teljes mértékben egyet-
értünk a szerzó'vel, amikor felhívja a figyelmet arra a nyelvújításra, 
amely a 17. században ment végbe, s amelynek hatása a 18. században is 
jelentkezett. A Kazinczy-féle nyelvújítás háttérbe szorította azoknak a 
korszerűsítési kísérleteknek az értékelését, amelyek a 17. században már 
megpróbálták nemcsak a szépirodalom, de a társadalomtudományok, 
só't egyes természettudományok magyar terminológiájának a kialakítá-
sát is, s ami talán még ennél is fontosabb, az új gondolatok kifejezését. A 
17. századi magyarok sok mindent el tudtak mondani, ami akkor kor-
szerű volt. Elég, ha csak Bethlen Miklós Önéletírásaia utalok, aki Des-
cartes filozófiájáról nem iskolai tananyagként tudott szólni, hanem 
az életbölcsesség forrásaként. Az anyanyelvűség programjával kapcsolat-
ban talán nem ártott volna részletesebben foglalkozni, egyrészt a puritá-
nok népnevelő célkitűzéseivel, másrészt a tudomány anyanyelvi tolmá-
csolásának különböző szintjeivel. 

A kötet egyik erőssége az a nyelvi stíluselemzés, amelyet Geleji 
Katona István, Medgyesi Pál vagy Bethlen Gábor prózájával kapcsolat-
ban elvégez. Különösen a prédikációknál érdemes felfigyelni nemcsak a 
kifejezési formákra, hanem a mindennapi élet és tudat olyan elemeire is, 
amelyeket csak ez a műfaj őrzött meg. Ezt különösen mondom Geleji 
Katona István prédikációiról. 

A kötetben jó helyet foglal el az államelméleti irodalom és itt is 
különösen Laskai János tevékenysége, akit Tarnóc kitűnően ismer, 
hiszen Justus Lipsius fordításait kiadta. Alapos, elmélyült, szép 
Szalárdiról szóló tanulmánya is, amelyben jól mutatja meg a pusztuló 
Erdélyt látó kortárs tragikus tudatát. Az államelméleti-történeti iroda-
lomnál, de más műfajoknál is szerettük volna, ha a szerző részleteseb-
ben foglalkozik azokkal az eszmei irányzatokkal, amelyek a korabeli 
Erdélyt jellemzik. A stíluselemzésekben jelzi, hogy milyen művészi 
áramlatokról van szó, így beszél a barokkról, a manierizmusról, a puritán 
(mondjam azt, a „klasszikus"?) stílusról, ezeket azonban nem szem-
besíti kellő részletességgel a politikai, filozófiai, teológiai irány-
zatokkal. 

A munka fő előnye, hogy tömören igyekszik általános áttekintést 
adni a 17. század első felének erdélyi művelődéséről. Ez egyben buk-
tatója is, hiszen ebben a terjedelemben nehéz ezt a célkitűzést megvaló-
sítani. Tegyük hozzá, hogy ezt nemcsak terjedelmi okok miatt nehéz 
megtenni, hanem azért is, mert további kutatásokra van szükség, hiszen 
különösen a művelődéstörténet sok kérdése még feltáratlan. Tarnóc 
Márton könyve megkönnyíti nem pusztán a tájékozódást, hanem a 
feltérképezést is a további kutatáshoz. 



236 Szemle 

örömmel üdvözöljük tehát ezt a vázlatos, de adatokban is össze-
függésekben nagyon sokat nyújtó munkát, amely a „régi magyarság" 
kutatás fellendülésének egyik szép példája. A cím Erdély művelődéséről 
szól, talán azzal kellene korlátozni, hogy itt Erdély magyar művelődésé-
ről van szó, amely a 17. században szoros kapcsolatban állt az összes 
magyarlakta terület kulturális fejlődésével. (Gondolat, 1978.) 

KÖPECZI BÉLA 

KËT ARCKÉP APÁCAI CSERE JÁNOSRÓL* 

Égető szükségünk van jó tudománynépszerűsítő könyvekre, s itt a jó 
jelző többet jelent annál a felelősségnél, amely minden tollforgató 
embert terhel. Aki - potenciálisan - az egész felnőtt olvasóközönség-
hez kíván szólni, annak számításba kell vennie, hogy olyan olvasóhoz 
szól, aki az általa olvasottakat esetleg nem fogja más művekkel szembe-
síteni, aki ugyanerről a tárgyról esetleg egy-két évtizedig sem fog más 
művet elolvasni — hogy tehát az az ismeret, amit művében nyújt, az a 
kép, amit művében megrajzol, hibáival és erényeivel együtt esetleg 
egy-két évtizedig is része marad a közgondolkodásnak. (Van már rá 
példánk, milyen szívósan tudnak élni és öröklődni téves eszmék, hamis 
elképzelések.) Minél nagyobb a közönség, annál nagyobb az író felelős-
sége. A tudománynépszerűsítő munka ezért nem adhatja föl a szakmai-
tudományos megbízhatóság, korrektség igényét: tudományos szempont-
ból kifogástalan, korszerű ismeretanyagot kell közvetítenie, hozzáfér-
hetővé tennie a tudománynépszerűsítés legvonzóbb, leghatékonyabb 
módszereivel. 

A tudománynépszerűsítő művet alapvetően nem a közölt ismeretek 
sűrűsége vagy a közlésmód stílusa különíti el a tudományos munká-
tól, hanem a szemlélet másneműsége. Nem az a feladata, hogy a szak-
tudomány kicsinyített mását nyújtsa, hanem hogy abból kiemelje azo-
kat a gondolatokat, problémákat, jelenségeket, amelyek ma is részévé 
válhatnak közgondolkodásunknak, amelyek segíthetnek a mai kor, a 
mai társadalom emberének eligazodni a maga világában. Az ábrázolt 

•Fábián Ernő: Apáczai Csere János. Dacia, Kolozsvár-Napoca 1975. 
és Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia. Sajtó alá rendezte, a 
bevezető tanulmányt és a magyarázó jegyzeteket írta Szigeti József. 
Kriterion, Bukarest, 1977. 
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jelenségnek nemcsak a történeti értékét kell megragadnia, hanem idó't-
álló, időszerű vonásait. A régiség kutatása végső soron nem valami in-
tellektuális luxus, kevesek szellemi szeszélye. Az ember voltaképpen 
mindig azért kíváncsi a múltjára, mert a jövőjéről akar megtudni vala-
mit, s a tudománynépszerűsítő munkának éppen az a feladata, hogy 
ehhez hozzásegítse - mind a szaktudomány eredményeinek, mind a 
jelen gondjainak és igényeinek alapos ismeretében. 

A tudományos megbízhatóság és a korszerű szemlélet követelménye 
mellé harmadikként járul, hogy a tudománynépszerűsítő munkának, 
kamatoztatva a pszichológia, a didaktika, a metodika vívmányait, von-
zónak és olvasmányosnak is kell lennie, olyannak, amely ha kíván is 
szellemi erőfeszítést olvasójától, nem riasztja el őt a további próbálko-
zástól, sőt, a fölfedezés, a fölismerés, a magára ismerés örömével meg-
ajándékozva további „fehér foltok" bejárására sarkallja. 

Hogy a tudományosság és a népszerűség milyen sajátos ötvözetek-
ben ölthet testet az író szándékától és rátermettségétől függően, jól 
példázza az elmúlt években Apácai Csere Jánosról időben-térben egy-
máshoz közel napvilágot látott két mű. 

Fábián Emő Apáczai Csere János c. kismonográfiája kettős feladatra 
vállalkozott: összegezni és egyúttal az érdeklődők szélesebb tábora 
számára hozzáférhetővé tenni a tudomány legújabb álláspontját, ki-
egészítve saját kutatásainak eredményével. Mindkét vonatkozásban ele-
ven igényekkel találkozott: Apácai a köztudatban tisztelt, de vajmi 
kevéssé ismert alakja tudománytörtenetünknek; a szaktudományok 
művelői Bán Imre immár klasszikusnak számító monográfiája (Aka-
démiai Kiadó, Bp., 1958.) révén ugyan kellően tájékozódhatnak az 
Apácai-életmű egészében, az elmúlt húsz év alatt a szaktudományokban 
fölhalmozódott új ismeretek azonban indokolttá tettek egy új össze-
foglalást. 

A kismonográfia belső rendjét lényegileg Apácai élete, illetve művei-
nek keletkezési ideje adja, ezt egészítik ki a filozófia, a társadalom-
kritika és a pedagógia terén betöltött szerepét vizsgáló fejezetek. A 
szerzőnek a rendelkezésére álló, az olvasmányosság kívánalma által 
meglehetősen szűkre szabott terjedelemben sikerül érintenie az Apácai-
szakirodalom valamennyi lényeges kérdését, olykor a kutatások történe-
tébe is nyújtva bepillantást. A magyar és a holland társadalom futó rajza 
mellett a 17. század közepének társadalmi-vallási törekvései, szellemi 
életének sokszínű áramlatai is kapnak némi fényt. Gazdag ismeret-
anyagot közöl a könyv olvasójával, és Apácai-képe alapjaiban meg-
egyezik a marxista irodalomtudomány Apácai-képével. A holland és a 
magyar nemzetté válás folyamatába beágyazva erősebben kidomborítja a 
Csere János egész munkásságában oly hangsúlyos szerepet játszó új 
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tudósi magatartás, gondolkodásmód, „a módszer" kapcsolatát a kor 
haladó polgári törekvéseivel. Rátapint arra az eddig kevéssé hangsúlyo-
zott tényre, hogy ez a részleteiben nem sok eredetiséget fölmutató 
életmű mint összefüggő, egységes szemléletű rendszer jelent eredeti 
alkotást. Gondolatvilágának alakulásában a külföldi szellemi forrásokon 
túl számításba veszi a magyar valóság hatását is. Ábrázolásában Apácai 
az anyanyelvű közművelődésért vívott harc egyik úttörőjeként, tudatos 
társadalmi reformerként jelenik meg, s így válik szellemi múltunk leg-
haladóbb hagyományainak letéteményesévé. 

Értékes munkával, jelentős kísérlettel gyarapodott tehát irodal-
munk, bár a népszerűség és tudományosság célul kitűzött kettős erő-
feszítést kívánó feladatinak nem tudott teljesen megfelelni. írójának 
nem sikerült igazán népszerű művet alkotnia elsősorban azért, mert 
megkötötte őt a törekvés, hogy a lehetőségekhez mérten áttekintse az 
Apácai-szakirodalom egészét. A csak tudományos szempontból érdekes 
érvek, adatok, bizonyítások valójában nem könnyítik meg Apácai jobb 
megértését, befogadását a szélesebb olvasóközönség számára. A mérték-
tartó sorokon hiába üt át az író személyes vonzalma, talán a pedagógus 
Apácait kivéve nem sikerül közelebb hoznia a mai olvasóhoz a nagy 
puritánus tudóst: tiszteletre méltó, de halott ereklye marad, távoli alak, 
akinek idegenségét a többször isihangsúlyozott| előre|mutató jelleg nem 
képes enyhíteni. A közölt ismerethalmazban nehéz fölfedezni a rendező 
elvet, azt a bizonyos egységes szemléletű rendszert, amely - az író 
szerint is - az Apát .i-életmű eredetiségét adja, amelynek segítségével „a 
nyugati cselekvő magatartás nemzetnevelő programmá vált a Duna-
medencében" (64.). Rálel Apácai értékének új megközelítési módjára: 
„nem a tovább- vagy túlhaladásban kell keresni Apáczai kartéziánus 
gondolkodói mivoltát, hanem az általa alkotott filozófiai szintézisben, 
amely skolasztikaellenes volt, a valóság megismerésére törekedett" 
(126.). Ezek a jelentős megállapítások azonban megmaradnak a jelzés 
szintjén, holott kibontásukkal hidat verhetett volna a régmúlt és a jelen 
között, amely pedig kitűzött célja volt. 

Az olvasónak annál is nehezebb megközelítenie Apácai gondolatai-
nak valódi értékét, mert a tárgyalásban ezek nemegyszer kiszakadnak a 
maguk társadalmi-történeti összefüggéseiből. Megrója például Apácai 
és a puritánusok erkölcsfelfogását, amiért „nem jutottak el az egyén 
szabadságának felismeréséig" (56.), meg sem említve, hogy ez a „külső 
kötöttségektől mentes valláserkölcs" az egyéni felszabadulás egyik 
Magyarországon nagyon is merészen haladó stádiuma; vagy nehezmé-
nyezi, hogy Apácai „olyan teológiai kérdésekkel foglalkozott, amelye-
ket nem világított át a kartéziánus eszmeiség" (137.), „a kartéziánus 
gondolkodó nem tudott kiszabadulni a teológiai viták, álproblémák 
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(bűnbeesés, Jephte vétke stb.) szövevényéből" (138.). Mindezekre nem 
az adja a magyarázatot, hogy Apácai teológiát is tanított (137.), hanem 
hogy a kartéziánus eszmeiséget a hitbéli dolgokra nem vonatkoztatta, 
ebben pedig aligha marasztalható el kora valóságos körülményei között. 
Bizonyára életmüvének aktualitását kívánja kiemelni, de történetietlen 
szemléletet sugalló megfogalmazásával inkább eltávolít Apácai valódi 
értékeinek fölismerésétől a reformtervek megvalósítási esélyeit latol-
gatva: „az erdélyi puritánus reformtörekvések sikere lehetőséget nyúj-
tott volna arra, hogy Erdély az újkori fejlődés élenjáró országaihoz 
közelebb kerüljön" (165.), valójában a puritánus reformtörekvések 
szükségszerűen csak részeredményeket érhettek el, mivel Erdély nem 
tartozott az újkori fejlődés élenjáró országaihoz. 

A szaktudós az erdélyi magyar, illetve a román művelődés és társa-
dalom történetére vonatkozó értékes kiegészítő megállapításokat köszön-
het a műnek (pl. a puritanizmus szerepe a román nyelvű könyvkiadás-
ban (15.), a román, a német és a magyar nyelvű oktatás térhódítása 
Erdélyben a 17. században (174. skk.). Nem hagyhatjuk azonban emlí-
tés nélkül: meglehetősen önkényesnek tetszik az a válogatási mód, 
amellyel az író az Apácai-műveket, illetve a szakirodalmat ismerteti. 
Csak példaként: ha a Magyar Encyclopaedia csillagászati részének forrá-
sai közül megjelöli Descartes, Regius és Alsted nevét, miért hagyja ki 
Copernicust, Phocylidest, Scriboniust? Vagy: az egyéb művek részletes 
ismertetése mellett miért szorul puszta említésbe a Magyar Logikácska 
és a Tanács? Mint ismeretterjesztő munkának szabad követnie más 
művek gondolatmenetét, megfogalmazását, ez a követés azonban olykor 
túlmegy az indokolt mértéken. 

A fölsorolt megjegyzések talán azt a benyomást kelthetik, hogy a 
tudományosság igénye gátolta az írót abban, hogy a népszerűség köve-
telményeinek megfeleljen, míg a népszerűség igényéhez való ragasz-
kodás csökkentette a tudományosság szintjét, - mintha tehát a nép-
szerűség és a tudományosság egymással összeférhetetlen fogalmak 
lennének. Valójában nem a népszerűség, hanem a népszerűség külsődle-
ges, mennyiségi, illetve formai jegyekben megnyilvánuló felfogása üt-
közik össze a tudományosság igényével, s ez okozza, hogy sem mint 
népszerűsítő, sem mint tudományos műben nem tudunk benne mara-
déktalanul gyönyörködni. 

Gyökeresen más célból, más indíttatással íródott Szigeti József nafgy-
lélegzetű tanulmánya, Az élő Apáczai Csere János, а Magyar Encyclo-
paedia legújabb, Apácai születésének 350. évfordulójára megjelentett, 
javított kiadása előtt álló bevezetés. Ez szándékában és megvalósításá-
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ban egyaránt tudományos munka, amely a szakirodalom eddigi meg-
állapításait ismertnek véve nem ismétli, de azokra ráépítve rajzolja meg 
a maga Apácai-képét. Szakít a szakirodalom elterjedt gyakorlatával, 
amely Apácai kiválóságát többnyire a nagy nyugati elődökhöz való 
hasonlításban kívánta lemérni. így óhatatlanul a magyar tudós „tökélet-
lensége" került előtérbe, azok a pontok, ahol nem érte el példaképeit, s 
elsikkadt az, ami benne sajátos és eredeti. „Valójában tehát Apáczaitól 
azt kérte számon az ilyen értékelés: miért nem jutott fel Descartes 
magaslatára", holott „végső fokon az író eredetiségének,jelentőségének 
a fokmérője ez: hogyan alkalmazta hazája viszonyaira a fejlettebb 
ideológiát" (10 -11 . ) . Ez a módszer új feladatokat ró a forráskutatá-
sokra (a forrás és a hazai mű között nemcsak a hasonlóságokra és 
azonosságokra, de az eltérésekre, sőt az eltérésekből kiolvasható rend-
szerre is rá kell mutatnia); ám egyúttal megszabadít attól az eléggé 
általános felfogástól, amely hazai irodalmunk és művelődésünk jó részét 
utánzásként értelmezi, s szellemi életünk fejlődésfolyamatát úgy te-
kinti, mint valami versenyfutást, hogy behozzuk a fejlettebb társadal-
makhoz képest tapasztalható lemaradást. Ha azonban az eltérések rend-
szerében, a hazai viszonyokra való alkalmazásban az alkotó munka egy 
sajátos válfaját látjuk, akkór a hazai társadalomhoz való viszonyában a 
valósághoz híven értékelhetjük régi irodalmunk számos látszólag re-
produkáló életművet létrehozó alkotóját; ugyanakkor „kibontakozik 
irodalmunk specifikusan kelet-európai jellege, s érthetőkké válnak az 
itteni kis népek irodalmaiban fellelhető rokon jelenségek, párhuzamos-
ságok. így lesz nyilvánvalóvá ezeknek az irodalmaknak, köztük a ma-
gyarnak is az eredetisége, önállósága, nagykorúsága" (11.). 

Kimutatva, hogy a haladó nyugati irányzatok (kartezianizmus, 
puritanizmus) törekvései a hazai valóság hatására valóban torzulva je-
lentkeznek Apácai életművében, a tanulmány azt kutatja, milyen össze-
függő világkép bontható ki az eltérések rendszeréből. így lehetővé válik, 
hogy azon mérje le a gondolkodó értékét, elérte-e a hazai viszonyok 
megengedte lehetőségek maximumát. Az Encyclopaedia bevezetőjének, 
a gyulafehérvári és a kolozsvári székfoglalóknak a szövegét elemezve 
kibontakozik az idegen tekintélyek mögött rejtőzködő Apácai világ-
magyarázó elve: „Az emberiség története e felfogás szerint. . . nem 
egyéb, mint a gondolkodás természetes képességére támaszkodó küzde-
lem, hogy az ember visszaszerezzen valamit elveszített isteni és emberi 
bölcsességéből." (49.) Ez a társadalom- és történetszemlélet új érték-
rendszeren alapul, amely a történelmet (= a tudományok fejlődésének 
történetét) csaknem függetleníteni tudja a vallási meggyőződés - szin-
tén fokozatos fejlődésként értelmezett — történetétől. 
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Az életművet egységes egészként, belső fejlődésében vizsgáló tárgya-
lásban kapja meg értelmét az a szakirodalomban sem ismeretlen tény, 
hogy a társadalma polgári fejlődését követő Descartes-tól eltérően a 
hazai fejlődésnek elébemenő Apácai oly nagy jelentőséget tulajdonít a 
logikának, az értelem szerepének, az oktatásnak, illetve hogy programjá-
ban (bölcsességértelmezéséből kikövetkeztethetően) a tudományok 
művelése mellett mind jobban kitapinthatóvá válik a társadalomformá-
lás igénye. Apácai gondolatrendszerének újszerűsége az élet egészére 
vonatkozott, s a társadalmi környezet lényegi eltérése okozza, hogy 
nyugati példaképeivel ellentétben a kartéziánus filozófia benne politikai 
aktivitással párosult, s egy új, társadalmi felelősséggel átitatott tudósi 
magatartást hozott létre. 

Ez a felfogás alkalmas arra, hogy a mai olvasó számára érthetővé 
tegye, emberközelbe hozza a maga természetes közegében mozgó, ellen-
tétes erők között a maga elképzeléseit megvalósítani igyekvő Apácait. 
Ebben az értelemben mondhatjuk róla, hogy jelentősen hozzájárul 
Apácai „népszerűsítéséhez", életműve legidőtállóbb értékeinek köz-
kinccsé tételéhez, noha stílusa - természetszerűleg kevéssé olvasmá-
nyos, de szabatos tudományos stílus - az átlagolvasó számára nem teszi 
könnyen hozzáférhetővé gondolatait. Аг igazán jó tudományos munka 
azonban mindig „népszerű", mivel - a szakmai jellegű ismereteken, 
eszköztáron túl — képes megragadni az általa tárgyalt jelenségben az 
objektív törényszerűségeket, azokat az értékeket és kérdőjeleket, 
amelyek a mai kor emberét is izgatják. 

Befejezésül még egy megjegyzés. Helyesírási szabályzatunk a régebbi 
szakirodalomban meghonosodott névalakot véve alapul nagy puritánus 
tudósunk nevét Apáczainak írja. Irodalomtörténeti kézikönyvünk (A 
magyar irodalom története II. Bp., 1964.) szakított ezzel a formával, s 
egyéb helynévből keletkezett tulajdonneveinkhez hasonlóan (Szenei, 
Alvinci stb.) megkísérelte meggyökereztetni az eredeti névírást jobban 
követő, magyaros Apácai alakot. Ez a két könyv, visszatérve a cz-s 
írásmódhoz, újra hosszú időre és széles körben az Apáczai alakot fogja 
eltejjeszteni, amelyben pedig Apácai nem is írta a saját nevét (!). 
Ugyanezzel az energiával jelentősen hozzájárulhattak volna a (szerin-
tünk helyesebb) c-s írásmód általánossá válásához, egyben a különböző 
névírási formák egységesítéséhez. 

S. SÁRDI MARGIT 

16 Irodalomtörténet 
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NÉHÁNY ÊSZREVETEL DANIEL SPEER 
MAGYAR SIMPLICISSIMUSÁNAK 

LEGÚJABB KIADÁSÁRÓL* 

Csak örömmel üdvözölhetjük Daniel Speer Ungarischer Oder 
Dacianischer Simplicissimus című művének legújabb kiadását! A ná-
lunk lassan már feledésbe fnérült művet most NDK-beli kiadó jelen-
tette meg. A Magyar Simplicissimus Magyarországon legutóbb 1956-
ban került kiadásra, Varjú elemér fordításában, Turóczi-Trostler 
József előszavával. A magyar kiadás jegyzeteit Benda Kálmán állította 
össze. A könyv először 1683-ban, valószínűleg Nürnbergben jelent 
meg, a szerző nevének feltüntetése nélkül. Jelen kiadáshoz Herbert 
Greiner-Mai írt magyarázó utószót. 

A kalandos történet főhőse egy Simplicissimus nevű fiú, âki Bres-
lauból (Boroszló, Wroclaw) indul el „világ körüli" útjára. A Felvidé-
ken át jut el Egerbe, innen vezet az útja Erdély felé, II. Rákóczi 
György fejedelem udvarába, s innen tovább Konstantinápolyba. Erről 
az útról azonban már egy másik könyv, a Türkischer Vagant szól.1 

Simplicissimus útját számtalan kaland, élmény kíséri. A Tátra leg-
zordabb útjain kell keresztülverekednie magát hegyi kísérői segítségé-
vel; rablókkal, haramiákkal találkozik; Késmárkon megismerkedik 
Frölich Dávid híres matematikus tudományával; Kassán egy gonosz-
tevő kivégzését nézi végig. A látottakat maga így foglalja össze: 

Von Kaschau ungefangen, 
Von Eperies ungehangen, 
Von Bartfällt unbeweibt, 
Von Zeben unbekleibt, 
Kommt er in die Leut 
Kann er sagen von guter Zeit.5 

* Ungarischer Oder Dacianischer Simplicissimus. Rütten [und] 
Loening [Verl.l Berlin, 1978 

1 Turóczi-Trostler József ismerteti: A Magyar Simplicissimus és a 
„Török Kalandor" forrásai EFhK. 1915, 2. 3. 4. sz. 

2 Az NDK-beli kiadásból idéztem, 165.1. 
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Varjú Elemér fordításában: 

Akit Kassán el nem fognak, 
Eperjesen fel nem kötnek, 
Bártfán meg nem házasítnak, 
Szebenben meg nem csúfolnak, 
Lőcsére ha ér békében 
Jószerencsével dicsekedjen.3 

Egerben Simplicissimus egyenesen egy rabszolgakereskedő karjaiba 
fut, ahonnan igencsak nagy üggyel-bajjal tud kiszabadulni. Az erdélyi 
kalandok - jobb szó nincs rá - sokkal „nyugalmasabbak". Több a 
tájleírás, a városbemutatás. Simplicissimus inkább megfigyelő, mint 
kalandhó's. Érzékletesen írja le egy magyar esküvő szertartását, s mint 
kívülálló szemlélő meséli el a II. Rákóczi György lengyelországi had-
járatát követő eseményeket. 

A Magyar Simplicissimus mind az irodalomtörténészeknek, mind a 
néprajz- és zeneirodalom tudósainak problémát jelentett. Vitatkoztak 
a könyv szerzőségéről, és komoly, voltaképp máig megválaszolatlan 
kérdés maradt az is, vajon az utazás a valóságban is megtörtént-e, vagy 
csak fiktív kalandokat, mesét olvashatunk? A vitára elsősorban 
Johann Jakob Christoffel von Grimmelshausen 1668-ban megjelent 
Der abenteuerliche Simplicissimus című regénye adott okot, amely 
maga is kalandregény, de a kalandok csak a szerző képzeletében ját-
szódtak le, éppúgy, mint a grimmelshauseni mintára íródott más 
szimpliciádok is. 

A Magyar Simplicissimus e kiadásának gondozója, Herbert Greiner-
Mai tömören, érdekesen foglalja össze mindazt, amit a könyvről az 
irodalomtudomány tud vagy tudni vél. így ismertet meg bennünket 
az anonim Simplicissimus szerzőjével, Daniel Speer német barokk 
muzsikus-íróval. Greiner-Mai tanulmányában részletesen elemzi Speer 
életrajzát, munkásságát. Adatai pontosak, hitelesek. De az olvasó előtt 
sajnos rejtély marad értesüléseinek származása! Holott nyilvánvaló, 
hogy a Hans Joachim Moser Der musiker Daniel Speer als Barock-
dichter (Stuttgart, Euphorion, 1933) című cikkében olvasottakat fog-
lalja össze Ugyanis Moser volt az, aki Speert elsőként azonosította a 
Simplicissimus szerzőijével. Moser hívja fel a figyelmet arra is, hogy 
Speer Magyarországon is járt. Sőt, ha hihetünk Speer Das Neueste von 
dér Zeit, dass ist: Ausführliche Vorstellung der heutigen Gefangen 

3Az idézet az 1956-os magyar kiadásból való. 1 7 2 - 1 7 3 . 

1 6 
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Nehmung . . . des Graf Teckely. . . (Nürnberg, 1685) című aktuális poli-
tikai tárgyú munkájának, Speer a württembergi csapatokkal 1685-ben 
mint hercegi historiográfus újra Magyarországon járt! Ez a tény ma-
gyarázatot adhat az élményszerűség kérdésére is, habár Moser Speer-
nek csak nyugat-magyarországi útját tudja bizonyítani, a könyv 
viszont majdnem az egész országgal ismertet meg bennünket, elte-
kintve éppen az általa bejárt Nyugat-Magyarországtól. Az élmény-
szerűség kérdését Herbert Greiner-Mai is felveti - anélkül azonban, 
hogy ennek bármi okát keresné; valószínűleg úgy gondolja, hogy e 
kérdés taglalása túlfeszítené egy rövidke utószó kereteit, vagy mert e 
problémának maga sem tulajdonít túl nagy fontosságot. Pedig a Ma-
gyar Simplicissimus megértéséhez, helyes értelmezéséhez rendkívül 
fontos erről a kérdésről beszélni. Az élményszerűség problémája 
ugyanis szorosan összefügg a könyv műfaji megjelölésének kérdésével. 
Greiner-Mai megkerüli a megjelölést, talán mert Speer könyve még 
nem regény, inkább kalandos történet, történelmi tabló - valahol e 
három határon mozog. De valószínűbb, hogy idegenkedik attól az 
esetleg túlságosan egyszerűsítőnek tűnő megjelöléstől, ami pedig 
ennek a könyvnek sajátja, igazi értelme: útleírás. Útirajz, úti élmé-
nyek, útikönyv - ma azt is mondhatnánk: riportok - ahogy ez egy 
hercegi történetíróhoz illik is. Ez a műfaj a 1 6 - 1 7 . században virág-
korát élte; számtalan szerző számtalan műve kalandozik a török dúlta 
Magyarországra. És éppen a műfaj, ma a szépirodalom perifériájára 
szorult útleíró — pontosabban a geográfiai - irodalom korabeli 
hallatlan népszerűségének ékes bizonyítéka, egyenes következménye 
az az íratlan műfaji „szabály", hogy lényegtelen a „honnan, kitől 
vettem", lényeg a „mit, miről írok". Tudniillik Magyarország, amely a 
török háborúknak „köszönhetően" Európa érdeklődésének közép-
pontjába került, s írtak róla túlnyomó többségben éppen német geog-
ráfusok, utazók, mint például a ma már a műfaj klasszikusának te-
kinthető Martin Zeiller, yagy Theophilus Urbinus, Heinrich Spilner, 
J. Ch. Wagner, Stephanus Ritter, Johann Wild, vagy „magyar részről" 
a késmárki polihisztor, Frölich Dávid, akire Simplicissimus is hivatko-
zik - s a névsort folytathatnánk. Közülük is Zeiller, Ritter, Frölich és 
Wild hatása Speer Simplicissimusá.ra bizonyított tény.4 E szerzők 

4Mollay Károly: Ungarischer und Dacianischer Simplicissimus. 
(Filológia Közlöny. 1958.) c. cikkében Turóczi-Trostler megállapítására 
támaszkodva ismerteti a négy forrásművet: 1. Martin Zeiller: Neue 
Beschreibung dess Königreichs Ungarn. Ulm, 1646. Ennek a könyvnek 
egyébként több más kiadása is ismeretes. 2. Stephanus Ritter: Cos-
mographia. Marburg, 1619. 3. Frölich Dávid: Viatorium. Ulm, 
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műveit - eltekintve Wild szintén kalandos történetétől - inkább so-
rolhatjuk a tágabb értelemben vett geográfiai, mint a szűkebb kategó-
riájú, fiktív vagy megtörtént kalandokat, utazásokat feldolgozó útleíró 
irodalom alkotásai közé. A geográfiai művek általánosságban adtak 
hírt az egész ismert világról, bemutatva a Föld országait, növény- és 
állatvilágát, ' népek szokásait, utalva azok történelmére is - mindezt 
érdekes, színes metszetekkel illusztrálva. Jellemzőjük - és ebben tér-
nek el főként a kalandos útleírásoktól - , hogy megírásukhoz nem 
szükségeltetik saját élmény, mivel céljuk nem is a kalandos történet, 
hanem a világunkról adott szinte enciklopédikus igényű tudósítás. így 
lehetséges, hogy a szerzők már-már a plágium határát súrolva ollózzák 
össze, jelentetik meg a maguk „élménybeszámolóját". Ez a minden 
újra fogékony geográfiai-útleíró irodalom természetes hogy a törté-
nelmi események változásához mérten egyre többet, egyre bővebben 
foglalkozik Magyarországgal. 

Herbert Greiner-Mai más összefüggésben vizsgálja Speer munkáját, 
másban látja annak lényegét, következésképpen másként is értékeli 
azt. Szerinte Speer könyvének lényege, értelme: „Ami e műből a 
legegyértelműbben kiderül, a könyv egészén következetesen végig-
vonuló polgári-antifeudális tendencia"!5 Meglepő észrevétel, újszerű 
értékelés. Mindenesetre megtisztelő. Hasonló értelmezéssel még sen-
kinél nem találkoztam. Lehetséges volna, hogy a ma olvasója már 
így látja, így értelmezi Simplicissimus kalandjait? Vagy Greiner-Mai 
volna az előbbre látó, s a mű szunnyadó filozófiai értékeit is felfe-
dezi? Gondolom, véleményét erősen befolyásolta Grimmelshausen klasz-
szikus műve, de sajnos be kell látnunk: a Magyar Avagy Dáciai Simpli-
cissimus nem üti meg ezt a mértéket. Pontosabban: nem ezt a mérté-
ket üti meg. Értékét éppen nem a saját korán túlmutató, haladó 
eszmék hirdetése fémjelzi. A Magyar Simplicissimus érdeme, értéke, 

1643-44 . 4. Johann Wild: Neue Reysbeschreibungen eines gefangenen 
Christen. Nürnberg, 1613. 

A többi, e cikkben idézett szerző műre: Theophihis Urbinus: 
Tuerkisches Staedt-Buechlein. Nürnberg, 1664. Heinrich Spilner: 
Ungarische Chronica. Cassel, 1606. J. Ch. Wagner: Christlicher- und 
Tuerkischer Staedt- und Geschichtsspiegel. Augsburg, 1687. J.Ch. 
Wagner: Delineatio. Nürnberg, 1684-86 . Martin Zeiller: Hungaria. 
Frankfurt, Leipzig, 1690. 

5A könyv 266. oldala: "Was sich am eindeutigsten aus unserem 
Werk herauslesen lässt, ist die durchgehende bürgerlich-antifeudale 
Tendenz." 



246 Szemle 

mint ahogy aira már fentebb utaltunk, az útleíró irodalom. Az 
olvasót érdekfeszítő' kalandok sorával szórakoztatja, közben bepillan-
tást enged régen élt emberek életébe, szokásaiba; tájakkal, városokkal 
ismertet meg bennünket. De Greiner-Mai sem a korabeli geográfiai 
irodalomra, sem az útleírásokra nem utal, még forrásmegjelölésként 
sem, mintha e műfaj nem is létezne! 

Másrészt a Simplicissimus feladata valóban túlmutat jogkörén: azt 
a Magyarországot mutatja be olvasóinak, amely a „kereszténység 
védőbástyájának" háládatlan szerepében a művelt Nyugatot hívatott 
megvédeni a pogány törökkel szemben! Herbert Greiner-Mai pedig 
éppen ezt a történelmileg rendkívül fontos tényt nem veszi kellően 
figyelembe. Vázlatosan utal ugyan történelmi eseményekre - ami 
jelen mű esetében elkerülhetetlen is - , de a polgári-antifeudális ten-
dencia elméletének taglalása a jelentős történelmi mozzanatokról el-
tereli az olvasó figyelmét; mintegy azt helyettesíti e vulgarizáló sab-
lon. Nem esik így szó sem Erdélyről, sem II. Rákóczi György poli-
tikájáról, a szerencsétlen lengyelországi hadjáratról, annak következ-
ményeiről, mindazokról a történelmi tényezőkről tehát, amelyek a 
későbbiek során meghatározták Erdély és az egész ország jövőjét, 
megpecsételték a török birodalom sorsát, s hatottak, nem is csekély 
mértékben Európára, és természetesen a nálunk mind politikailag, 
mind gazdaságilag nagyon is érdekelt Németországra — vagyis figyel-
men kívül hagyja mindazokat a történelmi körülményeket, amelyek 
Simplicissimust mint utazót, vagy Speert mint hercegi történetírót 
egyáltalán Magyarországra, Erdélybe, Rákóczi udvarába vezérelték. 
Tehát nem ejt szót mindarról, ami ennek a könyvnek lényege: törté-
nelmünk válságos korszakának pillanatképe egy idegen szemével, 
amely a ma olvasója, kutatója számára is értékessé teszi ezt az iro-
dalomesztétikailag valóban nem túl jelentős művet. Szerzőnk II. 
Rákóczi Györgyöt épphogy megemlíti, őt is úgy, mint a dák föld |(!) 
egy fejedelmét, amire már csak azt tudjuk mondani, hogy e tévedés a 
történelem tárgyi ismereteinek hiányosságára vall. 

Greiner-Mai azzal, hogy a művet helytelenül értelmezi, az olvasót 
vezeti félre. A pontatlan definíciókat, történelmi tévedéseket az olvasó 
nem tudja sem ellenőrizni, sem kijavítani, nem is tudhatja, lévén, hogy 
ezt a könyvet is azért vásárolja meg, hogy rólunk minél többet meg-
tudjon. Amely vágya jelen esetben nem teljesül. 

Sajnálatos azonban az is, hogy e kiadás tanulmányának írója nem-
csak történelmünket értelmezi felületesen, de nem hivatkozik egyetlen, 
e könyvvel és e korral valaha is foglalkozott magyar irodalom-
történészre sem, akik közül legalább Turóczi-Trostler József munkás-
ságát illett volna kiemelnie. De nem tesz kivételt más külföldi 
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kutatók munkáival sem, sőt, a Simplicissimus-kutatásban úttörő 
munkát végzett Hans Joachim Moser nevét sem említi meg! Holott 
munkáikat minden bizonnyal olvasta, hiszen tanulmányát azok ismerete 
nélkül meg sem tudta volna írni. Hiszem, hogy Greiner-Mai csak azért 
nem nevez meg senkit, mert e kiadást elsősorban a nagyközönségnek 
szánja, s valószínűleg úgy gondolta, így elég, ha csak az eredmények 
összefoglalására vállalkozik. A kérdés csak az, kinek elég? A szak-
irodalmat ismerő számára biztosan nem, bár igaz, ő tudja, mit - hol 
keressen. A közönségnek? Talán az sem elképzelhetetlen, hogy akad 
olvasó, akit a könyv olyannyira megragad, hogy ismereteit bővíteni 
szeretné. Greiner-Mai cikke azonban semmiféle támpontot nem nyújt-
hat számára. S még ha ilyen lelkes olvasó nem is akadna — a nagy-
közönség tudományos tájékoztatása érdekében hiányolom legalább egy 
kisebb szakbibliográfia összeállítását. 

A történelmi tények pontos ismerete nélkül; a geográfiai- és útleíró 
irodalom értékelése, a szakirodalomnak legalább vázlatos ismertetése 
nélkül tudományos igényű tanulmány, Simplicissimus-kiadás nem 
létezik. A kiadás szorgalmazóinak így csak igyekezetét dicsérhetjük: 
három évvel a Simplicissimus csehszlovákiai megjelenése után újra fel-
fedezte, népszeiüvé, közkinccsé tette az Ungarischer Oder Dacianischer 
Simplicissimus'-f.s Vajha példáján felbuzdulva hazai kiadásban ismét 
élvezhetnénk Speer kalandos útleírását! 

NEMESKÜRTY HARRIET 

Bajkó Mátyás: KOLLÉGIUMI 
ISKOLAKULTÚRÁNK A FELVILÁGOSODÁS 

IDEJÉN ES A REFORMKORBAN 

Ha helytörténetíró országos kérdésekhez nyúl - ritkán jön létre 
egyenletes színvonalú mű. Szakterülete ugyanis más léptékkel mér, mint 
a köztörténészé. Az egyik az egyedit, a másik az általánost figyeli, előző 
esetben a mélyfúiásos vizsgálati módszer a célravezető, utóbbinál a 
horizontális áttekintés. Kirívó negatív példák esetében az önállóan 
feltárt s újonnan közölt anyag - leíró formában - aránytalanul nagy 

0 Uhorsky Simplicissimus. Bratislava, 1975.J Ford. és bev. Jozef 
Vlachovic. 
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szerepet kap a munka egészében, a következtetés viszont tőle függet-
fenülve jelenik meg - lévén az a köztörténetírás igazságaiból elvonat-
koztatott 

Mindez a műveltség sajátos mozgásának kérdéseihez utasít 
bennünket. Tudjuk: a kultúra alapjait gazdasági, történeti-társadalmi 
tényezők határozzák meg, s ezek jelölik egyben ki fejlődésének fő 
irányait is. Âm a fő iránnyal a kisebb közösségek kulturális-szellemi 
tevékenysége ellentétbe kerülhet, ütközhet azzal, s csak bizonyos idő 
elteltével csatlakozik újra az egyedi az általánoshoz. Természetes, hogy 
a kisközösség sem függetlenítheti magát az uralkodó tendenciáktól, de 
— legalábbis kulturális vonatkozásban - elsősorban saját történetének, 
szűkebb társadalmának erői hatnak, a kultúrateremtő környezet belső 
mozgástörvényei a meghatározóak. 

Dyen belső elválasztású rendszerként működött Magyarországon a 
protestáns iskolahálózat a 16. század elejétől lényegében 1945-ig. 
Változott formában, retardált állapotban azóta is élnek - hatásaival 
legalábbis számolnunk kell napjaink történetében - az új viszonyokhoz 
igazodva hasonló funkciót töltöttek be a népi kollégiumok, s arról is 
van tudomásunk, hogy újabb centrumok vannak kialakulóban. Ezek az 
intézmények — átvéve a középkori katolikus iskolák örökségét — a népi 
kultúrára alapoztak, központjaiknak megfelelően települtek. Feudális 
viszonyok közepette — a korai polgárosultság szintjén — a népi művelt-
séget integrálták, fenntartói, egyszersmind - magasabb szinten - éltetői 
voltak annak, a protestantizmus nemzetközi kapcsolatai révén pedig az 
európai kultúra részeseivé is váltak. Négyévszázados működésük vázát 
tehát így rajzolhatjuk meg: 1.1 a népi kultúrára épülő rend megőrzi 
alapjait, 2.\ korszerű polgári műveltséggel frissíti fel azt, 3. popularizálja 
a középkori műveltséget, 4.| újabb folklorizációs folyamatot indít el -
éppen az intézmény-jellegből fakadóan. A jó funkcióellátás eredménye-
képpen fennmaradnak tehát - a változó viszonyok, s az egységesítő 
állami törekvések és kapitalisztikus hatások ellenére is - a magyar 
kultúra régtől meglevő elkülönülései. A kollégiumok a természetes táji, 
gazdasági, etnikai központokra települve lényegében azonos felvevő és 
kisugárzási körzettel rendelkeznek. A legnagyobb hatású iskola, a 
debreceni például — jóllehet mindkét hazából fogad tanulókat, s a 18. 
században számos partikulát fundál a Dunán túli részeken - elsősorban 
a kiváltságos hajdú és kun települések. s a partiumi részek felé nyitott, s 
ide exmittálja végzőseit. Zárt rendszerek alakulnak így ki, önellátóak, 
amelyek a régibb szellemiséget (népi kultúra) a változó viszonyoknak 
megfelelőien is megőrzik. 

Marxista művelődéstörténet-írásunknak, mivel hosszú időn át az 
alapok megrajzolására s az egységes szempontok megfogalmazására 
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törekedett, nem maradt ideje - érthetően — a helyi színek meg-
festésére. Úgy tűnik: ennek most érkezett el a küszöbéhez. Bajkó 
Mátyás is az aktuálisat látta meg a témában, s mint a legnagyobb hatású 
iskolakollégiumnak, a debreceninek kutatója méltán vállalkozhatott rá. 
Nem kis érdem ez, hiszen először nyúl valaki felekezeti elfogult-
ságoktól mentesen, marxista módszerekkel s összefoglaló igénnyel a 
kérdéshez. 

Fejlődéstörténeti alapvetése és periodizációja az elfogadott krité-
riumok szerint való. A felvilágosodást lényegében a 17. század végétől a 
19. század elejéig, a reformkort - hangsúlyozottan művelődéstörténeti 
indokokból - 1827-től 1848-ig számítja. Ebben a két nagy korszakban 
minden jelentős tett a nemzeti függetlenség és a polgári haladás pólusai 
között történik: vallja a kodifikált tételek szellemében. Ezek oktatás-
történeti vetülete a magyarnyelvűségben, a nemzeti nevelésben, illetve 
az életre-munkáia való előkészítésben, a reáliák tanításában s az 
Európában már honos iskolarendszer terjesztéséért vívott harcokban 
fogható meg. Bajkó igen helyesen látja mindezeket, s a továbbiakban -
könyve két terjedelmes fejezetében - az ezekkel kapcsolatos kérdéseket 
vizsgálja meg a szervezeti keretek alakulása és a kollégiumi autonómia 
szempontjából Igen széles, biztos alapokon nyugvónak látszik tehát 
alapvetése, ám ha a részletek finomságait is keressük — túlságosan 
merevnek bizonyul ez a váz. 

Ilyen az említettek közül - a nemzeti függetlenség problema-
tikájához kapcsolható magyarnyelvűség kérdése. Bajkó pontosan 
rögzíti, hogy Patakon 1796-ban indul meg a magyar nyelvű oktatás. De 
hasonló érdemei vannak e téren az evangélikus líceumoknak is, szemben 
Debrecennel, ahol csak 1833-ban kerül sor a magyar nyelvű oktatás 
bevezetésére. Ám Patakon 1815-ben eltörlik a magyar nyelvet; a 
retrográd erők jutnak uralomra - mondja Bajkó — e tényt egyszerű 
„sajnos"-sal kommentálva. Pozsonyból pedig erőszakos reformkori 
magyarosításról számol be. Úgy véljük — az efféle „rangsorolás" nem 
bír elégséges alappal, s más tényezők is magyarázhatják a nemzeti nyelv 
bevezetését vagy elvetését. Pozsonyban például a soknemzetiségű 
tanulók között a magyar nyelv közvetítő rendszer, az érintkezés esz-
köze. Magyar nemzetiségű területeken viszont a latin - a Ratio némete-
sítő törekvéseivel szemben — az autonómia legfőbb biztosítéka, s 
egyben - mint Patakon is 1815-ben - azt is jelzi, hogy a reformkor 
küszöbére érve a megyei (jogi) életre való képzés lett az iskolákkal 
szemben az elsőrendű társadalmi igény, mely a latint mint nációtól 
független nyelvet ekkor még nem nélkülözhette. 

Hasonló indokkal magyarázhatók a tantervek, tanrendek körüli 
huzavonák. Ez annál nyilvánvalóbb: minden helytartótanácsi rendel-
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kezés meghozatala előtt vagy kibocsátásakor az egyházak és kollé-
giumok vezetői együttesen alakítják ki álláspontjukat annak érdekében, 
hogy megszabaduljanak a várhatóan súlyos presszióktól. Ebben a vonat-
kozásban érthető, hogy miért Debrecen mozdul a legnehezebben. A 
legnagyobb kollégium itt működik, a budai zsinat óta az egyházkerület 
fennhatósága alá tartozva egyre-másra építi ki partikuláit, fii iáit. Olyan 
intézménye a protestáns iskolahálózatnak, mely folyamatosan működik 
négy századon keresztül. Védekező magatartása természetesen nem 
eshet egybe az államilag igényelt, egységesítést szorgalmazó törek-
vésekkel. Az autonómiához való görcsös ragaszkodása pozitív elemeket 
is tartalmaz, melyek révén ugyanúgy el lehet jutni a nevelési célokhoz, 
mint az állami egységesítő törekvések alkalmazása útján. E vonatkozás-
ban egy jeles személyiség, a pedagógiai hatásában országos jelentőségű 
Budai Ézsaiás szerepének viszonylagos tisztázatlanságra kell utalnunk. 

Tény, hogy mint legtöbb kortársa, ő is a késői felvilágosodás elő-
nyével indult a reformkori küzdelmekbe. Göttingai disszertációja pedig 
egyenesen radikális. Ám mint a kollégiumnak és az egyháznak kritikus 
korszakban választott felelős vezetője — csak reálpolitikushoz méltóan, 
a hely szellemének és Debrecen történelmi gyakorlatának megfelelően 
cselekedhetett az új tanrend kidolgozásakor - egyként figyelve a 
hagyományra s a jelenre, de utat nyitva az egyetemességnek is. így 
születtek meg az érdekegyeztető A bnosdi Ratio és utódai: a tantervek 
és utasítások, melyekben a reáliák valóban háttérbe szorultak a humán 
tárgyak mögött, de - mint említettük - a kor alapvető követelménye 
volt: közéletre nevelni. 

A reáliák oktatása terén egyébként sem vonható párhuzam az egyes 
kollégiumok között. így természetes dolog, hogy az észak-magyar-
országi városokban a tanterv egésze „urbánusabb" szellemű, mint a 
mezővárosi-alföldi iskolákban, mert a haladottabb polgárság érdekeinek 
megfelelően több praktikus ismeret oktatása szükséges. S mint ahogy a 
magyarnyelvűség nem jelzője önmagában a reformkor eljöttének, 
ugyanúgy a reáliák tanítása sem feltétlen felvilágosodás-mérő. Hatvani 
esetében: sokkal inkább egy filozófiai irány átvételéről és képviseletéről 
van szó, mintsem prakticizmusról. 

Bajkó Mátyás úttörő munkájával kapcsolatban kifogásolt hiányos-
ságok és ítéletbeli tévedések - úgy érezzük — történetszemléleti bizony-
talanságokra vezethetők vissza. Ezek egyikét abban látjuk, hogy a 
szerző összetéveszti a terveket, tervezeteket a megvalósulással, s az 
utasítások tartalmi különbözőségeit rangsorolja a már említett történeti 
séma szerint. Olyan ez, mintha köztörténetünket a meghozott tör-
vények szerint kívánnók megírni - noha tudjuk, hogy minden kornak 
számos olyan intézkedése, törvényerejű rendelete volt és van, amely 
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nem vagy' nem úgy realizálódott. Ilyen rendelet volt - minden haladó 
törekvése s ösztönző' ereje ellenére a Ratio is, mely nem vette figye-
lembe a helyi adottságokat, a társadalom természetes belső igényeit. A 
kompromisszumos protestáns tantervek bevezetését ezzel szemben ha 
nagy nehézségek árán is, de keresztül lehetett vinni, mert találkozott 
az érdekelt társadalom törekvéseivel. Igaz, hogy ezek a rendszerek sem 
tiszta formában valósulhattak meg (ellenkező esetben érthetetlenné 
válnának számunkra a „Sedes" szigorú határozatai a nótázás, múlatás, 
magyarnyelvűség stb. dolgában), de mégis a lehetséges kifejeződései 
voltak. 

A másik szemléleti hiba szorosan összefügg az előbbivel. Bajkó -
jóllehet minden iskolának s általában a kollégiumi rendszernek is meg-
rajzolja történetét (Szilágyi István, Nagy Sándor stb. munkáira támasz-
kodva) — témáját alapvetően statikusan szemléli. Ez nem helyeselhető, 
hiszen a kultúra legjellegzetesebb sajátossága éppen mozgásában, 
állandó fejlődésében van, s nem csupán a magas műveltség szintjével, sőt 
nem is csak szellemiekkel, de anyagi műveltségével, tevékenységi rend-
szerének egészével mérhető igazán. Bajkó ezért nem tudja megfelelően 
súlyozni azt a mások által többször említett tényt (Bán Imre, Julow 
Viktor, Tóth Béla, Vita Zsigmond stb.), hogy az általa vizsgált 
korszaknak olyan specifikumai vannak, melyek megkülönböztetik 
minden addigitól: pedagógiai kisugárzása - a magas műveltség színijé-
nek átmeneti esése ellenére - a kultúra popularizációja és a népi-nem-
zeti hagyomány fenntartása. 

Ezekhez az alapvető hiányosságokhoz képest eltörpül néhány 
adatbeli tévedés, pontatlanság. Nagykőrös folyamatosan működő parti-
kuláját például nem jelöli térképén, a professzorokról szóló portréi 
egyenetlen színvonalúak és hiányosak, a történeti alapvetésnél nem 
használja a legújabb forrásmunkákat stb., s néhány gondolat- és szó-
ismétlése, pleonazmusai zavarják a folyamatosan olvasót. 

Amivel nem akarjuk Bajkó Mátyás érdemeit kisebbíteni. Nagy 
munkát végzett, jó alapozást adott a kérdésről - bár feleslegessé nem 
teszi továbbra sem az egyes kollégiumtörténetek forgatását - , marxista 
szemléletet érvényesített az eddig speciálisan „felekezeti" témában, de 
az irodalomtörténész dolga csak ezután kezdődik. A statikus vázat 
mozgással, élettel kell megtöltenie. (Akadémiai, 1976.) 

SZABÓ SÁNDOR GÉZA 
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Fried István—Szappanos Balázs: 
PETŐFI-VERSEK ELEMZËSE 

A Tankönyvkiadó szép következetességgel, verselemző kötetek egész 
sorával támogatja a magyartanárokat azoknak a gondoknak a meg-
oldásában, amelyeket a szakmai közvélemény évek óta „klasszikusaink 
oktatása a középiskolában" cím alatt foglal össze. A mostani új segéd-
könyv 19 Petőfi-vers elemzését kínálja, a mindennapos gyakorlatból 
kiindulva: miképpen lehet egyetlen költő életművét verselemzések 
sorozatában bemutatni; hogyan lehet irodalmi eszközökkel érzékeltetni 
nemcsak magát a költői kibontakozást, hanem az élet- és pályarajzi, 
valamint a kortörténeti összefüggéseket is" Szintén rokonszenves, hogy 
a könyvtárnyi Petőfi-irodalom bázisán a két szerző lehetőséget és 
bátorítást kapott módszertani kísérletezésre is, maguk választotta, 
következetesen végigvitt metódussal közelíthetni meg az idézett 
célokat. Irodalomtanítási receptkönyv, egyedül üdvözítő elemzési mód-
szer természetesen nincs (és ne is legyen) oktatásunkban, s a két 
szerzőt sem módszere minősíti, hanem az eredmény, amelyet alkalmazá-
sukkal elérnek. Szappanos a képszimbolika fejlődését figyelte elsősor-
ban, míg Fried a genetikus versvizsgálat mellett döntött. A kézenfekvő 
előnyök árnyékában mindkét módszernek megvannak a veszélyei is. Az 
előbbinek, hogy az elemzés - a forma felől közelítve - eljut-e végül a 
szellemi hátország döntő mondandóihoz; az utóbbinak, hogy marad-e 
érzékenység a „miért szép?" részletekbe menő megválaszolására is? 

Szappanos Balázs verselemzései annak a gondosan felkészült, ügy-
szerető magyartanárnak az óráira emlékeztetnek, aki az új ismeretanyag 
tárgyalására fordított időt mindig és csaknem kizárólag szöveganalízissel 
tölti el. A könyv általa írt hányada magyartanításunk jelenét példázza; 
helyzetét inkább, mint lehetőségeit. A választott versek is jobbára a 
tantervben szereplők, itteni felvételük indokoltságához két ízben fér 
kétség. A négyökrös szekértől Illyés Gyula, a Csatában címűről pedig 
Dienes András mondta el már jószerével Szappanos véleményét is. A 
többi esetben azonban minden együtt van a jó elemzés létrejöttéhez: az 
életmű példás ismerete, a szakirodalomban való jártasság, a költői képek 
biztos kézzel történő kiválasztása. A részletek között is kevés vitat-
koznivalónk akadhat, legfeljebb néhány megoldás ismétlődése (például 
a hangstilisztikai vizsgálaté) szúr szemet. Szappanos példázta magyar-
tanárunk azonban gyakorta kifut az időből, és képzeletbeli órája utolsó 
percében néhány sommás mondattal kénytelen összefoglalni többet 
ígért szövegelemzésének tapasztalatait. Szerzőnk ugyanígy elbizony-
talanodik, amikor képszimbolikai vizsgálódásait a pálya markánsan meg-
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vonandó eszmei vonulatához kellene kapcsolnia. Mert mit kezdhetünk 
az olyan megállapításokkal, hogy Az alföld tájrajza „a maga korában 
(. . . ) forradalmi lehetett" (71.); hogy Petőfi - 1848 januárjában -
„továbblépett már ekkortájt a nemzeti függetlenség és a liberális polgári 
átalakulás eszméjén." (86.). De kevés hasznosíthatót talált Szappanos a 
maga számára a Felhők-korszakról és Petőfi eszmetörténeti forrásairól 
folyt újabb kutatások és viták anyagában is, amikor az Egy gondolat 
bánt engemet... és Az ítélet elemzésébe fogott. 

Fried István inkább számolt a jövőbeni tantervi lehetőségekkel, 
amelyek a genetikus műelemzések nagy távlatait sejtetik, a művelődés-
történet koncentrációjának kereteit hordozzák, ha további (filozófiai, 
képzőművészeti, zenei stb.) kitekintésekkel bővülhetnek. Az elsődleges 
feladatot, az induktív művek kiválasztását Fried megannyi telitalálattal 
oldotta meg. Említsük meg példának az irodalmi népiesség nagy triászá-
nak ritka együtt-elemzését gólya-verseikben, amihez - igencsak helye-
selhetően - át is lépte a korábban tabunak, megmásíthatatlan éves 
tananyaghatárnak tekintett 1849-et. Azzal pedig időmegtakarításban is 
mérhető segítséget nyújtott az órájukra készülő magyartanároknak, 
hogy nemcsak említette, felsorolta az előzményeket, párhuzamokat 
vagy ellenpéldákat, hanem e körülményesen hozzáférhető reformkori 
szövegek legjellemzőbb passzusait mindenütt idézte is. Az egyes elem-
zésekben mindig jutott hely a próza- és levélíró, a publicista Petőfinek, 
továbbá a világirodalomnak. Igen változatos az a lassan feledésbe merülő 
tanári eszköztár, amely a filológia módszereivel gazdagíthatja az ok-
tatást. Olykor fontos tanulsággal szolgálhat az első közlés nyomdaképe 
(208.) éppúgy, mint a szövegváltozatok egybevetése (217.) vagy a 
nyelvújítási szókincs továbbélésének összehasonlító vizsgálata Petőfinél 
és Eötvösnél (242.). 

Bár tanári segédkönyvnél a szakmódszertani használhatóság az elsőd-
leges értékelési szempont, s ennek kötetünk megfelelt, csak örömmel 
üdvözölhető, hogy mindkét szerző törekedett tudományosan még fel-
táratlan vagy ritkán érintett kérdések felvetésére. Ilyen Petőfi lírai 
forradalmának másik oldala, a költő és a korabeli versdivat viszonya, 
amely még a középiskolai oktatás folyamatában sem szűkíthető puszta 
szembeállításra; valamint a lírai realizmusnak (az induktív anyag 
szegényessége miatt) középfokon nehezen tanítható kategóriája, 
amelyet Szappanos A puszta télen, Fried pedig a Kutyakaparó kapcsán 
gazdagít új vonásokkal, finom megfigyelésekkel. Az utóbbi elemzésben 
találjuk (193— 204.) a kötet legizgalmasabb, továbbgondolásra váró 
lapjait, amelyeken Fried Petőfi negatív tájélményének groteszk elemeit 
vizsgálja, és a versben egy távlatos lehetőségeket kínált, de már végig 
nem járt költői út mérföldkövét látja. 
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S végül: az egyszerűségében ízléses kiállítású kötetről szólva nem 
hagyható említés nélkül, hogy a szöveget olyan tévesztések rútítják, 
amelyek kimerítik a helyesírási hiba fogalmát és megzavarhatják az 
oktatók helyesírási ismereteit: íetőf isebb (124.), Szilveszterkor, Újév 
(162.), biedermeier (többhelyütt). (Tankönyvkiadó, 1978.) 

KERÉNYI FERENC 

Veress Dániel: SZERETTEM 
A SÖTÉTET ES SZELZÚGAST 

KEMÉNY ZSIGMOND ÉLETE ÉS MÜVE 

Gyorsan, egyvégtében végigfutva Veress Dániel könyvén, kedvező 
összbenyomással végezhetjük be az olvasást. Kemény minden egyes 
számottevő művére kitér a kismonográfia, a szerző lelkiismeretes, a 
tudományos jó szokásokat tiszteletben tartja, erről tanúskodik a forrá-
sok és irodalomtörténeti feldolgozások gondos felsorolása, idézése. Ha 
itt Magyarországon néha megfeledkezünk romániai kollégáink tudo-
mányos erőfeszítéseiről, Veress Dániel jó szolgálatot tesz azzal, hogy 
szűkebb hazája eredményeit gondosan beépíti munkájába. Mindennek 
elsősorban az életrajzban s politikai pálya elbeszélésében látja hasznát a 
közönség. Itt megismerkedhet pl. Vita Zsigmond, Katona Ádám meg-
állapításaival, Sütő András költői múltidézésével, Benkő Samu kuta-
tásaival, amelyek új fényt vetnek az 1860-as Keményre mint a nemzeti-
ségi jogalkotás elméleti úttörőjére (vö. a 13. fejezettel). Élvezetes ol-
vasmánynak számít a mű - kivált az erdélyi évek bemutatásával - ; a 
gyakorlott esszéistát, a felkészült szépírót megérezzük a sorok mögött. 
A kezdő fejezetek egy-egy új vonást adnak hozzá Zsigmond báró kapudi 
magányának, marosvásárhelyi joggyakorlatának eddig ismert képéhez, s 
elmondhatjuk, Veress Dániel még a hangyaszorgalmú Papp Ferenc után 
is tud újat mondani e területen. 

Hosszabb tanulmányozás után azonban feltárulnak a hibák, 
hiányok, és ezek ugyancsak lehúzzák a mérleg serpenyőjét. Ma. amikor 
tudomány, iskola, sőt a spontán közérdeklődés is fokozottan a mű-
elemzés felé fordul, nem jogosult épp az érett nagyregények tárgyalásá-
nak háttérbe szorítása. Az Özvegy és leánya, A rajongók meg a Zord idő 



Szemle 255 

bemutatására mindössze 25 lap jut a jegyzetek nélkül 183 lapnyi 
összterjedelemből. Ennek láttán már alig érdemes említeni a „társadalmi 
kisregényekre" fordított 14 oldalt vagy az esszék szűken mért jussát 
(11 oldal). 

S ami a legfontosabb: a regényelemzésekben nyoma sincs eredeti 
észrevételeknek vagy újszerű megközelítési módoknak. Annyira nem 
törődik a szerző regényszerkesztési kérdésekkel, hogy még a társadalmi 
regények nagy részének jellegzetesen romantikus felépítését sem tár-
gyalja. Holott a Ködképek vagy A szív örvényei az Özvegy és leányával 
szembeállítva egészen külön világ. Míg a korábbiakban állandóan válta-
koznak az idősíkok és az elbeszélők, a későbbiek a maguk fegyelmezett 
kronológiájával, egyértelmű auktorálisságával nagyfokú egyszerű-
södésről tanúskodnak. 

Kétségkívül jobb a széppróza eszmei hátterének feltárása, ám itt meg 
a túlzottan bőséges, gyakran heterogén irodalomtörténeti idézetanyag 
jelent akadályt. Veress Dánieltől nem kapunk kielégítő választ arra, 
hogyan vívódott egyes pályaszakaszaiban a determinizmussal az író, 
mennyi döntési szabadságot juttatott regényhőseinek. Legtöbbet az 
Élet és ábránd ismertetése során hallunk e problémáról, anélkül, hogy 
egyértelműen kirajzolódnék az összkép. A 60. lapon a következő meg-
állapításra bukkanunk: „Minden egyes ember szabadságának lehető-
ségeit, valamint annak észellenes nyűgeit-gátjait önmagában hordja. A 
nemezis nem vak sors: vaskövetkezetességgel folyik jellemünkből, 
egyéniségünkből" - állapítja meg Rónay György. Azaz: Kemény 
Zsigmond elvetette a gépies megkötöttség elméletét, hitt bizonyos fokú 
döntési szabadságban. 

Még meg sem emésztette mindezt az olvasó, egy lappal utóbb már 
lecsap rá egy Péterfyből választott részlet, éppen ellentétes tartalommal: 
„Kemény világában ( . . . ) az egyén küzdelme csak látszólagos, mert 
hiábavaló : valójában nem is harc, hanem vergődés. Börtön a világ, s mi 
foglyai vagyunk. Ez az egyik oka ama fojtó benyomásnak, melyet 
munkái az olvasóra gyakorolnak." (111.) Veress Dániel a külső meg-
kötöttségnek, a külvilág vaskényszerének elismerését konkrétan csupán 
a jelzett műre vonatkoztatja, de semmilyen jele sincs a tétel érvényes-
ségét érintő korlátozásnak a későbbiekben. Akkor hát mire volt jó a 
megelőző Rónay-citátum? (Arról nem is beszélve, hogy pályája 
nagyobb részén az író egyáltalán nem nevezhető fatalistának; nemzet-
nevelő, moralista elkötelezettsége ellentétes a végzethittel.) 

Valószínűleg mások ki nem egyensúlyozott véleménye készteti a 
szerzőt arra, hogy Kemény nagy történelmi tablóinak hűségét kétségbe-
vonja. Bözödi György nyomán közöl néhány adatot a szombatosokra 
vonatkozóan, amely nem egyezik A rajongók nyújtotta összképpel, s 
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máris levonja a következtetést egy Bözödi-idézettel: (a regényíró) „nem 
a valóságot színezte ki írói egyéniségének és mondanivalójának meg-
felelóleg, hanem egészen új világot alkotott." Eszerint tehát hiábavaló 
volt a múlt század végén a derék Loósz Istvánnak, majd Papp Ferenc-
nek, régebben Salamon Ferencnek (hogy a maiakról ne is szóljunk) a 
fáradozása, mert ó'k mind azt mutatták ki, hogy Kemény még részletei-
ben is aggályosan ragaszkodik a múlt tényeihez, amíg művének célja, 
fő tendenciája mást nem parancsol. Nem új, csupán módosított, néha 
átszerkesztett világ az, amely alkotásaiban tükröződik, a romantikusok 
és századunkban az avantgarde valósította meg a történelem gátlástalan 
újrafogalmazását. Ha módszereiről ítélünk, akortárs történelmi regény-
hez kell viszonyítanunk, összemérnünk munkáját a 120 év előtti szak-
tudósok anyagismeretével, elvi álláspontjával. Papp Ferenc monográfiája 
kétségtelenné tette, hogy a szombatosokra csak 1850 tájt figyelt fel 
először a kutatás, s akkoriban inkább csak vallásos énekeiket ismerték, 
alig tudtak valamit létszámukról meg földrajzi elhelyezkedésükről. 
Egyébként nem ez az egyetlen hely, ahol a szerző kétségbe vonja 
Kemény Zsigmond történelmi realizmusát. A regények értékelése során 
igen sok szó esik a Bach-korszak alatti eszmeáramlatok, az érlelődő 
kiegyezés hatásáról, kevés a hajdani emlékiratok sugallatáról vagy arról, 
miként inspirálta az író a historikusokat, később az Erdély trilógiát 
alkotó Móricz Zsigmondot. 

Veress Dániel idézetei általában pontosak, egyhelyt azonban szakít 
ezzel a gyakorlattal, s az idézet szerzőjét nem jelöli meg. „Megpróbáltuk 
a hazát megmenteni mint prókátorok, ez nem sikerült" - citál az Esti 
Lapokból, s hozzáteszi, e sorok „Akár Kemény Zsigmond tollából is 
származhattak volna". Valóban illenének hozzá, ám illenek az 1849-es 
Jókaihoz is, s míg az előbbi esetben csupán föltételezésről van szó, az 
utóbbiban tényről. Jókai Forradalom alatt írt müvek című cikkgyűjte-
ményének 110. lapján — az 1912-i kiadásban - hiánytalanul megtalál-
hatók a fenti szavak. 

E kismonográfia mindenesetre szerephez juthat az irodalomtörténeti 
ismeretterjesztésben, főként Erdélyt tekintve, ahol egy évtizede indult 
csak meg az életmű részleges újbóli kiadása. Jegyzetei jól segítik a 
további tájékozódást, és azt annál inkább említenünk kell, mert 
kiadóink általában nem követik a Dacia rokonszenves példaadását, a 
népszerűsítő munkákból kitagadják a filológiai apparátust. (Dacia, 
Kolozsvár-Napoca, 1978.) 

NAGY MIKLÓS 
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KÉT NAGY ÍRÓ NÉPSZERŰSÍTŐ ÉLETRAJZA* 

Mi kell egy tudományos írói életrajzhoz? - Tudományos hitelesség. 
Mi kell egy jó irodalomnépszerűsítő, főként a fiatalságnak szánt írói 
életrajzhoz? - Ennél sokkal több: a tudományos hitelességen kívül 
biztos kezű, arányos, tapintatos válogatni tudás az író életrajzi 
adataiban, a beleélés és az olvasóval való átéletés képessége, a fiatal 
olvasókhoz mért, mégis színvonalat tartó stíluskészség, nyelvi szem-
pontból kifogástalan, mégis színes, fordulatos előadás (egyszóval 
bizonyos elbeszélő művészet), az író korának és a kor irodalmi életének, 
légkörének plasztikus rajza, sok idézet, vonzó nyomdai kiállítás és sok 
érdekes illusztráció: fénykép, rajz, karikatúra. 

Nyugodtan állíthatjuk, hogy mindezek a követelmények szeren-
csésen teljesülnek a Móra Könyvkiadó így élt... sorozatának két új 
kötetében mind a szerzők, mind a kiadó oldaláról. 

Kiss Tamás, a neves debreceni költő s irodalomtörténész mély 
értéssel, sőt együttérzéssel szcenírozta Móricz Zsigmond életének fő 
mozzanatait. Nyilván hozzásegítette ehhez az értéshez az is, hogy 
személyesen ismerte modelljét, s maga is kötődik a Móricz-élet nem egy 
színhelyéhez. A kötet nyitó Móricz-arcképét a neki szóló dedikáció 
hitelesíti. Amellett Kiss maga is kö l tő és esztéta, aki bele tud helyez-
kedni egy nagy író belső világába, alkotói munkájába, és literátori 
készséggel tud színesen, érdekesen elbeszélni. Szerencsés találkozás élet-
rajzíró és modellje között! A könyv stílusa szinte szépírói teljesítmény. 
Kiss ismertetésében erős, szuggesztív vonásokkal formálódik ki a nagy 
író jelleme, egyénisége, életútja, s az életrajz megelevenítő elbeszélésébe 
néhány kedves epizód, anekdota is belefér, olvasmányossá színesítve a 
feldolgozást. Kiss a legkényesebb életrajzi részleteket is tapintatos, 
találékony fogalmazással oldja meg. Móricz viszontagságos gyermek-
korát nem nehéz elbeszélni, hiszen csak idézni, szemelvényezni kell az 
Életem regényét. De nem könnyű egészen fiatal olvasók számára is 
érthetővé tenni házasságainak bonyolult képletét, a fiatal író átala-
kulását lelkes haditudósítóból a Szegény emberek háborúellenes el-
beszélőjévé, a Csibe-élményt, a Kelet Népe sokat vitatott mottóját. 
(„Móricz, a szakadatlan belső építkezés embere, nem általában a poli-
tikától határolta el magát, hanem az üres napi politizálgatás szócsép-
lésétől óvta olvasóit." 184.) Kiss igazságot szolgáltat Jankának, az 

*Kiss Tamás: így élt Móricz Zsigmond (Móra, 1979.) - Levendel 
Júlia: így élet Karinthy Frigyes (Móra, 1979.) 
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odaadó, jól gazdálkodó, szellemileg is társ feleségnek, de tisztázza a 
házasság megromlását is, akárcsak a második házasság esetében. 
Ugyanígy részletesen, pszichológiai apparátussal vázolja fel Ady és 
Móricz kapcsolatát, amelyet az Erdély-trilógiából Bethlen és Báthory 
ellentétével is dokumentál. 

Kiss - helyesen — valóban életrajzot és nem irodalomtörténeti 
monográfiát írt. Ez nem akadályozza meg abban, hogy az életrajzi 
élményekben rámutasson a későbbi író kialakulásának, valamint él-
mények és müvek összefüggésére, - az írói élet és az életmű szinkron-
ban tartása általában jellemzője ennek az életrajzi sorozatnak. Nagy 
önfegyelemmel fogja vissza magát azonban attól, hogy Móricz minden 
művét cselekménye szerint ismertesse. Ha irodalomtörténeti szem-
pontból mégis valami hiányt érzünk művében, ez abból ered, hogy 
Móricz pályavonalát kevésbé plasztikusan vázolja fel, mint amennyire a 
Móricz-monográfiák tisztázták: témaválasztásait kissé esetlegesnek 
mutatja be - , mintha csak azért írt volna hol parasztokról, hol dzsent-
rikről, mert élete, országjárásai során ilyenekkel találkozott. Holott 
nagyon is világos Móricz egész írói fejlődésvonalának dinamikája: a 
parasztságból kiszakadó első nagy író első korszakában a természet-
szerű híradások saját osztályáról, majd — második korszakában, a ki-
vezető utat keresve — a dzsentrihez való fordulása, végül — a Rokonok 
végső ítéletmondása után — visszakanyarodása a paraszti témákhoz, Joó 
György belenyugvó „boldogságától" Avax Jani anarchisztikus lázadásán 
keresztül egészen a Rózsa Sándorban megsejtett forradalmi útig. Bár-
mily meggyőzően rajzolja meg Kiss Móricz elbeszélő művészetének 
megújulását a 30-as években (érdekes megállapítása, hogy nemcsak 
Móricz volt hatással a regényes szociográfiát magas fokra emelő népi 
írókra, hanem rá is hatott, A boldog ember megszületésére is hatással 
volt a 30-as évek elején előretörő, ún. dokumentumirodalom), itt is 
hiányzik a rámutatás, hogy miért fordult ekkor ismét saját osztálya 
problémáihoz. Mindamellett még a szakember is haszonnal forgathatja 
az életrajzot, és valószínűleg Kiss összefoglaló értékelése is helytálló: 
„Mindene volt az írás, a belőle áradó igazság ereje, sodró hatása. Ez az ő 
írásművészetének, termékenységének kulcsa." (147.) „írt, tehát élt." 
(6.) „Neki az írás nem mesterség, hanem életmód." (S.) 

A Móricz-életrajz a legjobbkor, az író születésének centenáriumára 
jelent meg a sorozatban. 

Levendel Júlia Karinthy-életrajza némileg más természetű, mint 
Kissé. Ha Kissnél elsősorban az életrajzi elbeszélés élvezetes készsége 
ragad meg, Levendelnél mindenekelőtt az egyéniség- és műelemzés 
mélysége imponáló. Kiss ott van elemében, ahol életrajzi mozgásának 
tükrében meg kell eleveníteni egy nagy írót. Levendel ott brillíroz, ahol 



Szemle 259 

gondolatai, írásai, nemegyszer különc életgesztusai tükrében kell 
megragadni, elemezni egy érdekes, sajátos, irodalmunkban szinte 
egyedülálló íróegyéniséget. Az ó' művének alcíme ez lehetne: „Egy 
bonyolult íróegyéniség arcképrajza, életének tükrében." Nála az életrajz 
kissé elnagyolt — bizonyára nem utolsósorban a részletadatok hiányos-
sága miatt, de az életrajzíró filozofikusabb hajlama következtében is. 
(Például a Karinthy-család három gyerekéró'l, további sorsukról ok-
vetlenül többet szeretne hallani az olvasó. Még az sem fogalmazódik 
meg az esetleg tájékozatlanabb fiatalok számára, hogy „Cini" azonos a 
ma is élő kiváló íróvaL) Hozzáértőén ismerteti, elemzi - bőséges, jól 
kiválogatott és elhelyezett idézettel — a legfontosabb műveket is, de 
tulajdonképpen ezekben is Karinthy sajátos egyénisége és sorsa érdekli. 
Valóban egy új, még a szakember számára is ismeretlen Karinthyt 
mutat be következetesen és szuggesztíven: a humoreszkek közismert 
mestere, a nevettető és szórakoztatóan játékos Karinthy mögött az 
önmagával is állandóan viaskodó, ellentétes belső és külső sodrások 
között hányódó, sok mindentől szenvedő, alapjában véve végig 
magányos, boldogtalan embert. Biztos kézzel elemzi ki Karinthy 
gondolattárából művészetének, gondolkodásmódjának egyik alapvető 
jellegzetességét: a folytonos elégedetlenség, az egészet akarás mellett az 
önmagát kívülről szemlélés képességét. „Hiszen mindannyian így 
vagyunk ezzel: saját történéseink, a megélt örömök és fájdalmak hatal-
massá nőnek, betöltik életünket, de néha - talán legjobb pillanataink-
ban - kívülről is rápillanthatunk mindenre. Ferde, kicsit torz pillantás 
ez, mulatságos vagy nyugtalanítóan szokatlan: így másmilyennek látjuk 
magunkat és a világot; megváltoznak az arányok. Karinthynak külön-
leges képessége volt ez a «rápillantás»"... (128.) Levendel az elsők 
között próbálja meg elemezni, indokolni Karinthy „tétovaságát és írói 
megtorpanását a forradalmak lelkes légkörében" (86.), részben kétel-
kedésével, részben családi tragédiájával. Egy árnyalattal alighanem el-
túlozza politikusságát a 30-as években, de mindenesetre meggyőzően 
bizonyítja fasizmusellenességét, - ugyanúgy, ahogy 1918 előtt, az I. 
világháború kitörésétől fogva részletesen dokumentálja háború-
ellenességét. Viszonylag nagy teret enged elemzéseiben a versíró 
Karinthynak, az író kevésbé ismert oldalával támasztva alá megálla-
pításait. 

Hiteles-e a kirajzolt Karinthy-arckép? Első olvasásra kissé meg-
hökkent, de alighanem helytálló Levendel összefoglaló jellemzése: 
„Végül is egész életműve különleges szellemi játéknak tűnik ma - já-
téknak a valósággal. És nemcsak úgy, ahogy minden művészet játék is; 
Karinthy a valóság elemeit - akárcsak a szavakat — feldobja, kifordítja, 
megszagolja, ízleli, s rendszerint a lehetséges valóságról ír. Nem azt 
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ábrázolja, ami van vagy volt, hanem ami lehetne, amit az ember el-
képzelhet." (148.) Levendel többször is meggyőzően emlegeti Karinthy 
belső elégedetlenségét, állandó harcát terveivel; igazi írói tragédiája 
mégsem fogalmazódik meg az életrajzban. Az, hogy nincs igazán repre-
zentatív műve, zseniális tehetségét szétaprózta törmelék-műfajokban. 
Az Utazás a koponyám körül valóban „a magyar prózairodalom egyik 
legizgalmasabb, legszebb darabja" (179.), de témájánál, anyagánál fogva 
a dokumentumregényhez áll közel, csak a zseniális megírás bizonyítja a 
nagy írót. A humoreszk, bármilyen klasszikus példányait teremtette 
meg Karinthy, mégiscsak miniműfaj marad, az irodalmi karikatúráról 
pedig, amelynek szintén utolérhetetlen mestere volt, Karinthy maga 
mondta, hogy „élősdi műfaj" (155.). 

A két életrajz irodalomtörténeti hitelességének próbája, hogyan 
rajzolják meg azt a kort, amelyben modelljeik éltek. Eléggé tisztázott ez 
a kor. Mégis jelentős, hogy mindkét életrajzíró szinte hajszálpontosan 
ugyanúgy vázolja fel ezt a kort és irodalmi életét, mindketten rész-
letesen ismertetik a Nyugat mozgalmát, kiemelik modelljük életében 
1918/19 szinte cezúraszerű jelentőségét, mindketten gondosan számon 
tartják modelljük kapcsolatait, barátságát a kortárs írókkal és képző-
művészekkel. Legfeljebb annyi a különbség, hogy Levendel Karinthy 
utolsó éveiben Karinthy közeli barátjaként említi Móriczot, míg Kiss 
nem említi Karinthyt. Viszont szomorúan azonos mindkét életrajznak 
az a tanulsága, hogy a Nyugat-korszak nagy és derűs föllendülése után 
az ellenforradalmi korszak két évtizedében Móricz is, Karinthy is egyre 
magányosabbá, keserűbbé válik, - nemcsak életrajzi körülményeik, 
hanem elsősorban a kor atmoszférája következtében. 

A kiadót dicséri mindkét kötetben az ügyes nyomdai megtervezés, 
az olcsó árhoz képest szép kiállítás, a jól olvasható szöveg és a sok-sok 
beszédes kép, mindegyik a maga helyén. A képek között akad ki-
ábrándító is (pl. Móricz „törékeny" édesanyjáé), de hát ez az élet. 

MAKAY GUSZTÁV 

Rónay László: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 

Napjaink irodalomtörténetírásában vonzó az az erőfeszítés, amellyel 
a Nyugat korszakát kutatják. E terület művelője előtt nehéz feladat áll, 
hiszen tárgyát nem merítheti ki a szorosan vett szépírói alkotások 
ismeretével; arra a társadalomtörténeti anyagra is folyvást tekintettel 
kell lennie, amelynek föltárása éppen csak megindult. Erre utal, hogy 
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nemcsak a témájukról egyénien informáló esszék száma nőtt meg, 
hanem a tudományszak gazdagodd eszköztárából mind többet alkal-
mazó monografikus feldolgozásoké s a manapság divatos nagyobb 
terjedelmű tanulmányoké is. Ez a változás egyebek mellett veszélyeket 
is rejteget. Mert csak akkor hasznos a nehézségeket kimondani, a 
hiányokat bevallani, ha a szerző meg akarja szüntetni a feltárt fogya-
tékosságokat, vagyis ha a korszak egész kérdéskörének magyarázatára 
mozgatja apparátusát. Erre vállalkozott Rónay László könyve is 
Kosztolányiról, aki e nemzedék egyik legkevésbé feldolgozott vezér-
alakja, s kinek nagyságát ugyan általában elismerik, de alig-alig igazol-
ják. 

Kosztolányi világának különös szövevényére korán felfigyeltek, de 
ennek a világnak legsajátosabb kérdései megvilágítatlanok maradtak. 
Szerintünk döntő fontosságú, hogy elhelyezzük európai és 'magyar 
kortársai között életművét, amelynek legfőbb sajátsága, hogy az élet 
démonikus ellenfelévé előlépett történelmet értelmezi; a prózaíró 
Kosztolányi nem egyet megnevez az élet démoni erői közül, megnevez 
lírája is — ha szereplírának tekintjük. Magunk az egész lírai életműből 
esztétikailag azokat a verseket tartjuk mint szereplírát igazán értékes-
nek, melyekben állítás és cáfolat dialektikája a legteljesebb. Vagyis a 
Számadásban helyet kapott költemények egy részét, amelyek külön-
böző magatartásformákat különféle verstípusokkal társítanak (Halotti 
beszéd, Marcus Aurelius, Hajnali részegség, Ének a semmiről). Babits 
egyébként a Halotti beszéd Kosztolányijáról nyilatkozott a leg-
elismerőbben. A Kosztolányi-irodalom is jórészt Babits értelmezése 
nyomán alakult ki, aki a művészi karaktert és az alkotásvilágot először 
elemezte együtt. E Két kérdéskör láttán is — noha alig érinthettük — 
kivételes művészi gazdagság és elemző perspektíva tárul föl. Rónay 
László könyve a sorozat jellegéből fakadólag nem egyes művek elem-
zésének sorozata, - fentebbi vázlatos gondolataink bizonyítását pedig 
elsősorban elemzésekkel kapcsolatban fejthetnénk ki. Azonban van e 
könyvnek sok olyan részlete, melynek tanulságait az egyes művekre is 
alkalmazhatjuk. 

Tanulmányában az életrajzi elem vált uralkodóvá. Eddigi monogra-
fikus feldolgozásainak teljes eszköztárát használja e könyvében is. 
Rónay László fölkészültsége a kisebb terjedelmű monografikus fel-
dolgozásban a legerősebb: előszeretettel mintáz portrét a kiválasztott 
íróról. Homályos vagy eldöntetlen kérdések iránt kevésbé fogékony, 
mentalitása nem a vitatkozóé. Ezt már csak azért is elégedetlenül 
szemléljük, mert Kosztolányi bizonytalan megítélése az életút egyik 
kiélezett helyzetéből következik (a Pardon-rovatbeli szereplésére 
gondolunk). Rónay László így mások eredményeiből annyit használ föl, 
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hogy sohase lépje túl az udvariasság határát. Aprólékos tájékozottsága 
olykor mégsem társul elég alapossággal. Ezért részben értekezői modora 
a hibás: érzelmi hatásra törekszik, s ebben a Nyugat esszéista nemze-
dékének neveltje. Feltűnő' módon kerüli a szakterminusokat még 
bonyolultabb irodalomtörténeti jelenségek tárgyalásakor is. Ezen 
igyekezetének zavaró mellékterméke néhány sejtelmes kifejezés, mint 
pl. „torokszomorító hitellel" (139.), „ziháló evidencia" (194.). 
Árnyoldala ennek, hogy időnként a pontosság rovására megy. A műfaji 
kötöttség ugyanis elbírta volna azt az elvontságot, amely a kifejezésbeli 
árnyaltság biztonságához érthetőbb nyelvet használ föl. 

A választott módszer hátrányát mi a következőkben látjuk: az 
életrajz esetleges eseményeiből nem tehet kellő magabiztossággal 
rekonstruálni az alkotói egyéniség világát. Túlságosan szűk dimenzióban 
mozog ahhoz, hogy az ember és a történelem egymásra rétegezettségét a 
maga bonyolultságában érzékeltethesse. A személyiség és a szerep talál-
kozását (ez pedig a 20. századi irodalom legfőbb sajátosságainak egyike) 
így nem magyarázhatta kellő érvénnyel. Módszerének fogyatékossága az 
életrajzi és a költői én azonosítása. De könyvének legnagyobb hibája, 
hogy nem különítette el következetesen azokat a műveket, melyekre az 
életmű értelmezését építhetnők. Rónay László az alkotásra csak mint az 
életrajz különböző hullámhosszú mechanikus rezgéseire tekint. Köz-
vetlen megfeleltetésekkel él ott is, ahol pedig láthatóan másról van szó. 
Bármennyire kézenfekvő magyarázatként kínálkozik, hogy „nagy 
regényeinek alapélménye az úgynevezett középosztály bizonyos rétegei-
nek válsága, széthullása, halálra ítélt volta" (149.), hihetjük-e tényszerű 
taglalás hiányában, hogy mind a Pacsirtara, mind az Aranysárkányra, 
mind az Édes Annára egyként érvényes az idézett megállapítás? El-
méletileg különben is kétséges, hogy időben kn?el álló művek világképét 
egymásból, illetve közös alapról magyarázzuk. A három alkotás belső 
világteremtésében mutatkoznak olyan különbségek, amelyek ellene 
szólnak Rónay László kifejtetlen tézisének. A regények bemutatásában 
a szerző elmulasztja az egyenkénti következetes végiggondolást, amit a 
művek csoportos bemutatása nem pótolhat. 

Felemásan oldja meg a bonyolult Ady-revízió kérdését. Rónay 
László említi ugyan azokat az életrajzi, pszichológiai és irodalom-
szociológiai mozzanatokat, amelyek Kosztolányit az Ady (és kultusza) 
elleni bírálatra ösztökélték, de homályban hagyja a bethleni konszoli-
dáció alkonyának szélesebb összefüggéseit. Véleményünk szerint pedig 
éppen ebből a — részlegesen már Adyt is asszimiláló — kultúrnaciona-
lista közegből magyarázható mind Kosztolányi, mind ellenfelei állás-
pontja. Csupán ezen ideológiatörténeti háttér megvilágítása után alkal-
mazhatjuk a szorosabban vett irodalomtörténeti és esztétikai szem-
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pontokat. Az viszont mindenképpen menti a monográfus eljárását, hogy 
alig-alig támaszkodhatik ideológiatörténeti részletkutatásokra. 

Külön méltánylandó, hogy Rónay László az életmű sokrétűségét az 
emberileg jelentős értékek fokozatos elmélyüléséből vezeti le. Be-
mutatja azt a folyamatot, amely az élményi tartalom puszta meg-
jelenésétől Kosztolányit — értekező prózai feldolgozások közbeeső 
fázisán át - a művészi mondanivaló öntörvényű fölépítéséhez vezeti. 
Felveti Rónay azt is, hogy az életmű összképéhez elválaszthatatlanul 
hozzátartozik az ironikus látás. Az pedig megóvja az arányok eltéveszté-
sétől, hogy többnyire az életmű egészéből ítél, noha magunk jobban 
hangsúlyoztuk volna a lírai és epikai tartomány közti különbséget. 
Legkevésbé azonban azt értjük, hogy miért maradtak el teljesen az 
interpretációk, amelyek pedig a kismonográfia-típus keretein belül is 
megoldhatók. Mert így kérdésessé válik, hogy végül is milyen ismere-
tekre alapozza a Kosztolányinak tulajdonított költői alkatot és esz-
tétikai világot A&g magyarázható az összehasonlítások mellőzése is. A 
Nyugat költői modelljei sokkal bonyolultabbak, mind feladatvállalás és 
szereprealizáció, mind pedig a megvalósulás és esztétikai ideál tekinteté-
ben, hogy ne kellett volna akár csak jelzésszerűen utalni Ady, Babits, 
Füst Milán, Karinthy művészi újdonságára. Így rajzolódott volna ki 
Kosztolányi tőlük elkülönülő s velük rokon karaktere, alkotótípusa. 

Hagyományos, életrajzi megközelítési módot társított olyan értéke-
léssel Rónay László könyve, amely a viszonyítási pontokat nem követ-
kezetesen tűzi ki. Módszer tekintetében tehát osztozik jelenkori 
irodalomtörténetírásunk fő hibájában, amelyet viszont sok tekintetben 
magyaráz az előző tudománytörténeti korszak egyoldalú biográfus és 
poétikaellenes beállítottsága. (Gondoljunk csak arra, hogy Horváth 
Jánosnak több mint félszázados Petó/í-monográfiáján kívül ma sincs 
egyetlen olyan könyv sem, amely egy teljes költői vagy írói életmű 
poétikai magyarázatára vállalkozott volna.) 

A módszer kifogásolt hiányosságai a szerző óvatossága ellenére is 
súlyos következményekkel járnak: így pl. - hogy kirívó példával éljünk 
— az „esztétizáló világkép" értelmezésében. Rónay László itt sem 
differenciál Nem magatartásformáról és művekből kielemzett ideológiá-
ról beszél. Ha helyes a következtetésünk, életszemléletet ért a címkén. 
Felfogása azonban mindenképpen elhibázott. Kosztolányinál nem 
jutottak uralomra a szó szerint felfogott homo aestheticus meghatározó 
jegyei. Értékvilágában nem illeti kizárólagos hely az esztétikai értéket, 
meggyőződésbeli elfogultsága eredetileg sem etikai morálvesztettségre 
vezethető vissza. A közelmúltban Ottlik Géza tanulmánya is emellett 
foglalt állást. Megítélésünk szerint a Nero például egészében épp az 
esztétizáló világkép elvetését bizonyítja. Rónay László tévedése azzal 
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magyarázható, hogy elmulasztotta felülvizsgálni az esztétizmus koránt-
sem egyértelmű problémakörét Kosztolányinál. Hajlunk afelé, hogy az 
eddigi szakirodalom, így Szabó Árpád és Heller Ágnes erőszak árán 
jutott „az erkölcsi normák fölbomlása"-szerű végkövetkeztetésekre. 
(Mint ahogyan azt, Szabó Árpád cikkével kapcsolatban, Szabó Zoltán 
világosan leszögezte.) Ezért részben Kosztolányinak az a cikke felelős, 
amelyben a homo aestheticus — homo morális kettősségének tételét 
megfogalmazta. Csakhogy a szembeállított fogalompár egyik tagja nem a 
másik kijátszására született: az író nézete az, hogy a morál a legmeg-
foghatóbb befogadási szinten, az.esztétikumban jelenik meg. 

Rónay László könyve a hagyományos irodalomtörténeti értékelést 
követi, olyannyira, hogy néha még annak (nem túlzott) árnyaltságából 
is veszít. A szerző szinte egyetlen szempontból sem kísérelte meg, hogy 
Kosztolányi világképéről újszerűt mondjon. Ez annak tudható be, hogy 
eszközei alkalmatlanná tették a legnehezebben megközelíthető művészi 
tartalom elemzésére. De még ezzel együtt is: az Esti Kornél-problémá-
ról szívesen olvastunk volna többet. Végső soron: Kosztolányi külső és 
belső univerzumának legjellemzőbb pontjai tárulnak föl az alterego-
fikcióban, ahol a mindennapi élet látókörének áthágásával állandó 
szembesítésre alkalmas, világirodalmi szintű elbeszélő technikát hozott 
létre. Az Esti Kornél akkor válik magában az életműben is megkülön-
böztetett fejlődési fokozattá, amikor fölidézzük azt, hogy A rossz orvos 
hősei még szigorúan a mindennapi élet látókörére szorították saját 
mondanivalójukat a világról; a végső szembenézéshez, az önmagukkal 
való metafizikai leszámoláshoz szinte szokványos, naturalista technikájú 
történet során jutnak el a hősök. 

Egy kismonográfia szükségképpen a visszafelé nézés attitűdjéhez 
kapcsolódik: mi történt eddig a tárgykör feldolgozása során. Kritikusá-
tól mégis szigorúan megköveteli azt is, hogy előrenézzen: hol mutat-
koznak sürgető feladatok. Továbbra is kérdőjel áll Kosztolányi élet-
útjának nem egy vitatott pontján. Kiragadott példaként háromra hivat-
koznánk. A Babitscsal kapcsolatos magatartás-változás mindeddig nem 
kapott körültekintő magyarázatot. Pedig jelentősége túlmutat a 
Kosztolányi-filológia keretein, s nem is csupán két kortárs viszonyára 
korlátozódik. Megmagyarázása annak a világnézeti színtérnek teljesebb 
megismerésével kecsegtet, amely a század első évtizedében kialakuló 
művészeti és ideológiai nézetek leghatékonyabb befolyásolója volt. 
Vizsgálatához mellőzhetetlen a további anyagfeltárás, noha az életrajzi 
levelezés nélkülözhetetlen dokumentumokat bocsátott rendelkezésre 
már eddig is. (Sajnálatos tudni, hogy irodalmunk nagy levelezésköreiből 
szinte legkevésbé a Nyugat első nemzedékéét használták föl.) Legutóbb 
például Babits beszélgetőfüzeteinek kiadott részéből kerültek elő 
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Kosztolányival kapcsolatban újabb adalékok. Elengedhetetlen kötele-
zettsége a Kosztolányi-kutatásnak az is, hogy végre — a Kiss Ferenc által 
újabban föltárt adatok fényében - tárgyilagos képet rajzoljon a költő 
Pardon-rovatbeli szerepléséről. Az Új Nemzedékben közölt búcsúcikke 
nyilvánvalóvá teszi, hogy ez nem csupán a szűken vett biográfia fel-
adata: e pályaszakasz olyan mélyreható egzisztenciális válsággal párosul 
amelyet teljes jelentőségében ismét csak ideológiatörténeti alapokról 
méltathatunk. Ha ez megtörténik, akkor és csak akkor mérhetjük fel 
jelentőségét az életmű rákövetkező szakasza szempontjából. Ez idő 
tájt ugyanis Kosztolányi sorsdöntő konfliktusba került. Akárcsak pálya-
társainál, nála is élesen vetődött föl a művészi funkció és a történelem 
diktálta szerep dilemmája. Nagy hatású változás eredeztethető innen: 
elmélyül valóságtudata. Kivételes érzékkel tagolt epikai anyaga egy-
szerre köti meg legszemélyesebb mondanivalóját és a nemzeti lét tragi-
kumát. Előtérbe nyomulnak ugyanis a nagyobb terjedelmű elbeszélő 
formák, amelyeknek műfaji keretei között korának közvetlen értelme-
zésére ugyanúgy tág lehetőség nyílott (A rossz orvos, Édes Anna), mint 
a nemzeti összeomláshoz vezető történelem oknyomozó faggatására 
(Pacsirta, Aranysárkány). A harmadik igény megvalósítása, noha merő-
ben filológiai érvelést kíván meg, azoknak szükséges, akik az életművet 
tágabb összefüggésében, s különösen az utolsó alkotói periódust 
elemzik. A Számadást ti. úgy könyvelte el az irodalomtörténet mint 
önálló verskötetet (a „ciklus" jelölés hasonló értelemben használatos 
ezzel). Tudvalevő viszont, hogy Számadás című versgyűjteménye 
Kosztolányinak nem jelent meg. Ezen cím alatt 1935-ös válogatásának 
az új verseket magába foglaló záróciklusa olvasható. Viszont ez (ismét 
csak kiragadott példaként) periodikusan szerkesztett önarckép. E 
jellegét olyan határozottan vállalja, hogy kötetfunkciót láthat el. Meg-
tartva tehát a Számadás hagyományos státusát, kívánatos lenne már 
filológiai vonatkozásainak fölkutatása: az összeállítás szempontjainak 
mérlegelése. 

A munkához eddig, némi kitérőt megkockáztatva, kizárólag az 
irodalomtörténeti ítélkezés szempontjait használtuk. Nem kétséges 
azonban, hogy munkájával Rónay László a szélesebb olvasóközönséget 
is tájékoztatni akarta. így ez a terület sem maradhat említetten. Teljesít-
ménye az iskolai oktatás, a művelt publikum számára egyaránt hasznos, 
művelődéspolitikai célkitűzések megvalósításához alkalmas segédeszköz, 
mert a művelődéstörténeti hagyomány organikus részét képező Nyugat-
nemzedék egyik kiváló képviselőjéről megfelelően informatív, emberi-
művészi egyéniségéről a művek olvasására inspiráló képet ad. (Gondolat, 
1977. Nagy Magyar írók) 

MOHAI V. LAJOS 
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A PUBLICISTA KODOLÁNYI 

Kodolányi János: SZÍV ÉS POHÁR 

„ . . . nem vagyok sem publicista, sem politikus, hanem csak egy-
szerű, gyermeteg, magányos remete, gyakran belebonyolódom mél-
tatlan harcokba, kicsiny dolgok fölött támadt vitákba s ítéletekbe.. . 
Ezért az én cikkeimet úgy kell olvasni, ahogyan egy egyszerű, magá-
nyos, minden polgári életformából kimaradt, minden pálya, pozíció, 
dm, rang és vagyon iránt tökéletesen érzéketlen, Isten kegyelméből élő 
íróember esti csevegéseit hallgatjuk." Kodolányi - 194l-es Esti beszél-
getés c. kötetének előszavában — e gondolatokkal próbál védekezni a 
vádak ellen, melyekkel a kor szinte valamennyi politikai, írói irányzata 
illette publicisztikai tevékenysége miatt. Kodolányi védekezésmódja 
olyan kérdést vet fel, amely az irodalomkritika és -történet - s úgy 
látszik, a könyvkiadás - gyakorlatában nem eléggé tisztázott. Azt 
ugyanis, hogy egy író publicisztikai és szépirodalmi tevékenységét 
milyen mértékben lehet különválasztva értékelni. 

A „hivatásos" politikai újságírás rendszerint tudomásul veszi azokat 
a kényszerítő összefüggéseket, melyek gazdaságilag, stratégiailag meg-
határozzák a politika gyakorlatát, s ezért tartósan alkalmazkodik ahhoz 
az irányzathoz, melynek szolgálatába szegődött. A Kodolányihoz 
hasonló „íróember" politikai publicisztikáját azonban nagyrészt szubjek-
tuma vezérli. Helyzeténél fogva lehetősége van arra, hogy idő előtt 
visszavonuljon: csalódva egy mozgalomban vagy irányzatban mintegy 
szakítson a politikával. Csakhogy amit személyes elkeseredésében maga 
mögött hagy, az már tárgyiasult politikum. 

Irodalmi műalkotások létezhetnek több alakban is, s a különböző 
szövegváltozatok fontos tanulságokkal szolgálhatnak a kutatás számára. 
Újságcikkek, folyóirat-tanulmányok azonban - különösen, ha társa-
dalmi, politikai témájúak — csak abban az alakjukban érvényesek, 
amelyben a maguk idején megjelentek. Kodolányi publicisztikai kötete 
sokszorosan megszegte ezt a szabályt: a benne közölt 56 írás közül 12 
szerepel szövegközi kihagyásokkal, de csak három tanulmány esetében 
jelzi a Közölt írások lelőhelye c. fejezet (nem a tartalomjegyzék!), hogy 
„részletekről" van szó. A szöveg belsejében ugyanakkor diszkrét szög-
letes zárójel mutatja, hogy onnan hiányzik valami. E dokumentum-
értékű írásoknak sokszor épp a lényegét semmisíti meg így a kiadás 
szerkesztésmódja. Ezért a Szív és pohár kapcsán Kodolányi publiciszti-
kája két fokozatban jellemezhető: az első azoknak az elvi, világnézeti 
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ellentmondásoknak a számbavétele, amelyeket a kötetben közölt anyag 
tartalmaz, a második pedig azoknak a szövegrészeknek a — legalább 
részbeni — jelzése, amelyek kimaradtak az 1977-es kiadásból. 

A Szív és pohár kötet — melynek még Kodolányi adott címet majd 
egy évtizede, a kiadás tervezésekor - egy irodalmi és egy társadalmi, 
politikai témájú fejezetből álL Mindkét fejezet - külön-külön — idő-
rendben közli az írásokat, a húszas évektől a harmincas évek végéig 
terjedő korszakbóL A szerkesztésmód miatt azonban csak rejtetten 
mutatkozik meg az a valójában óriási szemléleti változás, mely ez alatt 
az idő alatt Kodolányi publicisztikájában végbement. A kötet azt 
mutatja, hogy a szemléleti változás két végpontján egyfelől a húszas 
évek marxista szemléletű, eszmeileg a munkásmozgalmat támogató 
cikkei és tanulmányai állnak, másfelől pedig a harmincas évek végén 
keletkezett, harmadik utas koncepciót tükröző írások. A változás valódi 
mértékének rejtve maradását részben a kötet fülszövege magyarázza: az 
író élete utolsó évtizedében, azaz a hatvanas években „önmaga számolt 
le súlyos tévedéseivel, s mint egész életművéhez méltatlanokat írásban is 
megtagadta őket". Ezzel Kodolányi eredeti cikkeinek jelentős hányada 
gazdátlanná vált. 

Az írók, költők c. első fejezet tanulmányaiból kitűnik, hogy 
Kodolányi irodalomkritikusi szemléletében Móricz Zsigmond művészete 
áll magasan az első helyen. Az ő regényei jelentik Kodolányi számára a 
viszonyítási alapot, ha prózai műről alkot véleményt. Ennek meg-
felelően az irodalmi tanulmányok csaknem egyharmada Móriczról szól. 
A publicista ellentmondásossága egyetlen íráson belül mutatkozik meg a 
Móriczról szóló portrétanulmány esetében. Az első részben ugyanis 
Kodolányi korszerű történeti áttekintést ad, rávilágítva a szabadság-
harcos hagyományok és a haladó irodalom kapcsolatára; ugyanakkor 
viszont a Móricz magyarságát vizsgáló részben az író és a nép azonos-
ságának alapját a „pogányság"-ban jelöli meg. (A „pogányság" fogalma 
Kodolányinál misztikus, történelem fölötti faji egységet jelent.) E két 
szempont keveredéséhez sokszor egy harmadik is társul: a freudizmus 
tanainak közvetlen felhasználása az irodalomelemzésben. Emellett 
Kodolányi - a Szív és pohárban nem közölt — néhány írásában a 
fajelmélet hatása is kimutatható. Móricz Betyárjáról írva pedig felismeri 
ugyan, hogy a főhős figurájában „romantikus hősiessége és a paraszt 
elnyomottsága olyan szerves kapcsolatban van, amilyenben csak az 
egyazon test és lélek két felének vérkeringése és indulathullámzása 
lehet", a regény történelmi hitelével kapcsolatban azonban megállapítja, 
hogy csak az tudja igazán felmérni a mű nagyságát, aki „maga is részese 
ennek a történelmi tragédiának, s aki legalább egy szemernyit hordoz 
magában a magyarság titokzatos küldetéséből". Ugyanez a küldetés-
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gondolat sajátos módon jelentkezik1 az Úri muriról írott tanulmányban. 
Kodolányi szerint a regény a „magyar pusztára kiszórt sűrűvérű, pogány 
urak ellehetetlenülésének komédiája és a tehetetlenségükből tornyosuló 
gazdasági és erkölcsi szemétdomb tragédiája" Az elemzés értelmében ez 
az úri osztály tulajdonképpen arra lenne hivatott, hogy az ország ügyeit 
intézze, kormányozza, s ebben csak az akadályozza meg, hogy hatalmas 
ösztöneit elfojtani kényszerül. Kodolányi végül így általánosítja a jelen-
séget: „Itt élünk néhány, milliónyian, lefojtva, hadakozástól elütve, egy 
nyugat-európai erkölcsi és gazdasági rendbe belepréselve, s nem dolgoz-
hatunk, nem mulathatunk és nem szerethetünk. Rabszolgák a saját 
otthonunkban. . . " A többes szám első személy azt sugallja, hogy 
Kodolányi mélyen együttérez a „lefojtva, hadakozástól elütve" 
tengődőkkel. Befejezésül pedig a politikai tett magaslatára emeli a 
Móricz-regényt: „Kevésbé tehetetlen társadalomban alapja lehetne egy 
új politikai, gazdasági és erkölcsi megújhodásnak." S a szöveg-
összefüggésből az is világosan kiderül, kiket állított volna Kodolányi e 
megújhodás élére. 

A Kodolányi-publicisztika jellemzésének első fokozatához, vagyis a 
Szív és pohár köteten belül felbukkanó ellentmondások bemutatásához 
példaként szolgál az a tanulmány is, amely mindössze egy évvel jelent 
meg az Úri muri-elemzés után. Az 1929-es Fiatal magyar költők sereg-
szemléje c. írásában Kodolányi - ismét többes szám első személyben -
a proletariátus elkötelezettjeivel azonosul, s Illyés Gyula költészetében 
a felszabadulni akaró elnyomottak vágyait érzi kifejeződni. S szintén a 
munkástömegek erejében látja és láttatja a jövő reményét egyik Nagy 
Lajos-tanulmányában: a Lecke megjelenése kapcsán kifejti, hogy az 
alkotót igazolta szemléletének igazi „kozmopolitizmusa", mert kötetét 
egy szervezett szocialista csoport adta ki, eljuttatva azt a munkás-
olvasókhoz. Ezután annak a reményének ad kifejezést, hogy a szociális 
megújhodás a nemzetközi munkásmozgalom harcain keresztül fog 
megvalósulni. Szabó Pálról szóló méltatásában viszont Kodolányi a jövő 
társadalomformáló osztályát kizárólag a parasztságban látja (Az új 
paraszt, 1931.). I;tt a munkáserényeket a nemzeti karakter alapján állítja 
szembe a paraszterényekkel: eszerint természetes, hogy Németország-
ban munkások tollából jelennek meg magas színvonalú alkotások, 
Magyarországon pedig a „zsellér, kubikos, a levélhordó, a kisparaszt" 
nyújt bámulatra méltó művészi teljesítményeket. Másik ekkori tanul-
mányában pedig kimutatja, melyek általában a proletariátus alapvető 
szemléleti, „alkati" fogyatékosságai. (Fontos kérdések egy új magyar 
könyv kapcsán - Nagy Lajos: Bérház.) 
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Ebben az írásában Kodolányi azt vizsgálja, miért bírálták a marxista 
körök oly élesen Nagy Lajos könyvét. Arra az eredményre jut, hogy 
általában „a proletárság romantikus". Ezt a tulajdonságot aztán rávetíti 
a proletariátussal együttműködő értelmiségre is, s a proletariátus és az 
irodalom kapcsolatát így jellemzi: „Mi sem kézenfekvőbb, hogy a leg-
primitívebb formában akarja látni legprimitívebb indulatainak azonnal 
érthető s felhasználható kifejezéseit." Majd hozzáteszi: „. . . a tömeg-
ember mindig romantikus, és az is marad." A már idézett Szabó 
Pál-cikkben viszont ezekkel a szavakkal jellemzi a paraszti osztályt: 
„őszinte, bátor, egyszerű, biztos és céltudatos. Tudja, mi az élete, mi a 
helyzete, s mit kell akarnia." 

A harmincas évek elején a publicista Kodolányit a tökéletes eszmei 
bizonytalanság jellemzi. Egyformán tűnnek fel írásaiban a marxizmus 
hatásának maradványai s a népi mozgalom gyakran ellentmondásos, 
ködös elképzelései. Ugyanígy meglehetősen váltakozó, olykor nehezen 
követhető Kodolányi kormánypolitikához fűződő viszonya is ezekben 
az években. A harmincas évek végén keletkezett tanulmányok azonban 
már szöges ellentétben állnak a korai írások társadalmi radikalizmusával, 
osztályharcos szemléletével. Abban az 1936-os tanulmányban például, 
melyet Kodolányi a Puszták népétől írt, már egyáltalán nem a feszülő 
osztályellentéteket emeli ki, hanem mindössze azt tartja károsnak, hogy 
az „államalkotó" osztály nem ismeri tulajdon szolgáinak életét, s sze-
rinte ez a „magyar ellentmondások között egyike a legsúlyosabbaknak, 
legvégzetesebbeknek". Kifejti továbbá, hogy a magyar írónak az a 
feladata, hogy „megdolgozza" azokat, akik uralmon vannak. Végül az 
ország jövőjét illetően ezt írja: „Sok energia fog még reménytelenül 
elsorvadni a pusztákon, mire a magyar földnek csaknem felét kezében 
tartó ezernégyszáz-egynéhány földesúr egytől egyig „más belátásra jut", 
és önként lemond a maga „nemzetfenntartó" hatalmáról, jogairól, er-
kölcsi igazolásáról." Kiss Lajos könyvéről, A szegény ember életéről 
(1939) írva pedig olyan képet fest a nyomorban élők világáról, mintha 
érdekes rezervátumba invitálná az olvasót. Ismét első személyben buzdít 
a könyv olvasására: „Ha kocsink átrobog egy alföldi faluvároson, futtá-
ban látjuk őket. . . Egyik olyan szegény ember, mint a másik, egyik 
olyan naplopó, mint a másik. De forgassuk csak Kiss Lajos könyvét. . . 
olyan gyönyörűséges látványban lesz részünk, mintha Bali szigetére 
utaztunk volna." S jellemző az is, hogy míg a húszas évek cikkei a 
parasztságot s a magyarságot , .racionalizmusa", „nyugodtsága" miatt 
dicsérték, a Veres Péter Gyepsorától szóló 1940-es kritika már megrója 
a szerzőt, amiért nem kapcsolódik bele ,,a világ transzcendentális erői-
nek áramlásába", s ridegparaszti szemléletében nagyobb a „logika, a 
józan ész szerepe, mint az érzelemé, a szívé." 
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A Közös dolgaink с. második fejezetben is megfigyelhető az a -
nem éppen egyenes vonalú - változás, ami Kodolányi publicisztikáját a 
húszas évektől a harmincas évek végéig jellemezte. A magyar ifjúság 
tükre (1929) még leleplezi azokat a veszélyes ábrándokat, melyek a 
Bartha Miklós Társaság ifjú entellektüeljeinek röpiratában jelentkeztek, 
s élesen rávilágít a „magyar messianizmus" szólamának gondolati „sán-
taságára" s a faji szemlélet tarthatatlanságára. (Vö. a magyarság titok-
zatos küldetéséről írottak a Betyár-tanulmányban!). Baloldaliság - a 
marxista kritika gyermekbetegsége c. írásában pedig már azokkal a 
„balos" kritikusokkal vitázik, akik azt követelték az elkötelezett írótól, 
hogy kizárólag baloldali orgánumnak dolgozzon. Kifejti, mennyire alap-
talan a marxista kritika részéről árulónak bélyegezni azt az írót, aki 
polgári körökkel is kapcsolatba lépett: „Le kell mondanunk arról, hogy 
az abszolút teljességet megvalósítsuk, s mindenkor arra kell töreked-
nünk, hogy az adott helyzetben elérhető legteljesebbet műveljük." 
Kodolányi azonban éppen az „abszolút teljesség" és a .relatív teljesség" 
viszonyának értékelésében vétette el az arányt - néhány évvel e tanul-
mány megjelenése után. 

A szintén a második fejezetben található Népi és völkisch című írás 
jelenti a2t a pontot, ahol érdemes áttérnünk a Kodolányi-publicisztika 
jellemzésének második fokozatára: a kihagyott szövegrészek rövid tár-
gyalására. A Népi és völkisch külön életet él egyrészt a Magyar Nemzet 
1938. november 6-i számában, ahol eredetileg megjelent, másrészt az 
Esti beszélgetés (1941; 1944) c. tanulmánykötetben, harmadrészt pedig 
a Szív és pohárban. Eredeti, vagyis egyedül érvényes környezete az az 
1938-as Magyar Nemzet, amely hírül adta a Felvidék visszafoglalását s 
Horthy szózatát a felvidéki magyarsághoz. Kodolányi (kötetbelinél 
jóval terjedelmesebb) cikkében először elemzi a német „völkisch" és a 
magyar népi mozgalom viszonyát. A következőkben próbál — igen 
átlátszó módon - különbséget tenni a két mozgalom között: „A német 
imperializmus nemcsak bizton támaszkodhatik a »völkisch« moz-
galomra, de egyenesen szüksége van rá, hogy a birodalom határait egyre 
jobban kitágítsa, a német uralom zászlóit újabb és újabb területekre 
kitűzze. Nagyszerűen érvényesíthető a német nagytőke fegyvereként, 
amikor újabb nyersanyagforrások meghódítását tűzi ki céljául. A ma-
gyar birodalom viszont csak történelmi jogon, a legkülönbözőbb népek 
életérdekeinek összehangolása és egyensúlyban való tartása jogán nyúj-
tózkodhatik népiségünk keretein túl, s tarthat igényt a Kárpátok meden-
céjére. így legvadabb lázálmainkban sem gondolhatunk imperializmus-
ra." A Szív és pohárban nyoma sincs ennek a „különbségtételnek", ami 
pedig több szempontból is az eredeti írás (és a korszak) lényegét adja. 
Arról pedig szintén említés sem történik, hogy a Magyar Nemzetnek ezt 
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a számát teljes egészében a rendkívüli történelmi eseménynek szentel-
ték. 

Az előbbiekhez hasonlóan a dokumentatív értéket semmisíti meg a 
Baloldaliság — a marxista kritika gyermekbetegsége c. tanulmányon 
végrehajtott kétszeres „módosítás" is. A Korunk 1931. májusi számá-
ban ugyanis szerkesztői bevezetőt találunk Kodolányi írása előtt, amely 
a Baloldaliság. . . tartalmával vitázva (!) kijelenti, hogy az adott törté-
nelmi helyzetben indokoltnak tartja a marxista kritikusok erőteljes 
bírálatát, mivel a marxisták csak tollal, a fasiszták azonban fegyverrel is 
harcolnak, s ez az aránytalanság azért veszélyes, mert a magyar irodalmi 
életben a jobboldal túlerőben van. S ha azt is figyelembe vesszük, hogy 
a kötetben közölt szövegből kihagyott rész pedig zavaros párhuzamot 
von marxista ideológia és fasiszta kritikai gyakorlat között, akkor a 
Baloldaliság. . . már nem tűnik olyan korszerű, előrelátó eszmefuttatás-
nak, amilyenre a kötetszerkesztés retusálta. 

Pusztán jelzésül érdemes még szemügyre venni egy kihagyást az 
irodalmi tanulmányokból is. Ez a Móricz-méltatás (Tündérkert - Pillan-
gó) mindössze két mondattal lett rövidebb az eredetinél. Az 1925. aug. 
1-i Nyugatban a következő mondatok is szerepelnek: „Tragédiák 
magyarul, magyar földön és magyar lélekkel csak Erdélyben teremhet-
nek. Ez a végletek földje." A jó szemmértékkel kihagyott rész nagyban 
befolyásolja az egész tanulmány tartalmát, megváltoztatja hangsúlyait, 
és sokat mond (vagy elhallgat) Kodolányi 1925-ös (és 1969-es) közírói 
magatartásáról is. E néhány példa is mutatja, hogy a kötetben kihagyás-
sal közölt írások és eredeti változatuk között sokszor jelentős minőségi 
különbség van — még ha csak egy-két mondatban térnek is el egymástól. 
S mindez azért fontos, mert az irodalmi tanulmányok középpontjában 
többnyire társadalmi-politikai kérdések állnak, tehát a szögletes záró-
jelek nem pusztán esztétikai ítéletmódosulásokat jeleznek. 

Talán a kor egyetlen publicistájánál sem mutatható ki oly mértékű 
meggyőződés nélküliség, mint Kodolányinál. A húszas évek táján cikkei-
vel igen élesen fordult a magántulajdon, a társadalmi igazságtalanságok 
ellen, aztán egy ingadozó, ellentmondásokkal teli korszak következett, 
a harmincas évek végére pedig határozottan, szervezetileg is - bár nem 
végleg - a szélsőjobb mellé szegődött (Turul Bajtársi Szövetség!). Meg 
kell azonban jegyezni, hogy a publicista Kodolányi egyik korszakában 
sem volt igazán hű önmagához: úgy tűnik, az eszmei elkötelezettségre 
végképp alkalmatlan volt. Alkalmazkodni akart a változó helyzethez, 
amely azonban akkorát sosem változott, mint az ő cikkírói magatartása. 
Ebben az alkalmazkodni akarásban gondolatai fokozatosan hitelüket 
vesztették, s utóbb már lcsak meggyőző, lehengerlő (mert művészi) 
stílusára támaszkodhatott. A felszabadulás után megtagadott írásai 
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közül hosszan lehetne idézni azokat, melyekkel Gömbös politikáját 
támogatta, vagy az Imrédy-kormány zsidóellenes kultúrintézkedéseit 
dicsőítette (A Belvárosi Színház vége; A szellem válsága stb.), de így egy 
új, hitelesebb Szív és pohár-kiadás tartalomjegyzékéig jutnánk. 

Kodolányi valódi publicisztikája minden mellékvágányával együtt 
jellegzetes terméke korának. A két háború közti időszak reális isme-
retére nagy szükségünk van. A Szív és pohár azonban egészen torz képet 
rajzol a publicista Kodolányi útjáról, s ezzel a húszas-harmincas évek 
valóságáról is. A kötet alapján ugyanis az a látszat alakul ki, mintha 
Kodolányi eszmevilágában egy lassú, fokozatos, töretlen irányú változás 
ment volna végbe, holott nagyjából azonos időben egészen eltérő esz-
meiségű cikkek tömegét írta - egészen eltérő pártállású lapok számára. 
Pedig abban a kritikus korszakban minden pártállás különös felelős-
séget, s minden átállás különös felelőtlenséget jelentett. Kodolányi 
publicisztikája ezért a demagógia fogalmával jellemezhető; ebből a kor-
történetileg is fontos vonásából azonban a Szív és pohár szinte semmit 
nem mutat fel. A publicista Kodolányi alakjának elrajzolása különös 
forrásból ered: az írások válogatásmódjával s a szövegek kihagyásos 
közlésével ugyanis a kötetszerkesztés tulajdonképpen elfogadta az 
„Isten kegyelméből élő íróember" önvédelmi álláspontját, mely szerint 
a hatásos újságcikkek pusztán egy művészember önfeledt „esti cseve-
gései" voltak. így a Szív és pohár kötet végül is az irodalomtörténet 
(kritikatörténet) számára nem használható forrásanyagként, s legfeljebb 
a napjaink kritikatörténetét majdan megírok forgathatják haszonnal az 
1977-es Kodolányi-kiadást, amelyben sajnálatosan a szöveg „gondozójá-
nak" nevét sehol sem tüntették fel. (Magvető, 1977.) 

CSÖKÄS LÁSZLÓ 



Szemle 273 

IRODALOM, FILOZÓFIA, KULTÚRA, AVAGY 
MIT TANULHATUNK A FIATAL LUKÁCSTÓL* 

A kötet, mely Lukács Györgynek 1902, tehát irodalmi működésé-
nek kezdete, és 1918, tehát a marxista álláspontra való áttérése közötti 
írásait tartalmazza, több szempontból is alkalmas lehet - föltehetőleg 
és remélhetőleg - a fiatal Lukács körül sokszor évtizedekre vissza-
menőleg kialakult félreértések és legendák eloszlatására. 

Itt van mindjárt elsőként „a" fiatal Lukácsnak, illetőleg a „fiatal" és 
az „érett" Lukács szembeállításának mítosza, éspedig két változatban is. 
Az egyik szerint a fiatal Lukács gondolatai még eredetiek, értékesek, 
termékenyítők voltak, szemben az érett Lukács marxista, sőt sztálinista 
dogmatizmusával; a másik változat az ördögtől valónak tekint mindent, 
amit Lukács 1918, sőt esetleg 1930 előtt írt. Egy alkotó szellem, így 
egy filozófus pályáján is természetesen mindig vannak szakaszok: más 
a fiatal Marx és az érett Marx, a fiatal Hegel és az idős Hegel, a 
természetfilozófia Schellingje és a vallásfilozófia Schellingje, a jénai 
Fichte és a berlini Fichte, a kritika előtti és a kritikai korszak Kantja 
stb.; s a különbségek elmosása, a harmónia mindenáron való bizonyga-
tása az ilyen esetekben már kétségtelenül hamisításhoz vezetne. Ugyan-
akkor világos, hogy minden filozófusnak, még a mindig sematikusan 
elképzelt Aquinóinak és Stagiritának is, nyilván volt „fiatalkora" 
(legföljebb és sajnos nem ismerjük eléggé); és bármily éles legyen is a 
kontraszt az életpálya korábbi és későbbi szakasza között, aligha 
hihető, hogy ezeknek abszolúte semmi közük sincs egymáshoz. Szélső-
séges, ám tárgyunk szempontjából alkalmasint jellemző példát véve: 
nevetséges volna, mondjuk, azt állítani, hogy Szent Ágoston, bármeny-
nyire más emberré lett is megtérésével, mint előző énje volt, most egy 
másik emberré vált volna, akinek már egyetlen rezdülése, érzése, gon-
dolata sem közös ama Aurelius Augustinuséval. Lukács is egyik napról a 
másikra „tért meg", lett, ahogy már annak idején megfogalmazták, 
„Saulusból Paulus-sá"; ámde hogy ez a változás egyáltalán végbemehes-
sen, ehhez mégiscsak az 1918 előtti Lukácsban kellett meglennie bizo-
nyos, a - látszatra hirtelen - fordulatot fokról fokra előkészítő tenden-
ciáknak. 

Hogy Lukácsnak ez az 1918-as fordulata a messianisztikus szektás-
ság jegyében történt meg, s a 20. század egyik legnagyobb filozófiai 
műve, a Történelem és osztálytudat tanulmánysorozata (melynek leg-

•Lukács György: Ifjúkori művek 1902-1918. Szerk. Timár Árpád. 

18 Irodalomtörténet 
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lényegesebb mozzanatai viszont már a Taktika és ethika kötetben 
megvannak) ebben az eszmevilágban fogant, jóformán közhely. Az 
viszont, ha nem is közhely, talán elég könnyen belátható, hogy messia-
nizmusnak és szektásságnak ebben az összefonódásában a hangsúly 
mindenesetre az előbbire helyeződik: ezért nem válhatott részévé e mű 
a későbbi, bürokratikus szektásság dogmatikájának, s kellett szerzőjé-
nek többször is Canossát járnia. Mármost a messianisztikus gondolatnak 
mély hagyományai vannak a magyar kultúrában, a magyar irodalomban, 
s erőteljes kibontakozása Ady Endrénél, aki - mint megintcsak közhely 
- döntő hatást gyakorolt a fiatal Lukácsra, csöppet sem' előzmény-
nélküli; ezeket az előzményeket pedig Lukács számára is részint már az 
evangélikus gimnáziumnak, részint éppen Ady verseinek és cikkeinek 
nyilvánvalóan közvetítenie kellett. A messianizmus a reformáció korá-
tól, a magyar kultúra első nagy identitás-kereső korszakától jelen van 
irodalmunkban, s már Petőfinél magas fokra emelkedik: előbb 
személyes vonatkozásban, Az apostol egész tematikájában és kifejtetten 
a magasztos szőlőszem-hasonlatban, majd a nemzetre vonatkoztatottan 
az „utósó ítélet", a „szörnyű idő" elhagyatottan harcoló magyarságáról, 
„a világ vezéréről" írt versekben. Reformáció és szabadságharc: a 
prédikátor s a költő szavában a nemzet hangja szólt, az erőit meghaladó 
föladatot heroikusan és önfeláldozóan vállaló nemzeté. Hiába keres-
nénk e hangot a lemondás, belefáradás, föladat-nem-vállalás, a kiegyezés 
korában: Vajda költészete nem jutott el a messianizmusig; mint Komlós 
Aladár rámutat, az önkínzó mazochizmus hangja az övé, noha nem 
pusztán személyes, hanem társadalmi, sőt metafizikai mezochizmusé, 
melynek közvetítésével azután minden addiginál erőteljesebben támad 
föl újra a messianisztikus gondolat Ady Endrénél. Dózsa, a reformáció, 
a kurucok és negyvennyolc: igaza van a fiatal Lukácsnak, amikor - a 
legteljesebb azonosulás hangján - vallásosnak (messianisztikusnak) jel-
lemzi az Ady Endre-i költészet lényegét: ez a messianizmus ragadja 
azután magával a nemzet új forradalmában, 1918/19-ben a magyar 
értelmiség java részét (mint jellemző példára csak Tóth Árpádnak, Déry 
Tibor befolyása alatt írt versére, Az új istente utalunk). 

így tehát Lukács a magyar kultúra egy mély tradíciójához is kap-
csolódik, amikor a marxizmuson belül újrafogalmazza a német klasz-
szikus filozófia eszkatalogikus örökségét, s ezzel egyszersmind elinté-
zettnek tekintünk egy másik, nagyon széles körben elterjedt babonát is: 
azt ti., hogy Lukács tevékenysége „nem tartozik a magyar kultúrához". 
Igaz, Adyn kívül és még Ady előtt, kétségtelenül, mély hatással volt rá 
Wagner, Ibsen, Wilde is (mindez szintén elolvasható a kötet lapjain); 
általában a nyugati, erőteljesen a német, s közelebbről az osztrák 
kultúra, amint már annak idején Babits szemére vetette ezt. A jellegzetes 
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mindamellett az, ahogyan Lukács például (egyik, Popper Leóhoz írt 
levelében) Ady Endre publicisztikáját Alfred Kerr és Karl Kraus fölé 
helyezi: bár akit e kötet maga nem győz meg Lukács kötöttségéről a 
magyar kultúrához, annak hiába sorolnánk (pedig hosszan sorolhat-
nánk) a dokumentumokat. (A zsidószármazású Lukács-család öntudato-
san tekintette magát magyarnak, s magánál Lukács Györgynél már 
egyszerűen anakronizmus asszimilációs problémáról beszélni; 1907-es 
áttérése nem az asszimiláció, hanem a tüntetően vallásos nonkonformiz-
mus jegyében történt.) Nem mintha — az 191 l-es válságot, az itthoni 
ellenséges meg nem értést stb. követően - nem állt volna fönn a 
veszély, hogy Lukács kivándorol; egyéniségének és elméletének alap-
vetően magyar karakterén azonban ez már nem változtatott volna: 
frappáns bizonyíték lehet erre az összevetés Häuser Arnoldnak több 
évtizedes emigráció, az ott megszerzett világhír stb. utáni hazatérésével. 

Hírhedt vádak azután még Lukács ellen, hogy csak az irodalomra 
figyelt (hogy azon belül is csak a klasszikus, sőt klasszicista irodalom-
ra), hogy megállt — úgymond - Goethénél. Hogy Lukács a maga 
esztetikai nézeteit döntően az irodalom közegében munkálta ki, igaz (s 
ez egyúttal elméletének ismét egy sajátosan magyar vonásaként fogható 
föl); az viszont durva túlzás, hogy más művészeti ágakra nem, vagy csak 
későn figyelt föl: a kötet színházi, film-, képzőművészeti, zenei témájú, 
ill. vonatkozású írásai (ahol is a család és a baráti kör ilyen jellegű 
közvetítései szintén bőségesen dokumentálhatók lennének) meggyőzően 
mutatják, hogy már a fiatal Lukács is a művészetek teljességére figyelt. 
E kötetből továbbá megtudhatja, aki akarja, azt is, hogy a fiatal Lukács 
lelkesedett a modemségért, saját korának „avantgarde" törekvéseiért, a 
romantikáért stb., s hogy a „nagy klasszika" általa kialakított fogalma 
megfelel annak, amit a későbbi Lukács „nagy realizmusnak" nevezett: 
voltaképpen a mindenkori, és bármely stílusú, nagy művészet megjelölé-
sére szolgál. Későbbi ellenérzése és elutasító magatartása az általa 
„avantgarde"-nak nevezett irányzatokkal szemben abból fakad, hogy 
ezek nem az ő általa célul kitűzött „nagy stílus", hanem a dekadencia 
irányában fejlesztették ki a modern művészet tendenciáit; ami persze 
nem jelenti azt, hogy Lukács minden egyes - helyes vagy téves -
kritikai értékítéletét elméleti szükségszerűségnek kellene nyil-
vánítanunk. 

Ha ugyanis föntebb mindenekelőtt arra utaltunk, hogy az 1918 
előtti Lukácsban megvoltak azok a tendenciák (így mindenekelőtt a 
messianisztikus gondolat), melyek az 1918-as fordulatot előkészítették, 
itt helyénvaló arra utalnunk, hogy a fiatal Lukács számos gondolata él 
tovább a marxista Lukácsnál (esetleg jelentősen megváltozott, vagy 
éppen önmaga ellentétébe átfordult formában), hogy tehát Lukács 

18* 
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premarxista korszaka nemcsak abban az értelemben „premarxista", 
hogy megelőzi a marxistát, hanem abban az értelemben is, hogy valóban 
ahhoz vezető „út", s hogy abban meghaladódik. A művészetfilozófiái-
esztétikái kéziratok anyagán ez persze gazdagabban elemezhető (erről és 
más itt érintett kérdésekről is részletesen írtam a Világosság 1976/6. 
számában); de az e kötetben található kisebb írásokban is megragadható 
egy-egy, alapvető jelentőségű lukácsi kategória, mintegy in statu 
nascendi: így a típus fogalma már a korai színikritikákban, a vissza-
tükrözés gondolata Shakespeare-rel vagy Sterne-nel kapcsolatban, 
klasszika (realizmus) és dekadencia ismételt szembeállítása stb. És itt 
éppen a kifejletlen, szinte elasztikus, valóban „in statu nascendi" elő-
fordulás az érdekes; ha ugyanis egy teoretikus kifejlett rendszerét, e 
rendszer totalitását akarjuk tanulmányozni, akkor természetesen az 
érett gondolkodóból kell kiindulnunk, ám ha az elmélet társadalmi, 
szellemi, pszichológiai gyökereire, egyszóval „szülőhelyére és titkára" 
vagyunk kíváncsiak, akkor az ifjú adhat kulcsot a kezünkbe. 

Az eklektikus orosz filozófus, Szolovjov válogatott műveinek 
recenziójában Lukács ezt írta: „Tolsztoj és Dosztojevszkij költői szemlé-
letességének megfelelő, azt kiegészítő filozófiai, gondolati-látnoki 
szemléletességet várunk tőle (ahogyan a német idealizmus metafizikai 
víziója áll a német klasszikusok és romantikusok költészete mellett)", s 
mivel ezt nem kapjuk meg, csalódunk benne. Vajon csalódunk-e akkor, 
ha föltételezzük: a fiatal Lukács egyre inkább saját magában látta meg 
azt a gondolkodót, akinek „gondolati-látnoki szemléletessége" ott áll 
Tolsztoj és Dosztojevszkij (és Ady Endre és Balázs Béla: hiszen őket 
Tolsztojjal és Dosztojevszkijjel egyenrangúnak látta) „költőiszemléletes-
sége" mellett? A filozófia története azt mutatja, hogy nagy filozófia 
akkor és ott, mintegy a világtörténelem perifériáján jött létre, amikor és 
ahol egy társadalom kultúrája abba a helyzetbe került, hogy elméletileg 
kellett megküzdenie azokkal a problémákkal, melyek gyakorlati meg-
oldására másutt tettek kísérletet. A német klasszika kultúrája: irodalma, 
zenéje, filozófiája Nyugat-Európa nagy forradalmának, a francia forra-
dalomnak elméleti visszatükrözése volt; Kelet-Európa nagy forradalmá-
nak, az orosz forradalomnak elméleti visszatükrözésére, sikereinek és 
buktatóinak szellemivé szublimált földolgozására, úgy látszik, a sajátos 
helyzetű magyar kultúra: Ady Endre és József Attila költészete, Bartók 
és Kodály zenéje, Csontváry és Derkovits festészete, Lukács György 
filozófiája bizonyult a legalkalmasabbnak. A magyar forradalmakat 
leverték, a magyar birodalom összeomlott: de a hiába ostromolt vagy 
tragikusan elveszített külső nagyságot a benső forradalmába, a szellem 
birodalmába mentette át a magyar kultúra. 
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A magyar kultúrának nagy teljesítményei azonban a monarchia 
századfordulóján majd az ellenforradalmi korszakban még nem illesz-
kedtek harmóniává, szervetlenül hevertek egymás mellett: hiányzott az 
az archimédesi pont, egységes koordináta-rendszer, mely totalitássá szer-
vezte volna őket. Egy nép műveltségének külső egységét megadó, mate-
riális kerete mindig az építészeti, belső, szellemi egységét biztosító lelke 
a filozófiai kultúra; ámde a magyar nyomorúság nagyon sokáig nem 
tette lehetővé valósulásukat. Szekfű Gyula és Karácsony Sándor elévül-
hetetlen érdeme, hogy - ha tévelygéseken át is - ők először kezdték a 
magyar kultúrát a filozófiailag szervezett kultúrává fejlődés irányába 
sikerrel orientálni; ez a folyamat azonban a fölszabadulás révén és után, 
a marxista filozófia jegyében, s nem kis mértékben éppen Lukács 
György tevékenysége nyomán, teljesedhetett és teljesedett csak ki. 
Lukács ifjúkori műveinek kiadása - Tímár Árpád filológiai csúcsteljesít-
ményének nevezhető gondozásában - most a forrásokat revelálja. (Mag-
vető, 1977.) 

LENDVAI L. FERENC 

Petrolay Margit: GONDOLATOK 
A GYERMEKIRODALOMRÓL 

Petrolay Margit könyve saját értékeinél többet is jelent. Megjelenése 
régi tartozások törlesztésének kezdete a kiadó előszava szerint. Az 
olyan tanulmánykötet, amelyben gyermekirodalmunk elméleti kérdései-
ről esik szó, kivételes jelenség könyvkiadásunk múltjában és jelenében 
is. (Irigy szemlélői lehetünk a Beiträge zur Kinder- und Jugendliteratur 
csaknem félszázadik kötetének, s még inkább az olyan elméleti-kritikai 
folyóiratoknak, mint a szovjet Detszkaja Literatura.) Könnyen számba 
vehető tanulmányköteteinket kézikönyv rangjára emeli a hiányérzet. 
Od. Vita az ifjúsági irodalomról, Móra Kiadó, 1968.; Olvasó ifjúság, 
Móra Kiadó, 1972.) Az érdeklődő számára semmivel sem egyszerűbb 
gyermekirodalmunk történetének megismerése. Egyelőre Hegedűs 
András íróportréi helyettesítik a gyermek- és ifjúsági irodalom meg-
íratlan történetét. (Hegedűs András -.Legkedvesebb íróim. Móra Kiadó, 
1971.) A gyermekirodalom elméleti kérdéseivel foglalkozók nálunk 
nincsenek túl sokan és nem túlságosan elkényeztetettek. Petrolay 
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Margit az első, akinek a mai magyar gyermekirodalom kérdéseiről szóló 
elméleti tanulmányai, folyóiratokban megjelent vitacikkei, kon-
ferenciákon elhangzott elemző, értékelő előadásai kötetben is nap-
világot láthattak. A Gondolatok a gyermekirodalomról címmel meg-
jelent kötet mintegy tíz esztendő írásait tartalmazza. 

Petrolay Margit könyvének címe néhány tanulmány kedvéért 
(Ifjúsági irodalom-gyermekimdalom, Megjegyzések egy vitához, Móricz 
Zsigmond és az ijjúsági irodalom) a valóságos tartalomnál általánosabb, 
írásainak többségében a mese vagy a mesekorszak körül jár. (Mese és 
humánum, Régi műfaj, új olvasók, Piroska halhatatlansága, Új királyfiak 
- új mesék, Az élőszótól az eleven betűig, Az óvodás gyermek irodalmi 
nevelése.) Könyve polémia a meséről. Valószínűleg így tartjuk majd 
számon. A szerző meseíró, így természetes, hogy legtöbb mondanivalója 
saját műfajáról van. Továbbá az is, hogy írásainak hangja a szokásosnál 
nemegyszer szenvedélyesebb és személyesebb. A gyermekirodalom 
minden dolgát (a könyvkiadástól a kritika hiányáig) belülről éli át, a 
mesére pedig - anélkül mondhatjuk, hogy a nagy szavak vádja érhetne 
bennünket - az életét tette. Az Ezüstpagoda (1934) és a Világszép 
kecskebéka (1977) között már több mint négy évtized telt el mese-
teremtéssel. 

A kötet tanulmányaiban legtöbbször feltett kérdés az, hogy milyen 
legyen a korszerű mese, hogy miképpen lábalhatna ki a mai mese 
útvesztőiből, zsákutcáiból. ,,Az 'új mese' napjainkban még az útkeresés 
stádiumában van - írja Petrolay Margit - , arculata idáig még nem 
alakult ki. Elvi bizonytalanság, gyakran elavult pedagógiai szemlélet, 
igénytelenség egyfelől, másfelől sznob modernkedés gátolja fejlődésé-
ben, bár hellyel-közzel biztató jelekkel is találkozunk már." (49.) A 
műfaj féltésével írja: „A műfaj elsekélyesedik, ha nem újítjuk meg új 
forrásokból . . ." (69.) De a forrás, amit ajánl, nemhogy nem új, a 
legrégibb: a népmese. Nem a népmese motívumkincséhez való ragasz-
kodást tartja fontosnak, hiszen könnyen vezet formalizmushoz ez az 
egyébként könnyen járható út. Kissé eretnek módon nem is a csodát 
tartja a mese megtartandó lényegének. (Némi ellenvetésünk lehet, mert 
a mese egyik fontos megkülönböztető jegye epikus rokonai között 
mégiscsak a csoda.) Petrolay Margit elsősorban a népmese optimista 
moráljának átmentésére biztat. Örömből, emberszeretetből, bizakodás-
ból, pozitív érzelmekből életre szóló tartalékokat szeretne adni és 
adatni a gyerekeknek a meséveL Szándéka komolyan megszívlelendő, de 
kár lenne elfelejtenünk, hogy Andersen nem egy meséjének katartikus 
hatása éppen abból fakad, hogy a mese optimista morálját megszegi. (A 
kis hableány, A kis gyufaárus lány) Ugyanezt Hauff is meg merte tenni. 
(A kis Mukk) Lázár Ervin emlékezetesen szép meséje (A kislány, aki 
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mindenkit szeretett) vagy Mészöly Miklós gyereket, felnó'ttet meg-
rendítő', balladás írása (Csengős bárány) mai meseirodalmunkból ugyan-
erre példa (ld. még Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér. Móra Kiadó, 1973. 
- Mészöly Miklós: Az elvarázsolt tűzoltózenekar. Móra Kiadó, 1965.). 
Igaz, ezek a mesék a számon tartandó kivételek. 

Petrolay Margit Hárs László meséjének elemzésével meggyőzően 
bizonyítja, hogy a gyermek mindennapi valósága és a mesebeliség 
rekvizítumai szerencsésen együtt élhetnek a korszerű mesében (Az 
égből pottyant nagyapa). Mai verses meseirodalmunk szinte kínálja erre 
a példaanyagot (Kormos István, Szabó Magda, Szécsi Margit, Jékely 
Zoltán műveire gondolok). Hadd jegyezzem meg, hogy Petrolay Margit 
szép, népmesei ihletettségű meséivel a jelenséget maga is bizonyítja. 

Mai meseíróink néhány útját a tanulmányok írója méltán tartja a 
meseirodalom tévútjainak. Példaként: - Ha a mese nem több, mint a 
népmese stílus-utánzata. Ha az állatmesének álcázott történetben a 
kényes kiscicák és a huligánkodó nyűlfiak históriái pusztán arra szolgál-
nak, hogy a Kis-Katekizmus moráljával pellengérezzék ki a gyerek 
hibáit, (Se szeri, se száma az ilyenféle alkotásoknak.) ha impresszio-
nista, szürrealista képekkel próbálják pótolni a cselekményt. Petrolay 
Margit nem hisz az ún. technikai mesében. ( „ . . . egyetlenegy elfogad-
ható darabot nem hozott létre. . . " 87.) A próbálkozások időszakát 
jelzik az olyan írások, mint Rákos Sándor meséje az unatkozó autó-
buszról. (A piros autóbusz, ld. Rákos Sándor: A kisfiú idegenben. Móra 
Kiadó, 1971.) 

írásaiban Petrolay Margit a mese egy-két műfaji változata iránt 
határozott ellenszenvet árul el. Nemcsak a „naivan didaktikus", „édes-
késen mesterkélt", „közhelykészletből táplálkozó" állattörténetet, de a 
fabulát is szívesen kiutasítaná a gyermekirodalomból. Rousseau-i ér-
vekkel félti a gyerekeket: „. . . inkább bűnre, mintsem erényre csábítaná 
őket" (60.) - Ha csak a Rónay György fordította, Jean Effel illuszt-
rálta La Fontaine-mesékre gondolunk, már nem tudunk ellenszenvében 
maradéktalanul osztozni; de bevallhatjuk, néhány meggyőző érve rést üt 
a fabula iránti vonzalmunkon. Rousseau mellett azonban Rotterdami 
Erazmust is felvillantja az emlékezet, aki az ezópusi mesét tan-
anyaggá tette. 

Petrolay Margit szerint a korszerű meséhez legalább „három 
hamuban sült pogácsa" kell: a korszerű mondanivaló, az érdekes cselek-
mény és a művészi kifejezés. Ehhez fontos hozzáfűznünk, hogy a 
jelentős meseírói teljesítményeket a saját, másokéval összetéveszt-
hetetlen mesevilág is jellemzi, amely valamiképpen egész írói világuk 
része. A körtvélyesi kert zsályái, georginái, rezedái nemcsak Lesznai 
Anna önéletrajzi regényében (Kezdetben volt a kert), festményein és 



280 Szemle 

hímzésein jelennek meg, de mesevilágának is kellékei. S nem más 
meséinek nyelve sem, mint a népköltészet és a szecesszió sajátos 
ötvözete. És ez a lesznais mesemondó hang búvópatakként ma is jelen 
van. - Petrolay Margit többször is figyelmeztet írásaiban a hagyomány 
és korszerűség szétoldhatatlan kapcsolataira. A korszerű mese egyik 
példájaként Csukás István könyvét, az Egy téli tücsök meséit (Móra 
Kiadó, 1974.) említi. Bármily furcsa, ez a téli tücsök Lesznai Anna 
szeptemberi pillangójának közeli rokona. (Egy kis pillangó utazása 
Lesznán és a szomszédos Tündérországban, 1913.) 

Petrolay Margit világirodalmi szinten ismeri a gyermekirodalom el-
méleti-történeti kérdéseit. A saját műfaján kívüli gyermekirodalomról is 
fontos és időszerű közlendői vannak. „Újabban . . . a kelleténél jobban 
terjeszkedik a gyermekirodalomban a nonszensz-költészet, melynek 
jogosultságát nem vitatjuk, nem is idegen a kisgyermek játékos fantáziá-
jától — írja Petrolay Margit - , de féltjük tőle az igazi, sokszínű, 
érzéseket megmozgató és elmélyítő gyermeklírát." (136.) Kötetének 
egyik figyelemre méltó írása Móricz Zsigmond gyermekirodalmi tevé-
kenységéről szól. Egyetlen Móricz Zsigmonddal kapcsolatos mondatán 
töprengünk kételkedve: „A 13—14 éves gyerekeknek nem lehet esz-
ményképe az ügyefogyott kis Nyilas M i s i . . . " Lemondjunk hát az 
áldozat-hősökről? Dickens Twist Olivérjéről, Csehov Ványkájáról? 
Nemecsek Ernőt az a bizonyos heroikus pillanat talán megtartja a példák 
sorában. 

Petrolay Margit írásai igazi vitacikkek. Hullámverésük van az olvasó-
ban, és valószínűleg az eddig másképpen gondolkodót is képesek meg-
győzni arról, hogy „a gyermekirodalom nem kirándulás, hétvégi pihenő 
az ..alkotásban' kifáradt szellem számára, hanem gyötrelmekkel ki-
kövezett út, melyet minden művésznek végig kell járnia, akár aggas-
tyánok az olvasói, akár óvodás gyerekek." (138.) (Tankönyv-
kiadó, 1978.) 

F. KOMÁROMI GABRIELLA 
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TANULMÁNYOK A KËT VILÁGHÁBORÚ 
KÖZÖTTI HAZAI SZOCIALISTA ÊS 

ANTIFASISZTA IRODALOM KÉRDÉSEIRŐL 

A két világháború közötti szocialista és antifasiszta irodalom tudo-
mányos feldolgozása, elhelyezése irodalomtörténetünk folyamatában a 
marxista irodalomtörténet és irodalomtudomány egyik alapvető fel-
adata. Feltűnő és sajnálatos mégis, hogy mindeddig nincs ennek a 
problémakörnek egységes szempontú és szisztematikus feldolgozása. A 
sok és kitűnő tanulmány, kiadvány, antológia, tanulmánykötet elle-
nére sincs. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum 12. évkönyve az 1975. június 9-10-én 
rendezett konferencia anyagát tartalmazza, s miközben jelentős előre-
lépést jelent a szocialista és antifasiszta magyar irodalom kutatásában, 
arra is rávilágít, hogy ebben a fontos témakörben mennyi megoldatlan 
feladat van még. Igaza van Szabolcsi Miklósnak, aki vitaindítójában azt 
hangsúlyozta, hogy bár a közkeletű vélekedés szerint — s ezzel naponta 
élünk — a szocialista és antifasiszta irodalom a magyar irodalom egyik 
legfontosabb, legértékesebb része, ez a minősítés csupán deklaráció 
maradt, lényegében máig sem kapott megfelelő bizonyítékokat, meg-
győző érveket a tudományos elemzésben. 

Bizonyos, hogy elsősorban a tisztázatlan elvi kérdések miatt van ez 
így. S itt főként arra kell gondolnunk, hogy a mindennapi irodalom-
történeti gyakorlatban még az sem egyértelmű, hogy mit tekintsünk 
szocialista irodalomnak. Majd ebből a bizonytalanságból eredően az sem 
lehet egyértelműbb, hogy milyen a szocialista irodalom aránya, helyzete 
össznemzeti irodalmunkban. A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve fő-
ként abból a szempontból jelentős, hogy a több mint negyedszáz 
tanulmány és hozzászólás sok-sok gyakorlati példával és elvi állás-
foglalással érvel a szocialista irodalom korszerű értelmezése mellett. A 
változatos típusú írások — filológiai alapkutatások, műelemzések, elvi-
eszmetörténeti tanulmányok, recepció-elemzés - egységesen szolgálják 
a szocialista magyar irodalom korszerű és tágas értelmezését, ily módon 
több ponton árnyaltabbá teszi ez a kötet a két háború közötti iro-
dalmunk ideológiai, eszmetörténeti és esztétikai képét. A filológiai 
jellegű kutatások sok érdekes és termékenyen kamatoztatható ismeretet 
tárnak fel elsősorban Kassákról, József Attiláról, Radnótiról, Illyésről, 
de másokról is. Az esztétikai és eszmetörténeti elemzések a maguk 
bonyolultságában mutatják meg az avantgarde különféle irányzatainak 
és a szocialista eszméknek a kapcsolatát, a József Attila és Radnóti 

19 Irodalomtörténet 
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életműnek a szocializmushoz való viszonyát, valamint a két háború 
közötti különféle eszméknek és eszmélkedéseknek az értékét és jellegét 
a szocialista irodalom és világkép szempontjából. A nyitottabb szem-
léletet eleve biztosítja és jelzi az a tény, hogy elsó'sorban a magyar 
szocialista irodalom harmincas évekbeli fejlődésére irányul a kutatók 
figyelme, nem pedig a húszas évek egyoldalúbb, a történelmi helyzetből 
következően szükségszerűen szűkebb lehetőségű és kezdetlegesebb 
irodalmi értékű törekvéseire. Másrészt nagyon fontosak a szemlélet-
tágítás szempontjából a kötet műelemzései. A szocialista irodalmunkról 
szóló írásoknak legnagyobb, már-már a szocialista irodalmat lejárató 
hibája az szokott ugyanis lenni, hogy mozgalmi szempontúak. Nem a 
művészi értéket, hanem az odatartozás közvetlen tényét tekintik 
fontosnak, megfeledkezvén az irodalom és a politika jellegbeli különb-
ségéről, sajátosságairól. E kötet műelemzései ezen a ponton példaadóak: 
már témaválasztásukkal elkerülik szocialista irodalmunknak azokat az 
alkotásait, melyek elemzésében szükségképpen nagy szerepet kap - más 
értékük híján is olykor! - a közvetlen politikum. Olyan műveket 
választanak ki, melyek esztétikai értéke, egyetemes emberi mondandója 
rejtettebben táplálkozik a szocialista eszmeiségből. Ezeket első pillan-
tásra nem is sorolnánk feltétlenül a szocialista magyar irodalom minta-
darabjai közé, de miként a mostani elemzésekből is kiderül, főként csak 
azért nem, mert a szemléletünkbe már túlzottan beleférkőzött a köz-
vetlen politikusság igénye a szocialista minősítéssel kapcsolatban. Pedig 
éppen a szűklátókörűség árt legtöbbet a szocialista magyar irodalom 
megbecsülésének, a meggyőző értékrend kimunkálásának. 

A szocialista irodalom korszerű szemlélete csak nyitott lehet: olyan, 
amely világképet kér számon és nem szólamokat. A mostani kötet 
műelemzései és elvi tanulmányai is ezt bizonyítják. A sok kínálkozó jó 
példa közül kettőt emeljünk ki. Kabdebó Lóránt Kétféle ars poetica 
dmű tanulmányában a polgári költészet személyiségképének ellent-
mondásait elemzi Szabó Lőrinc Az .Egy álmai című verséről szólva, s 
szembeállítja vele a József Attila Eszméletében megfogalmazódó szocia-
lista emberkép teljességigényét. A legtöbb gondolatot fölvető írás Németh 
G. Béla kitűnő tanulmánya: Periodizációs kérdések az antifasiszta iro-
dalomban. Felvázolja a két világháború közötti korszak rendkívül bonyo-
lult eszmetörténeti képét, bemutatja a magyar irodalom közgondolkodás 
fejlődését és fejlődésének buktatóit, paradoxonait. S ugyancsak a tágabb 
irodalomszemlélet jegyében és igényével teszi periodizációs határ-
kérdéssé azt a fölismerést, hogy a „nemzeti-nemzetiségi-nemzetközi 
kérdéseket csak a társadalmi, a gazdasági, a birtoklási struktúra álta-
lános átalakításával lehet és kell megoldani". Ez az elgondolás — félre-
tolva a képtelen népi-urbánus ellentétet - valóban a társadalom fejlődé-
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sének irányát követi, s a társadalmi-irodalmi folyamat progresszív ered-
ményeit történetileg is szemléli. Hangsúlyozza, hogy „az irodalom fej-
ló'désfolyamatában, minden nagyságuk ellenére, nyilván nem Mann, 
Hesse vagy Babits, hanem Brecht, József Attila és társaik jelentik a 
következő lépést", hiszen ők már egy új társadalmi rend irodalmi 
előkészítői is. Németh G. Béla tanulmánya más vonatkozásban is irány-
jelölő: körültekintő szemléletre ösztönöz, óv az egyoldalúságoktól. A 
népfrontmozgalom bonyolult összetettségét felvillantva mutatja meg, 
hogy olykor egymásnak több vonatkozásban ellentmondó jelenségek is 
összefonódnak, s ezeket nem leegyszerűsíteni kell, hanem összetett-
ségükben, ellentmondásosságukban megismerni és értékelni, megítélni. 

A jelenségek összetett, körültekintő vizsgálata, árnyalt elemzése 
révén emelkedik közvetlen témáján is túlmutató elvi jelentőségűvé a 
kötetben Agárdi Péternek József Attila kritikai fogadtatását, Lackó 
Miklósnak Thomas Mann és a magyar szellemi élet kapcsolatát vizsgáló 
írása, valamint K. Nagy Magda tanulmánya a harmincas évek első 
felének publicisztikájáról. 

Egy ilyen gyűjteményt az minősít, ami benne van, s nem az, ami 
hiányzik belőle, hiszen teljességre nem vállalkozhatott, s egy kon-
ferencia anyagát közli. Mégis: a benne megnyilatkozó koncepció gazda-
godott volna azzal, ha a népi írók szocialista és antifasiszta törekvései is 
bővebb elemzést kapnak, nemcsak más tárgyú tanulmányok utalásaiban 
szerepelnek. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum 12. évkönyve különböző igényű és 
értékű írásokat tartalmaz, de ezek mindegyike hasznos adalékokat, 
szempontokat ad a magyar irodalom szocialista és antifasiszta törek-
véseinek történetéhez, s egy korszerűbb, nyitottabb irodalomszemlélet 
meghonosításához. (Petőfi Irodalmi Múzeum) 

GÖRÖMBEI ANDRÁS 

1 8 * 
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EGY DIDAKTIKUS ADAPTÁCIÓRÓL 
Kovács Endre-Szerdahelyi István: IRODALOMELMÉLETI 

ALAPFOGALMAK 

Nem véletlen, hogy manapság csaknem minden műveltséggyarapí-
tásról szóló munka a művelődés permanenciájával, folytonosságával 
kezdődik. Ez a már közhelynek számító indítás, valljuk, hogy akkor is 
helytálló, ha az irodalmi műveltség gazdagításáról esik szó. A művelődés 
permanenciájáról azért aktuális beszélni, írják az emlegetett szakcikkek 
szerzői, mert korunk élettempója olyannyira felgyorsult, hogy a min-
dennapok embere az információk feldolgozásának örökös zavarával 
küzd. Nem elegendő tehát az, amit általános vagy középiskolában a 
fejébe sulykoltak, nem elég, amit iskolai órán kapott, hanem az órán túl 
is, szüntelenül, illik fokozni tájékozottságát, ha nem akar napjaink ak-
tuális jelenségeivel szembekerülve alulmaradni. 

Hogy az imént elmondottak mennyire fontos gondolatok, arra 
Kovács Endre és Szerdahelyi István könyve ismét rádöbbent bennünket. 
Ha e sorok írója az általános vagy középiskolás irodalomelméleti kötele-
zőivel hasonlítja össze a könyvben leírtakat, akkor úgy érzi, ismerős, de 
más bolygón jár. Abban is biztosak lehetünk, hogy az alaposabb művelt-
ségre törekvő mai diák számára sem elegendő az ?z irodalomelméleti 
anyag, amit jelenleg - az új tankönyv szerint is - a középiskolában kap. 
Helyesen ismeri fel tehát a Tankönyvkiadó, hogy feladata nemcsak az 
alapkötelezettséget segítő tankönyvek kiadása, hanem pl. az irodalom-
oktatás vonatkozásában a diákok és tanárok irodalmi műveltségi 
nyitottságát elősegítő verselemző, stíluselemző szakköri és egyéb 
anyagok olcsó kiadása. Ilyen vonatkozásban Seres József és Szappanos 
Balázs, Kiss Tamás, Németh G. Béla, Tüskés Tibor, Harsányi Zoltán, 
Horváth Gedeonné és Stenczerné Forgács Anna említett témakörbe 
tartozó könyvei a Kovács-Szerdahelyi szerzőpár jogos elődjeiként 
sorolhatók fel, de Szerdahelyi, Csibra Istvánnal együtt - korábban -
maga is letette az asztalra az általános esztétika fogalmait a legújabb 
tudományos eredmények alapján rendszerező és a hagyományos isme-
reteinket továbbgondolásra serkentő kisenciklopédiáját. 

Az alkotópár vizsgált könyvének tehát sok tekintetben megvoltak 
az előzményei, csak egy vonatkozásban nem; tudniillik, hogy valamely 
munka az irodalomelmélet alapfogalmait ennyire didaktikusán, közép-
iskolás szintre bontva tárta volna elénk. 

Szerdahelyiék, mint bevezetőjükben jelzik, arra törekedtek, hogy 
„az átfogóbb fogalmaktól az alárendeltebb, szűkebb fogalmak" felé 
haladjanak, s ezzel valóban sikerült áttekinthető logikát kialakítaniuk. 
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Az e vázra felfűzött tartalomnak harmonizálnia kell majd az új tan-
tervvel. 

Ügy tűnik, helyes, hogy a szerzőpáros az irodalmat az első fejezet-
ben megpróbálja szélesebben értelmezni. Azáltal, hogy Szerdahelyiék 
Az irodalom mint esztétikum című fejezetben az irodalom autonóm 
művészeti megjelenési formáját egyéb megjelenéseitől elhatárolják, egy-
ben azt a lehetőséget is megteremtik, hogy pl. a diák az irodalmi művek 
sokfélesége között fedezze fel magának a szépirodalmi művet mint a 
szellem igazgyöngyét. 

A tágabb horizont feltárása egyben az ízléscsiszolás irányába is 
egyengetheti az utat, ha az olvasók kellő tanári irányítással lapozgat-
ják a könyvet. A második fejezet, melyben kimondatik, hogy az iro-
dalom nem más, mint a kommunikáció sajátos formája, azon pontok 
közé tartozik, melyek az irodalomelméletben még mindig vita tárgyát 
képezik. Ismeretes olyan, irodalomelméleti szakembertől szárma-
zó nézet is, miszerint óvakodni kell efféle kategorikus kijelentések-
től. Nem ennek az ismertetőnek a feladata eldönteni a vitatott kérdést, 
annyit azonban megjegyeznénk, hogy a vizsgált munkát, mely az iroda-
lomelméleti alapfogalmak didaktikus adaptációja, nem szabad a fogal-
mak tudományos és polemikus kifejtésének mércéjével mérni. A neve-
lési kommunikatív helyzetben, átmenetileg, szükségszerűen elszegénye-
dik az egyébként legvirágzóbb gondolati gazdagság is, hogy aztán új vi-
rágzásnak adjon teret. Néhányszor ez történik ebben a könyvben is, 
melyet, hangsúlyozzuk, saját kategóriáján belüli mérce alapján kell meg-
ítélni. Szerdahelyiék is érzik ezt, és enyhe lelkiismeretfurdalással vala-
mennyi fejezethez viszonylag gazdag irodalomjegyzéket csatolnak. Ez-
által lehetővé válik, hogy az olvasó a fejezetben az egyfajta álláspont 
szerint rögzített alapkérdéseket más oldalról, a viták hevében szemlélve 
is megközelítse. 

Ha vitatja is valaki a kategóriák interpretálásának módját, azzal senki 
sem vitatkozhat, hogy helyes és szükséges volt az a törekvés, hogy a 
szerzők az irodalmat elhelyezzék a kommunikáció rendszerében, s ez is 
azt bizonyítja, hogy a könyv igyekszik lépést tartani a modern iroda-
lomelméleti iskolákkal. Talán csak azt kifogásolhatnánk, hogy e fejezet 
irodalomjegyzéke lehetne találóbb vagy szélesebb, s ezáltal még inkább 
segítené annak a feszültségnek a csökkentését, melyet az új első osztályos 
irodalomelméleti tankönyv okozott. Ugyanúgy, tágabb kitekintést, 
nyitottságot jelent az olvasónak a következő, Az irodalom mint 
pszichológiai jelenség című fejezet is. Ezekről a kérdésekről az iskolai 
tananyagban vagy egyáltalán nem esik szó, vagy csak futólag. Az 
irodalom mint társadalmi-történelmi jelenség, Az újkori európai iro-
dalom fő irányzatai: a műfajokról, a realista irodalmi műről, az irodalmi 
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mű szemléleti formájáról és hangformájáról szóló fejezetek, "ha nem is 
mindig követik a hagyományos felosztást és megközelítést, úgy tűnik, 
szorosabban kapcsolódnak a szokásos törzsanyaghoz. A könyvet jól 
használható, tartalmas tárgymutató teszi teljessé 

Végül nyilvánvaló, hogy nem tekinthetjük véletlennek ennek a 
didaktikus összefoglaló munkának a létrejöttét. Ugyanis szervesen illesz-
kedik épp az egyik szerző, Szerdahelyi István hasonló jellegű tevékeny-
ségébe, melyet a Költészet esztétika, A mindennapi élet esztétikája, 
A magyar esztétika története 1945-1975 és nem utolsósorban a Világ-
irodalmi Lexikon jelez; és melynek munkálatai, úgy véljük, rányomták 
bélyegüket a vizsgált könyv létrejöttére is. 

Hogy ezek az összefoglalás-próbálkozások megszülessenek, a magyar 
esztétikai élet és irodalomtudományi kutatások olyan fellendülésére 
volt szükség, amilyen az utóbbi időben bekövetkezett. Tehát a fogal-
mak gazdagodása engedhette meg didaktikus adaptálásuk „luxusát". 

Egy nemrég elhunyt kitűnő tanár, és egy alapos irodalom tudós okító 
könyvét haszonnal forgathatják a fogalmak jövőbeli gazdagítói. (Tan-
könyvkiadó, 1977.) 

RUBOVSZKY KÁLMÁN 

Nagy Endre: MODERN 
MŰVÉSZET - SZOCIÁLIS MŰVÉSZET 

ADALÉKOK A MARXISTA ESZTÉTIKAI GONDOLKODÁS 
ÉS KRITIKA MAGYARORSZÁGI KEZDETEIHEZ 

Nem vert eddig jóformán semminő kritikai visszhangot Nagy Endre 
tanulmánykötete, holott megérdemelné a figyelmet és a törődést. Újra 
egy könyv, amely a magyar századforduló - Bölöni György szavával: e 
„szellemi csodakor" - roppant gazdagságú hagyatékából hasítja ki a 
maga vizsgálati anyagát, s érdemben gyarapítja is a korábbi kutatások 
eredményeit. Rendkívüli felfedezéseket nem kínál ugyan Nagy Endre 
műve, látványos analízisei sincsenek, s mi sem idegenebb írásmódjától, 
mint a hivalkodás. Visszafogottan, mentesen mindennemű cirádától, 
olykor már a szürkeségig puritán nyelven fogalmaz, stílusa nemegyszer 
nehézkes, nyelvhelyességi hibákba is téved hellyel-közzel, ámde lénye-
ges, meggondolkodtató dolgokról tudósít majd mindig. Elegáns és 
rokonszenves szerénység hatja át e kötetet az alcím „Adalékok"*szavá-
tól a bevezetőn át az utolsó mondatig, önmutogatás helyett maga a 
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tárgy, a higgadt, árnyalatos - ülik ide a szó: dialektikus — vizsgálódás 
dominál. 

A magyarországi marxista kritika és esztétika kezdeteit fürkészi 
Nagy Endre, in statu nascendi. Nem zárkózik a Monarchia határai közé, 
egy nagyobb, európai folyamat részeként látja és láttatja az új minőség 
születését és első gyermekbetegségeit; kipillantásai, hivatkozásai 
viszonyítási alapot, horizontot adnak, s egy tágabb összefüggésrendszer 
jelenlétét biztosítják egyszersmind. Az elemzett periódust a század-
forduló és a világháború első éve keretezi. Szabó Ervin, Diner-Dénes Jó-
zsef, Pogány József és Bresztovszky Ernő a könyv főszereplői: sosem 
személyiségükkel, mozgalmi-ideológiai munkájuk egészével, hanem 
azokkal a kezdeményekkel és ösztönzésekkel, amelyek a nálunk is 
útjára induló marxista esztétika és kritika arculatát elsőül kiformálták. 
„Széptani" tevékenységük és működésük egyéb területei között - a 
tanulmányok ügyesen, okosan szemléltetik ezt - korántsem emelkedik 
holmi kínai fal: mindük esetében nyüvánvaló a gondolkodói reflexek és 
alapelvek, a teoretikusi gyakorlat viszonylagos koherenciája. A kritiká-
ban és az esztétikában kirajzolódó felfogások a szerzők marxizmus-
koncepciójának logikus leágazásai, leplezetlenül visszautalnak az őket 
indukáló gondolati magra. Nagy Endre egyszer sem mulasztja el föl-
vázolni emez átjátszásokat, összefolyásokat, az ideológiák különféle 
megjelenési formáiban is kitetsző interferenciákat, ezért állapíthatja 
meg például teljes joggal, hogy (a kiemelések az övéi) „a reformista 
Bresztovszky és a szindikalista Szabó Ervin" egyaránt nem lehetett 
igazán kompetens a proletár-költészetről lefolyt emlékezetes vitában 
(331.). 

E könyv erényei és újdonságai még akkor is számosak, ha tudjuk, 
hogy nem legelsőül vállalkozik a marxista esztétika kezdeteinek fel-
térképezésére. (Elég, ha előzményei közül itt csupán Komlós Aladár 
Gyulaitól a marxista kritikáig c. kötetének utolsó előtti fejezetére 
emlékeztetünk.) Korántsem járatlan vidékeken, szűz terepen vizsgálódik 
Nagy Endre, ámde az ő érdeme, hogy az eddigi ösvény úttá szélesült, s 
bírjuk immár topográfiájának, irányának, kanyarulatainak pontos le-
írását. A forrásfeltárás csakúgy erőssége a kötetnek, mint a kommen-
tálás és az analízis. A nézőpont, a módszer mindig dialektikus és 
történelmi, a szerző óvakodik attól, hogy túlzó, mai igényeket és köve-
telményeket erőltessen anyagára. Számonkéri a vizsgált periódusban és 
az adott körülmények közt lehetségesei, de sohasem többet. A könyv 
olvastán jó néhány gondolat szilárdul axiómává. Kitetszik, mily vitat-
hatatlan értékek és szomorú fogyatkozások különös szimbiózisa jel-
lemezte a marxista esztétikai gondolkodás és kritika honi nyitányát. 
Szép és invenciózus kezdeményeket leszámítva ez új diszciplína messze 
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volt még attól Európa-szerte, hogy maradéktalanul betöltse önnön 
lehetőségeit, s fogalomkészletét, eszmerendszerét kimunkálván diadallal 
nagykorúsodhassék. Ha kaptak is ilyformán indíttatást külföldről 
marxista esztétáink, nem föltétlenül tökéleteset és eleget, s még e 
kevéssel sem éltek túl gyakorta, önállóságra, az előttük, mellettük 
haladók eredményeitől való függetlenségre törekedett legtöbbjük (egyre 
megy, hogy ösztönösen avagy tudatosan cselekedtek-e így), az új eszté-
tika árnyalt és szuverén kidolgozásához azonban sem a teoretikusi erő, 
sem az elméleti általánosítások fedezetéül szolgáló képzőművészeti és 
irodalmi anyag nem bizonyult elegendőnek. 

Szinte szükségszerű következménye az eddigieknek, hogy marxista 
„széptanunk" - ritka a kivétel - nem átfogó, rendszerező monográfiák-
ban, tanulmányokban, hanem inkább elszórt és alkalomszerű írásokban, 
kritikákban ébredt öntudatra, koherens, kontinuus kezdetek helyett 
szétforgácsolt, diszkontinuus állapotában szemlélhető, s színvonalában, 
értékeiben fölöttébb elegyesnek bizonyul. Amily erős egy művészeti 
folyamat anyagi mozgatóinak a rajzában - Diner-Dénes Leonardo-
dolgozata az egyik lehetséges példa —, éppoly kezdetlegesnek és tanács-
talannak mutatkozik az egyes alkotók és műveik analízisében, s ez 
utóbbi esendőség bízvást az induló magyar marxista esztétika általános 
jellemzőjének tekinthető. Remek meglátást, nagy fényű lobbanást le-
hangoló szimplifikálás követ. S mennyi gyermekbetegség gyötri az új 
esztétikai gondolkodást! Türelmetlenség, neofita túlbuzgalom csakúgy 
béklyózza, mint a reformizmus, sematizmus, szektarianizmus elméleti 
konzekvenciái. Mily erős a hajlam és a késztetés a vulgarizálásra, mily 
könnyen támadnak tartós zavarok az alap-felépítmény kapcsolat értel-
mezésében, a dialektikus látásmódban. S a típushibák - noha egymástól 
elütő szemléletű elméletírók lépnek elénk - makacsul ismétlődnek. 
Egyoldalúságra egyoldalúsággal, szélsőségre szélsőséggel válaszol ez az 
esztétika, a gyökértelenül lebegő, homályosan szépelgő teóriákra, a 
forma primátusát, a l'art pour l'art egyedül üdvözítő voltát hirdető 
elképzelésekre az anyagi alapok és a tartalom túlhangsúlyozásával. Ezért 
is oly nehéz helyesen, árnyaltan reagálnia a századelő művészeti meg-
újulására, a festészet és az irodalom forradalmára, ezért bukkan föl újra 
meg újra a modern művészet - szociális művészet oly dialektikátlan, 
kölcsönös kizárásra sarkított fogalompáija. Csakoly hibás, követ-
kezményeiben pedig mérhetetlenül káros, némiképp tragikus ez a 
kollízió, mint a vele nagyjából azonos időben hódító magyar gondolat -
szabad gondolat kontroverzia (vö.: Litván György : „Magyar gondolat -
szabad gondolat". Bp. 1978.), s a magunk részéről - itt ki nem fejthető 
indokokból - arra hajlanánk, hogy ez utóbb említett szerencsétlen 
polémia reflexének, vetületének tekintsük az előbbit. S ámbár Diner-
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Dénes nézetei a „modern művészet"-ről homogénnak nemigen nevez-
hetők (148., 165-166 . , 195. stb.), véleményét olykor enyhültebben s 
árnyaltabban summázza, nagy botlás volt - akár egynémely mai fel-
fogásokban - a modernséget szinte kizárólag válságtünetként, a polgári 
züllés, a dekadencia, a köldöknéző l'art pour l'art megtestesüléseként 
aposztrofálni. Ennek köszönhető Pogány valóban elképesztő Ady-
recenziója (175.), ennek az Ibsennel szemben érvényesített hiperkritika 
és rigorozitás, ennek a Népszava Olvasótáráról lefolyt emlékezetes vitá-
ban és későbbi folytatásában elhangzott számos szélsőséges megnyilat-
kozás, s egyebek közt ennek is lehetett - hitünk szerint jogos, koncep-
ciójának egészében viszont elhibázott - reakciója Szabó Ervin állás-
foglalása a ,,vulgarmarxizmus"-polémia során. 

S mégis: mennyi érték és erény mindjárt a kezdeteknél, mennyi 
megalapozott érv és indulat Tulipánia (a magyar Ugar), a provinciális és 
nacionalista normatív esztétika, az elmélethiány, a meddő formalizmus 
ellenében, mennyi kitűnő észrevétel az irodalmi háborgás és a szocia-
lizmus összefüggéseiről, mennyi friss és invenciózus fejtegetés a múltbeli 
és az egykorú művészet jellemzőiről, mennyi, majdani kibontásra váró 
eszmecsíra! Mily jól látja pl. Diner-Dénes a preraffaeliták és Botticelli 
kapcsolatának lényegét (120 -121 . ) , milyen okos (egyes vonásaiban 
Lukács Györgyöt előlegező) Pogány József véleménye Stendhalról 
(138.) avagy a századvég kispolgári irodalmáról (243-260 . ) , netán az 
idősebbik Dumas jelentőségéről (139-140. ) , s mily fontos Szabó Ervin 
nézete az irányzatosságról (26-27 . ) , vagy Pogány szuverenitása 
Mehringgel szemben (140-142 . ) . Sokáig folytathatnók! Türelmetlen-
ségeivel, egyoldalúságaival is nélkülözhetetlen, rendkívül jelentékeny 
eleme volt ez az esztétika a világháború előtti Magyarország szellemi 
életének: lázított, eszméltetett, előkészített. Hatósugara nem volt, nem 
lehetett túl nagy, merevségre, szűkkeblűségre csakúgy nevelt, mint 
rugalmas, dialektikus gondolkodásra, ám puszta létével is híradás volt és 
hadüzenet, kifejezője új ideológiai igényeknek s az idők méhében 
vajúdó változásoknak. Nagy Endre könyvét nem nélkülözheti eztán a 
korszak eszmevilágának búvára. 

Vitánk is akadna a szerzővel. Egy színesebb, frappánsabb előadás-
mód csak gyarapította volna a mű érdemeit. Örömest nélkülöztük volna 
a „no meg . . ." típusú fordulatokat (36., 270.) s a „Ferenczi tanár 
úr . . . " -féle stílustöréseket (221. stb.) Itt-ott esetlegesnek véljük a 
könyv tagolását, a vizsgált anyag témákra bontását; a kronológia elve 
olykor keresztezi az igazán szerves gondolatmenet érdekeit. Becsúszik 
egy-egy meglepő tárgyi tévedés is. Szabó Ervinnek pl. semminő külön-
véleménye nem lehetett az MSZDP parlamenti képviselőiről (24.), 
lévén, hogy a párt csupán az 1922-es választások után került be először 
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az országgyűlésbe. Nagy Endre néhol indokolatlan fenntartásokkal, 
pejoratív mellékzöngével (s eléggé keveset mondóan) alkalmaz bizonyos 
művészeti terminusokat. Nem értjük, miért csak ,jobb híján" és idéző-
jelben használható a „szecessziós" kifejezés (36 -37 . , 41.). Az utóbbi 
másfél évtized kutatásai — kivált a képzőművészetek területén - meg-
adták a polgárjogot a szecesszió fogalmának, s tisztázták az ide utalható 
törekvések nem is kicsiny jelentőségét. Már csak azért is oly különös 
szerzőnk viszolygása e szótól, mert a festészettel kapcsolatban él vele 
(az irodalmi szecesszió létéről, jellemzőiről máig nem csitultak el a 
viták) s a kötet Szabó Ervinnel, illetve T)iner-Dénessel foglalkozó tanul-
mányai is számtalanszor érintik e kérdéskört, még ha következetesen 
mellőzik is a kifejezés használatát. Szabó Ervin felfogása a szépről (28., 
44.), Diner-Dénes fejtegetései a preraffaelitizmusról avagy a modern-
ségről mind-mind a „kivonulás" művészetéhez csatolhatok, s ezt Nagy 
Endrének is figyelembe kellett volna vennie. 

A szerző kutatói felfogásával és gyakorlatával, művészet- és iroda-
lomszemléletével sem tudunk minden ponton azonosulni. A könyv 
olvastán óhatatlanul olyan látszat keletkezik, mintha a kezdő marxista 
esztétikán kívül egyetlen érdemes és említésre méltó gondolkodója-
teoretikusa sem akadt volna a magyar századelőnek. Emez illúzió olyany-
nyira hamis, hogy cáfolatától bízvást eltekinthetünk. Igaza van Nagy 
Endrének: „sapienti sat" - de azért némely önkényes és torzító néze-
tektől expressis verbis el kellett volna magát határolnia, épp a félre-
értések elkerülése végett. Avagy osztaná például Diner-Dénes szimpli-
fikáló hiperkritikáját Richard Straussról (163.)? A naturalizmus meg-
ítélésében is inkább Czine Mihályhoz csatlakozunk, semmint a szerző 
által ellenvetés nélkül citált - egyébként igen tiszteletreméltó - véle-
ményekhez (254-256.) . Bár a tanulmányok mindig árnyaltan és kri-
tikusan vizsgálják a magyar marxista esztétika alapvetését, sosem hall-
gatják el hibáit és gyengeségeit, bizonyos esetekben mégis elnézőbbé, 
megbocsátóvá válnak: mihelyst az egykorú polgári elméletekkel keve-
rednek polémiába. Az a benyomásunk, hogy Nagy Endre csak kevésszer 
ítélkezik méltányosan e konfrontációkban. Ezért is kap gyakorta meg-
rovó hangsúlyokat pl. Lyka Károly (196-197 . stb.). Jóval nagyobb baj, 
hogy a könyv elfogultan, régi vádakat hánytorgatva lép föl a Nyugat s 
bizonyos szerzői (Babits, Osvát, Ignotus stb.) ellenében. Ismét el-
hangzik a szemrehányás a folyóirat - állítólagos - esztéticizmusáról, 
1910 utáni irányváltásáról, a l'art pour l'art szellem elúrhodásáról, a 
politikus Ady Nyugatbéli hontalanságáról stb. (272-273) . A Hatvany— 
Osvát és a Lukács György-Babits vitát is egyértelműen az utóbb 
említettek kárára interpretálja Nagy Endre, holott a „homályosság" 
kérdésében Babitsnak, a másik polémiában meg Osvátnak volt igaza. 
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Szerzőnk szemmel láthatóan helyesli, hogy Pogány József kiemeli társai 
közül és szembefordítja a folyóirattal Adyt (288.), nincs megjegyzése 
arról, hogy ugyancsak ő „esztergapad-költészet"-nek titulálja Babits 
művészetét (286.). Amikor pedig a századeló'n oly közkeletű — a 
szocialistáktól Tisza Istvánig mindenkit állásfoglalásra késztető — 
Petőfi-Arany kontroverzia kerül szóba, Nagy Endre ismét csak köteles-
ségének érzi, hogy mérlegelés nélkül elmarasztalja a Húsvét előtt köl-
tőjét (283—286.), s kizárólag politikai megfontolásokból annak a 
Pogánynak a felfogásához hajoljék, aki maga sok szempontból jogos, ám 
végül is egyoldalú Arany-revízióra vállalkozott. Megjegyeznők még, 
hogy távolra visz az igazságtól, ha a Nyugat 1910 után hangoztatott 
l'art pour l'art elméleteit habozás nélkül azonosítjuk a folyóirat gyakor-
latával. A vitatott évfolyamok beható szemlézése bizonnyal meggyőzné 
Nagy Endrét nézetének tarthatatlanságáról. Korábban úgy hittük, hogy 
e viták rég nyugvópontra jutottak, s most - a vizsgált köteten kívül -
hasonló vádakba ütköztünk A magyar filozófiai gondolkodás a század-
előn (Bp. 1977.) с. tanulmánygyűjtemény olvasása közben is. Meglepő 
és sajnálatos ez a Nyugatra zúdított össztűz, s még inkább sürgetővé 
teszi, hogy valahára tudományos igényű monográfia szülessék a folyó-
iratról. Nagy Endre könyvének mindenesetre legkevésbé autentikus 
része a vitatott fejezet, s helyesbítésére Komlós Aladár művei - a 
bevezetőben már említett kötet, valamint a Problémák a Nyugat körül 
(Bp. 1978.) с. esszéfüzér - a legalkalmasabbak. 

Most kifejtett óvásaink nem helyezték hatályon kívül korábbi el-
ismerésünket. Várjuk Nagy Endrétől a folytatást, a magyar marxista 
esztétika további útjáról. (Magvető, 1977. - Elvek és utak sorozat.) 

LÖRINCZY HUBA 

Hibaigazítás 

A lap 1979. évi 3. számában a 653. oldalon alulról a második sor 
helyesen így hangzik: akinek páratlan anyagismeretét, filológiai tudását 
Julow hangsúlyozza. 
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Mesterházi Lajos 
1 9 1 6 - 1 9 7 9 

Első írásai még a felszabadulás előtti esztendőkből származnak. Mint 
annyi művelt fiatalember az ő nemzedékéből, Mesterházi is az irodalom-
ban találta meg azt az eszközt, amelynek segítségével a világnak szánt 
mondandóit kifejezhette. Az irodalom eszközként való megjelölése ko-
rántsem véletlen e sorokban: Mesterházitól semmisem áll távolabb, 
mint az „irodalmi írónak" nevezhető írótípus. 

Elkötelezettsége lényéből, alkatából fakadt. A történelmi körül-
mények ezt az eredendő hajlamát csak megerősítették, véglegesítették. 
Szolgálta az ügyet funkcionáriusként, agitátorként, újságíróként, s 
novellákat és regényeket is írt: művészi tevékenysége egyik vetülete volt 
annak a közéletiségnek, amely egész egyéniségét áthatotta. Együtt élt 
kora nagy áramlataival, s mélyen kötődött hétköznapjaihoz is. Részese 
volt a nagy történelmi átalakulás erényeinek, de ekkori műveire rá-
nyomta bélyegét a kor számos ellentmondása. Ismert író volt az ötvenes 
években, de akkor még nem a legjelesebbek közül való. 

Tehetségének talán a legfőbb ismérve, hogy sohasem elégedett meg 
az elkötelezettség jutalmául járó politikai presztízzsel. Egyébként sem 
volt a sors kegyeltje, ebben a vonatkozásban sem. Élvezte viszont a 
politikai légkör tisztulását, s írói tevékenysége új lendületet kapott. 
Regények, színművek, elbeszélések sorával bizonyította, hogy igazi író, 
mégpedig azon kevesek közül való, akiknek írói fejlődése töretlen, 
felfelé tartó ívet mutat. Pedig amilyen mértékben kiteljesedett próza-
írói, közírói pályája, oly mértékben romlott fizikai állapota. Ez a 
vibráló, tettvágytól fűtött egyéniség tolókocsiban, bénultan töltötte 
utolsó esztendeit. S mégsem lett úrrá rajta a rezignáció, a belenyugvó 
keserűség, noha ez emberileg érthető lett volna. Érdeklődése a haza és 
világ nagy eseményei és apróbb dolgai iránt csak növekedett: mindenről 
tudott, ami a szülővárosban, Budapesten, a világban s a hazában történt. 
S tenni, hatni akart, azzal a nemes pátosszal, mint a múlt időknek a köz 
hasznát előmozdító nagyjai. 

Meg kell hajolnunk a jellem nagysága előtt. 
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Elkötelezettsége nem volt merő lobogás. A tapasztalat, az intellek-
tuális energia a humor derűs színeiben, a bölcs iróniában találta meg azt 
a látószöget, amelyből az olyannyira magáénak érzett világot reális, 
emberi léptékben vehette szemügyre. Pályájának második szakaszában 
írott müveire ez a tapasztalatokon, szenvedésen edzett bölcsesség 
sugárzik át. 

A mindenre odafigyelő, a tények és a szellem emelkedettebb régiói-
ban otthonos író új összefüggésekbe tudta állítani mindennapi tapasz-
talatainkat. Mint közíró - publicista - tehetsége legjavát adta. Tevé-
kenységének ez az ága teljesedett ki talán a legegyenletesebben -
egyenletesen magas színvonalon. Szellemessége, műveltsége, írás-
készsége, elkötelezettsége, s józan bölcsessége publicisztikai munkáiban 
mindig érvényesült. S ezek az írói erényei épültek be legérettebb szép-
irodalmi munkáiba. Az esszé és a fikció, a tapasztalat és a gondolat 
szintézise felé haladt jelentékeny életművet hagyott hátra. 

Most, hogy eltávozott, hirtelen rádöbbenünk: Mesterházi életével és 
munkájával megvalósított valamit, ami morális és művészi célként sok-
szor megfogalmazódott, de a valóságban mégis oly nehezen fogható 
meg: elkötelezett írónak lenni illúziók nélkül, bölcsen hasznára lenni 
embertársainknak, a reális, valóságos embereknek itt és ma, íróként és 
gondolkodóként, túllépve a művészet és a valóság viszonyának elvont 
dilemmáin, azzal a tanulsággal, hogy a világot megismerve, azzal aktív 
kontaktusban élve lehet csak kifejezni. Sokféle út vezet ehhez. Mester-
házi életpályája az egyik ilyen lehetőség figyelemre méltó és tanul-
mányozandó példája. 

WÉBER ANTAL 
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