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Állításainak nem ártana e lmélyül tebb elmélet i alapozása, credójának 
pedig az e l lentmondásokkal való szembenézés . Tehetségének eddig nem 
látott oldalait bontakoztathatná ki ezzel. (Szépirodalmi, 1 9 8 1 . ) 

ANGYALOSI GERGELY 

ENIKŐ MOLNÁR BASA: SÁNDOR PETŐFI 

Az iskolás is tudja Petőfiről , hogy személyében olyan költővel 
bírunk, ki öt kont inensen hirdeti nemzet i literatúránk mos toha világ-
irodalmi jogait. Ritkább és szűkebb körű f igyelem szokott jutni annak, 
hogy milyen változó színvonalú, nyelvenként-kultúránként jel legzetes 
hagyományokkal színezett a nemzetköz i Petőfi-kép, s hogy a kö l tő 
világirodaimisága nem megtörtént és befejezett esemény csak, hanem 
fo lyamatos bizonyítás is - ha tény , s nem inkább vágykép. Ténynek 
tekinthető, míg egy-egy nyelvi-kulturális kör megújuló igénye marad, 
hogy fordítások, tanulmányok eszközeivel jelenidejúen fogalmazza újra, 
amit a költőről tudni érdemesnek, birtokolni fontosnak tart. Ez é l te tő 
igény hitelét mélyíti , ha önnön alakulása történetét is feltárja 
tanúsítja legalábbis a világirodalmi alkotókat bemutató amerikai sorozat 
1980-ban megjelent Petőfi-kötete . 

A , j ó l ismert ismeretlen"-ról szóló köze l kétszáz oldalas monográfia 
szerzője Basa Molnár Enikő, komparatista, volt egyetemi oktató , 
jelenleg a washingtoni Kongresszusi Könyvtár munkatársa, az Amerikai 
Magyar Tanárok Egyesületének elnöke, a Hungarian Studies Newsletter 
és a Twayne-sorozat magyar részlegének szerkesztője. Anyanyelvi 
tudása, német-angolszász iskolázottsága, „he ly i" kitekintése és pozíciója 
szerencsésen találkozó, j ó lehetőségeket ad a magyar irodalmat, m a g y a r -
n é m e t - a n g o l irodalmi kapcsolatokat kutató, i smertető tevékenységéhez. 

A könyv terjedés-, fogadtatás- és értékeléstörténeti zárórészének 
Petőfi külföldön c ímű fejezete részletesebben a k ö l t ő n é m e t - a n g o l 
nyelvterületen befutot t útját tekinti át - a korabeli honi német sajtó, 
Dux és Kertbeny, majd Sir John Bowring közvet í tő tevékenységétől 
Heine, B. von Arnim, Nietzsche és Carlyle véleményének és ismeretei-
nek e lemzésén át napjaink kiadványaiig. Kitűnik belőle, hogy a kezdeti , 
sokszor torzító népszerűsítés, me lye t gyéren támogatot t megfe le lő 
irodalmi érzék és ismeret, olyan európai legendaigénnyel találkozott , 
mely egy ideig tartós bővülést biztosító folyamatban jelentős eszmei 
hatóerővé tudott szilárdulni. De alapjainak szükségszerű meggyengülésé-
vel egyre inkább csak a felszínes legendát tartotta életben. Majd egy 
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századunkbeli apály után, az utóbbi idó'ben kezd a kevésbé látványos, 
ám elmélyültebb ismeretet, hűséget igénylő', az irodalmi értéknek szóló 
érdeklődéssel felújulni. E folyamat alakulásának tudatosításával fordul a 
szerző Petőfi magyarországi értékelésének hangsúlyváltozásaihoz, hogy 
a kortársaktól kezdve Meltzl Hugó, Gyulai, Riedl, Horváth János, Illyés 
Gyula, Király István, Sőtér István, Pándi Pál, illetve az évfordulós 
folyóirat-emlékszámok, tanulmánykötetek Petőfi-képének állomásait 
röviden érzékeltetve érveljen a költői szöveg élő gazdagsága, nemzeti 
kultúrában gyökerezettségének ereje mellett. Fontos pozitívum, hogy a 
személy legendájáról a mű esztétikai értékére áttolódó érdeklődést 
ennek a folyamatnak bemutatásával mélyíti el. 

Fentiek szerint az életút és az életmű bemutatása - programszerű 
kiélezettség nélkül - alapjában és egészében a magyar Petőfi-értékelések 
javát hasznosító, mai marxista szemlélet elemző tényszerűségét követi. 
Bár hiányolható lehet (legalább a bibliográfiából) Révai említése, Pándi 
Pál néhány műve (az 196 l-es részmonográfia, a Kísértetjárás), ezek 
eszmei tanulságának közvetett nyomait sem nélkülözi egészen a könyv. 
Király István és Sőtér István tanulmányainak relatíve nagy súlyú ki-
emelését programadó és áttekintő szerepük indokolja. 

Az egészében üdvözlendő szemléleti irányon belül vitatható azon-
ban Petőfi politikai-eszmei útjának bemutatása, az 1 8 4 8 - 4 9 - e s sza-
kasz kommentálása (a plebejus programot reformhazafisággá sze-
lídítő' megfogalmazás, a némileg elbagatellizált királyversek jakobi-
nizmusa ellenére állított alkotmányosság). Amely mértékben - a 
kívánt rövidség, egyszerűség követelményén túl is - differenciálatlan, 
annyiban aránytévesztő tágabb összefüggésben ez az eszmei kép, 
mely a hiteles konkrétság szerint nem biztosítja kellően a legenda 
korrekcióját sem. A „forradalmi" és a „még forradalmibb" skála 
mentén haladó ismertetés megfoghatóvá tételéhez legalábbis a liberális-
nemesi reformpolitika és a forradalmi demokratizmus elvi és alakulás-
történeti megkülönböztetésére lett volna szükség. Ez másfelől a teljes 
reformkori eszmei és irodalmi színkép röviden is pontosabb jellemzését 
igényelte volna. Utóbbi hiányossága fájó következménnyel jár Petőfi 
elődeihez-kortársaihoz való eszmei és esztétikai viszonyításában: a 
„pacsirta" Petőfivel sommás egyneműségben szembesül „csalogány-
ként" a reformkori-romantikus hazafiság, eszmeiség és költészet 
tömbje, Kölcseyt és Vörösmartyt név szerint is többször említve. Az 
ellentétezéssel sűrítő koqellemzés és az értékelés szempontjainak 
keveredése is felelős az eredményért, mely így a korabeli magyar 
irodalom minőségének rovására emeli meg a kissé egysíkú korszak kissé 
egysíkúnak ható költőjét. 
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A legenda másik oldalának - a pusztai kamasz vadzseni képzetének 
- gyökeres korrigálásában messzemenően sikeres a könyv. A népköltői 
ars poetica (prózai írásokat is idéző) taglalásával, az objektív-tárgyias 
líra és a minőségileg új személyesség egységének világirodalmi korszerű-
ségét, súlyát bizonyítva, a népi realista világképre alapozott programos 
realizmus „bonyolultságát" és erejét elemezve meggyőzően állítja 
helyére az érett szellemet és modern költőt. Ennek kisugárzása a meg-
fogalmazottan halványabb forradalmár-képre is hitelesítő, gazdagító 
fényt vetít. Elsősorban a tájversek és a zsánerköltészet érzékeny, össze-
tett elemzése, a népdalok (tágabban a dalköltészet) titkának sokoldalú 
bemutatása, a tárgyias képzelet és humor szerepének gazdag bizonyítása 
(.A helység kalapácsa és a János vitéz kiemelkedően jó ismertetése) 
alapján. Figyelmet érdemlő, hogy a Petőfi-kép aktuális megújítását 
döntően épp e verstípusokban, e költői minőségek részletezésével 
végezte. (Ebben az összefüggésben is mérlegelhető - noha hiányérzetet 
kelt - az 1845-46-os válság műveinek, elsősorban a Felhők ciklusnak 
feltűnő háttérbe szorulása.) 

A tárgyalt művek kiválasztása az életút és a költői pálya kötött-
ségében alakul, egyébként jó arány- és minőségérzékkel. A szükségképp 
tartalomismertető elemzések oly igényessé tudnak esetenként nőni, 
hogy élményszerűen meggyőző ismeretet kaphat az olvasó nemcsak e 
költészet erővonalairól, hanem talán eredeti dimenzióiról is. Bár a bő 
idézetanyag következetesen magyar nyelvű, szoros prózai fordítással 
kísért, egy-egy utalásszövevény, összetetten „egyszerű" képalkotás, 
ritmus- vagy rímfunkció egymásbajátszó erőinek példa erejű kibontása 
ritka mélységekbe villan; néhány lefordíthatatlanságával informatív rész-
let, hasznos szó- és jelentéskör-magyarázat („magyar", „nép", „Vér-
mező", „árvalányhaj" stb.) jó érzékű történelmi, kultúrtörténeti, nyelv-
szemléleti kitekintést adva segít közelebb az eredeti költői szöveg mély-
ségeinek megérzékeléséhez. 

Tárgyi tévedés, akként ható egyszerűsítés kevés akadhat szemünkbe, 
említendő inkább csak az első fejezet irodalmi háttérismertetésében van 
(pl. Bessenyei akkor sem gyökereztette meg a klasszikus metrumot 
irodalmunkban, ha a triászról e keretben szólni nincsen hely; 
Berzsenyire akkor sem jellemző az „ősi magyar mérték", ha ezzel a 
korabeli nemesi költészet rajza kerekebb lesz). Az effajta szeplők -
akár néhány helyt nem álló metrikai jellemzés vagy rímképlet - az 
angol olvasó számára észrevétlen és szerencsésen következmény nélkül 
maradnak, a könyv értékelendő egészében irrelevánsak. Említeni is csak 
azért jogosult, mert a munka maga jelez magas igényszintet. 

Örömmel kell fogadnunk a Petőfi iránti érdeklődés újabb jelét, s 
még inkább azt, hogy ez az angol nyelven úttörő jelentőségű, értő és 
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alapos monográfia fogalmazza meg korszerűen a művelt nyugati olvasók 
nagy része számára - újra és részben eló'ször - azt, ami Petó'fit a 
magyar szellemiség önértelmezó' hagyományában és a világirodalom 
értékrendjében máig aktuálisként megtartotta. (Twayne's World 
Authors Series; TWAS 587: Hungary) 

BÉCSY AGNES 

M A G Y A R T Á R G Y Ú A N G O L D R Á M A 
A 1 9 . S Z Á Z A D B Ó L 

RUDOLF OF VAROSNAY 

A Színháztörténeti Könyvtár irodalomtörténeti múltunk nyomait 
feltáró sorozatának újabb darabja látott napvilágot. A mű felfedezője, 
fordítója és gondozója, Varannai Aurél lelkesen méltatja kísérő tanul-
mányában: „. . . idegen szerző Blackwell előtt s azóta sem írt olyan 
magyar hátterű színművet, amely témájában ilyen eredeti, nyelvi, nép-
rajzi tájékozottságával, cselekményének, szerepeinek ábrázolásában 
ilyen megkapóan, hitelesen magyar lett volna. . . . a kor sorsdöntő, 
nagyszerű nemzeti konfliktusát dramatizálta: a letűnő feudalizmus 
harcát a forrongó reformnemzedéknek a szabadságért, a haza független-
ségéért, a jobbágyok felszabadításáért indult küzdelmével szemben." 

A szerző, J. A. Blackwell, a bécsi brit követség politikai ágense 
1843-tól 1849-ig élt Magyarországon. Tragédiáját még ennek előtte, 
1841 végén jelentette meg Londonban. Rajongó, a kortársak egynémely 
fanyar megjegyzése szerint azonban kissé forrófejű, hóbortos híve a 
magyaroknak. Széchenyi Naplójának egy mondata. „ . . . this stupid 
Blackwell" - éppen nem köztiszteletben álló voltára utal. S ugyanezen 
Napló említi a drámát egy korábbi, 1842 elején kelt bejegyzésében: 
„Otthon maradtam, Blackwell Rudolf of Varosnay-ját olvastam . . ." 

Ennyi, mindössze. Kommentár, megjegyzés, még bíráló sem - jó-
szerével napjainkig. Holott azt hihetnó'k, hogy az angolszász gazdasági 
minták felé orientálódó, a politikai elszigeteltségen is rést kereső, 
Széchenyi vezette értelmiségi köröknek kapóra jött a színmű, mely 
ablakot nyitott a reformkori Magyarországra, amely felkeltette az angol 
közönség rokonszenvét, talán a politikusok érdeklődését is. De nem 
nyitott, nem keltette föl. 

Kapóra akkor jött volna, ha valóban ablakot nyit, s azon át valódi 
arculatunkat mutatja. A Rudolf of Varosnay azonban nem egyéb, mint 
a romantikus melodráma toposzainak - dramaturgiailag is amatőr 


