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CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÖSSZES MÜVEI. 
KÖLTEMÉNYEK 2. 1791 -1793. 

Sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta 
SZILÁGYI FERENC 

Recenzens szeretné fenntartani magának a jövőbeli lehetőséget, 
hogy a Költemények sorozatának befejezése után a kritikai kiadás 
Csokonai-képéről a maga teljességében is írhasson. Az 1791—1793 
közötti 82 vers külön tárgyalása azonban legalább két szempontból 
fontos lehet. Egyrészt a Költemények 1. tizenhárom évvel korábban, 
1975-ben jelent meg; másrészt a mostani kötet kapcsán a kritikai 
kiadás általánosabb kérdéseiről is lehet már szólni. (Erre a Költe-
mények 1. nem volt alkalmas, mivel értelemszerűen tartalmazta — 241 
oldalon — a sorozat egészére vonatkozó textológiai eligazítást.) 

A „felvilágosodáskor" korszaknévvel jelölt irodalomtörténeti 
periódus újabb kritikai kiadásai markánsan elkülönülnek egymástól. 
Az egyik póluson kétségkívül a Berzsenyi-kiadás áll; 178 oldal fő-
szövegéhez 746 oldalnyi jegyzetapparátus társul. A Bessenyei-összes-
ből egyelőre két próza- és egy drámakötet látott napvilágot, ezek 
— lapalji textológiai jegyzeteikkel, jegyzetszótárukkal, bevezető ta-
nulmányaikkal — „editio minor"-t mutatnak; az arány 3 : 1, illetve 
kétszer 5 : 1 a főszöveg javára. Forgathatóságát tekintve kutatásban 
és oktatásbant ideálisnak eddig az Orosz László által sajtó alá rende-
zett Bánk бал-kiadás tűnik: a dráma két kidolgozását 302 oldalon 
közlő főszöveget 244 oldal apparátus magyarázza. 

A szóban forgó Költemények 2. arányaiban a Berzsenyi-kiadást 
közelíti: 123 oldal főszöveg, 630 oldal apparátus. A „túlírtság" be-
nyomását első olvasásra is érezzük. A tárgyi és nyelvi magyaráza-
tokba idézetekkel bőségesen illusztrált szakirodalmi viták szorultak, 
bekerült ugyanoda a versszövegek esztétikai értékelése is. Emellett az 
irodalomtörténész Szilágyi Ferencet a nyelvész Szilágyi Ferenc ismé-
telten rá tudja venni, hogy ma is érthető nyelvjárási alakokat vagy 
meghonosodott idegen szavakat is megjegyzeteljen. A rövidítésjegy-
zékben nem szoktunk sajtótörténeti adatokat közölni, fel is megy 13 
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oldalra (125—138.). Szintén növeli a terjedelmet a jegyzetapparátuson 
belüli utalásrendszer csaknem teljes hiánya; mintha minden vers 
magyarázata külön-külön készült volna. Különösen jól megfigyelhető 
ez a két, egyazon lapon fennmaradt töredék, az így „szomszédos" 
In Com [item] Pálffy és a Tunc etiam moreris? esetében (470— 474.). 
Olykor szövegrészletek ismétlődnek : Kazinczy Kis Jánoshoz intézett, 
1793. július 27-i leveléből egy bekezdésnyi például négy alkalommal, 
négy különböző vers jegyzetében szerepel — megint csak utalás nél-
kül (140., 146., 269., 287-298 . ) . 

A Csokonai-szövegkorpusz textológiai szempontból a legbonyolul-
tabbak közé tartozik, a kézirat híján lévő másolatok és szövegváltoza-
tok nagy számával, a viszonylagos időrend problémáival. E téren Szi-
lágyi egészében igen jó, részleteiben kitűnő, olykor bravúros munkát 
végzett. Az utóbbiak közül említsük meg Az istenek osztozásabb ismert 
másolatának számbavételét (171 — 178.), a [fíár az Ég búsulva néz 
is. . .] fattyúszövegeinek kimutatását (256—261.), vagy akár Az én 
Életem hitelességének bizonyítását (689—693.). Az életmű említett 
szöveggondozási nehézségei miatt teljes körű és végleges megoldás 
persze most sem lehetséges. Akad közvetett érveléssel végrehajtott 
datálás, mint a Jöszte Poétának (242.) vagy stíluskritikai argumentu-
mokkal támogatott logikai levezetésű, mint a Tsikorgó Versei a Trójai 
háborúról esetében (337.). De: az eddigi Csokonai-textológia ered-
ményeinek messzemenő figyelembevételével és továbbépítésével kö-
vetkezetes, a korábbiaknál jóval megbízhatóbb, filológiailag védhető 
időrendű szövegkiadás született. Feltétlenül helyeselhető a fordítások, 
a latin versek felvétele és a felkutatott-azonosított dallamok közlése. 

A szövegekből levonható elsődleges következtetések rögzítése 
szinte mindenütt megtörténik. Hiányérzetünk csupán néhány részlet-
kérdésben lehet. így például a Békaegérharc 1816. évi román fordításá-
nak némileg túlbonyolított magyarázatából (468.) kimarad annak le-
szögezése, hogy mindkét szóba jöhető „Kontz Józsi" vándorszínész-
társulat tagja volt, ami önmagában is megmagyarázza a kéziratok 
felbukkanásának körzetét, és kiegészíti mindazt, mit a Balog István 
színigazgató hagyatékában felbukkant Csokonai-művek, az e kötet-
ben is többször hivatkozott Déryné-naplóadatok mellett a vándor-
színészet közegének Csokonai líráját és verses epikáját terjesztő hatá-
sáról tudunk. Hasonlóképpen: Sőtér és Szauder után Szilágyi sem 
figyel fel a [Nézd el. . .] záró rímpárjának, az ép-nép összecsengetés-
nek a Rákóczi-nótából származására (477.), holott a forrást a Béka-
egérharc emlegeti, a Cultura című vígjáték pedig betétdalként hasz-
nálja majd fel. De ezek — ismételjük — kivételes hiányok. 

A kötet szöveganyaga, kronológiája, szűkebben vett filológiai 
apparátusa egyaránt helyesen és egyértelműen válaszolja meg a Cso-
konai-életmű 1791 és 1793 közé eső hányadának olyan alapvető kér-
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déseit, mint a valós érzelmi élmény híján megjelenő szerelmi tematika, 
vagy az olasz nyelvvel és költészettel történő megismerkedés és annak 
átlendítő hatása a versformák és ritmusképletek eszköztárának bőví-
tésével — egy olyan pillanatban, amikor az addig elért virtuóz rím-
technika — például a [Nézd el.. .] soraiban — már-már rímkény-
szerré fokozódott. Folytonosabbnak látjuk viszont Szilágyinál az ars 
poetica-mozzanatok erősbödő jelenlétét az időszak verseiben, s ezért 
tartjuk kissé túlzottnak az „öntudatra ébredés"-t (480.). 

Igazából vitatni valónk a jegyzetapparátusnak abban a tágabb 
körében található, amely (első fokon) az említett túlírtságot eredmé-
nyezi, és amely (végső fokon) nem is feladata a kritikai kiadásnak. 
Azt vártuk volna, hogy a sajtó alá rendező időközben újabb, filoló-
giai érveket talált korábban kifejtett nézeteinek alátámasztására, hogy 
tudniillik Az istenek osztozása az 1790/91. évi diéta paródiája, míg a 
Békaegérharc egyjelentésü példázat a Franciaország elleni Habsburg-
intervencióról. Nos, az eredmény nem meggyőző. Erősebbnek, 
szinte mesterségbeli kihívásnak tartjuk a formai indíttatást, „Blumauer 
módját", a travesztálás és parodizálás diákköltészeti hajlamát, s az 
ebből fakadó sajátosságokat: a mindenfelé vágó, egy-egy poén, szójá-
ték kedvéért kitérőket is vállaló, „burleszk stílus"-nak nevezett irályt, 
amely viszont meg is akadályozza a következetesebb szatíra megírását. 
S valóban, amikor már-már következetes példázatot vélünk kihallani 
a sorokból, Csokonai csavar egyet: Az istenek osztozásában össze-
keveri az 1741. évi és az 1790-es országgyűlés eseményeit. Miközben 
olyan antifeudális éllel ír a nemesi politizálás egészéről, hogy legkö-
zelebb csak Aranynál, Az elveszett alkotmányban találunk majd 
hasonlót, s megtoldja ezt a protestáns Róma antiklerikális szellemé-
vel, a 83—84. sor presbitérium-hasonlata máris újabb céltáblát kínál, 
az eddigiektől eltérő irányban, Csokonai travesztáló kedvének. Ha-
sonló megoldások egész sorát idézhetjük a Békaegérharc szövegéből 
is. Itt a felvilágosodott ember szellemi fölénye is érződik már a hetyke, 
szentnek semmit sem tekintő diákhumor mögött, amellyel a hadako-
zás, az életek és értékek pusztítása .ellen szólal fel. Azzal a minden 
heroizmustól mentes életösztönnel, amely Blumauer travesztált 
Aeneisét, Szalkay Antal belőle készült fordítását, a Homérosznak 
tulajdonított Batrachomyomachiáx, továbbá a bécsi népszínpad sikeres 
paródiáit, köztük a Philipp Hafner írta és szintén Szalkay fordította 
Pikkó herceg és Jutka-Perzsi című énekesjáték librettóját és egész 
szellemi hátországukat jellemzi. (A Pikkó csatajelenete nagyon hason-
I ít Nyalnádtői és Grand Brekeke párviadalára, s ez utóbbi egyike azon 
passzusoknak, ahol Csokonai határozottabban tért el mintájától. 
Autográf kézirat híján nem dönthető el, további kutatásokat igényel, 
filológiai hatásról vagy szemléleti-ábrázolási egyezésről van-e itt 
szó.) 
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Ha viszont túlpolitizáljuk Csokonai ifjúkori műveit, akkor mind 
az évkör, mind az életmű egészében újraélesztjük azokat az ellent-
mondásokat, amelyeket — reméltük és reméljük — a kritikai kiadás 
korán eltávozott sorozatszerkesztőjének, Julow Viktornak kismono-
gráfiája már megnyugtatóan feloldani látszott. A Költemények 2. 
apparátusa meggyőzően bizonyítja az 1791 és 1793 közötti verster-
mésből a költői hivatás tudatosodását, a nyilvánosságra törekvést, 
tematikák s a hozzájuk illő formakészlet birtokbavételét olykor 
konkrét élmények híján is, a korszak végén pedig Az Éj és a Tsil-
lagoknak a Tempeföi felé mutató hangulatromlását, növekvő őszinte-
ségfokát. Ebbe a helyzetjelentésbe nem illik bele a politizáló tudatos-
ságnak az itt feltételezett, példázatos mértéke, amely a pálya egészé-
ben is problematikus, hiszen elvezet a későbbi Csokonai sorozatos 
„mentegetéséhez", amikor utóbb ezt a szintet ismételten nem sikerül 
elérnie. 

Recenzens kénytelen elismerni írása igazságtalanságát. Miközben 
maradéktalan elismeréssel adózik a szövegkorpusz helyreállításá-
nak, a sajtó alá rendező széles körű ismereteinek, komplex módszerei-
nek, műveltségének stb. — részletesebben mégsem ezekkel foglalko-
zott, hanem avval a sokkal kisebb hányaddal, ami vitára, tovább-
gondolásra, újraolvasásra és -elemzésre késztette. Mint minden fontos 
munka, ez a kötet is munkahipotézis a szónak ebben az értelmében. 
S talán folytatására sem kell várnunk 2001-ig. . . (Akadémiai, 1988.) 

KERÉNYI F E R E N C 

BODNÁR GYÖRGY: A „MESE" 
LÉLEKVÁNDORLÁSA 

Bodnár György tanulmányai és oktatói munkássága szerint szak-
mai érdeklődésében három vagy inkább négy fontosabb réteget 
különíthetünk el. Mindenekelőtt a Nyugat s kivált Kaffka Margit 
monografikus igényű kutatója; a pozitivizmus, a szellemtörténet, a 
marxista irodalomtörténetírás számos kérdéséről és képviselőjéről 
értekezik; az élő irodalomban naprakész kritikusként van jelen. 
A negyedik „métier", amelyre céloztunk, az elmúlt századforduló iro-
dalom- és művelődéstörténetének kutatása, új könyvében, a Kaffka-
elemzések összegezésével egybefonódva, ennek az érdeklődésnek a 
dominanciáját, legalábbis előtérbe kerülését tapasztaljuk. Vagyis a 
Nyugatra és Kaffkára irányuló figyelem nem csökkent, de jelentősen 
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megnőtt az előzmények iránti érdeklődése. Akár kismonográfiaként 
megállná a helyét A premodern magyar elbeszélés válaszútja című 
fejezet. 

Bodnár gondolatmenete a mese és az anekdota fogalmának, értéke-
lésének a századfordulón bekövetkező átalakulásából indul ki. Szini 
Gyula egy esszéjét idézve (amelyhez a kötetcím is kapcsolódik), a 
„mese" alkonyáról értekezik: „a modern novella elfordul a cselek-
ménytől, amelyben a leegyszerűsített világmagyarázat fő vétkesét 
vélte, s immár inkább vonzódik a hangulatokhoz, a racionálisan 
megközelíthetetlen élettartalmakhoz, mint a dolgokhoz és a magabiz-
tosan haladó »meséhez«." De ez nem Bodnár véleménye, hanem a 
nyugatosoké, mint ahogyan az anekdotáról szóló vitát ismertetve sem 
osztja a Mikszáth rangját kicsinyítő bírálatokat vagy Ady ismert 
anekdota-ellenes állásfoglalását, hanem értelmezi, reális történelmi 
szemlélettel a helyükre teszi őket, és az anekdota mellett szóló későbbi 
érveket (a „ködlovagokat" újra fölfedező Ezüstkor-nemzedék észre-
vételeit, főleg Rónay György megjegyzéseit) is figyelembe veszi. A no-
vellának a regénnyel szembeni előnyét a századvég irodalmában a 
világnézet relativizálódásával magyarázza, elfogadva Schols és 
Kelleg következtetését, hogy a szellem újkori mozgása „távolodás volt 
a dogmáktól, a magabiztosságtól, a kötöttségtől és minden abszolút-
tól", amiből természetesen következik „a mindentudó elbeszélő mód 
illetékességi monizmusának" tagadása, tarthatatlanná válása. 

A szerző abban látja a századvégi magyar kispróza történeti jelen-
tőségét, hogy „a maga kifejezési formáját keresve hozzájárult az elbe-
szélés előkészítéséhez a bonyolultabb életjelenségek szemléletének 
befogadására". Mikszáth fejezet-szerkesztésben is tükröződő külön-
választása a premodernektől, „a külső cselekmény lefokozóitól", 
még Bodnár méltányos interpretációjában sem tűnik föl igazán meg-
győzőnek. Legújabb irodalmunk tükrében Mikszáth bármelyik ma-
gyar kortársánál korszerűbbnek mutatkozik, elkötelezetlensége, 
iróniája, „cinizmusa", szkepszise, a tételességtől való tartózkodása 
éppen napjainkban újra aktuális, annál inkább, mert mindez a stílus-
ban, a poétikában, a Rónay emlegette „hangban" jelenik meg. Távoli 
analógiaként Sőtér István egyik szép esszéjét említhetnénk, ahol a 
nem szimbolista Arany korszerűtlenségéről alkotott legendát a 
szimbolizmus utáni hatására, érvényességére hivatkozva cáfolta meg; 
alighanem Mikszáth modernsége is ilyen lappangó, nem azonnal foly-
tatható karakterű volt. 

A századvégi novellistákról szóló nagy fejezet nem névsorával, 
hanem az újraolvasást motiváló szempontjából mond eredetit, a nyuga-
tos modernség előzményeiként pillant vissza Peteleire, Gárdonyira, 
Justhra és társaikra. Petelei útirajza az irodalmi szociográfia később 
fölvirágzó műfajának előképeként kap hiteles méltatást, Az én falum 
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értékét a mü tárgyának és az elbeszélő tudatos reflexiójának dialekti-
kájában ragadja meg Bodnár. A finoman kidolgozott Gozsdu-fejezet 
a pszichológiai célzatú leírás és megjelenítés korai kísérletezőjeként 
állítja legalább részben új megvilágításba a Tantalusz és лг Anna-leve lek 
íróját. Alapos olvasottság, egyénítő jellemző készség, fitogtatás nélkül 
érvényesített poétikai jártasság jellemzi az összképbe tömörülő portré-
sorozatot. S nem utolsósorban mértéktartó, sőt kritikus megközelítés: 
nem eshetünk túlzásba egy útkereső, átmeneti nemzedék teljesít-
ményének megítélésekor, de újra meg újra tudatosítani kell, mit 
köszönhetnek nekik a nagy betakarítok. E tanulmányok meggyőzően 
szólnak Bródy naturalizmusáról s annak korlátairól, Thury Zoltán 
tárcanovelláinak tendenciózusságáról, a Cholnoky-novellák abszurd 
fantasztikumot a hagyományossághoz húzó anekdotikus és racionáli-
san magyarázkodó szemléletéről, Justh Zsigmond tételességéről — 
mégis mindig érzékeltetik a nemzedék erőfeszítéseinek történeti 
jelentőségét és azokat az okokat, amelyek miatt törekvéseik csak rész-
ben valósulhattak meg. Az átfogó világkép iránti belső szükséglet 
tükreként (másképp fogalmazva a nagyregény hiányának kompenzá-
ciójaként) a novellaciklus műfajának kultiválását emeli ki Bodnár, s e 
tekintetben a SzindbádoX megalkotó Krúdy, a drámai és balladás el-
beszélés kikísérletezésében Móricz elődeit látja a századforduló kis-
mestereiben. 

A kötet második, leghosszabb része Kaffka Margitról szól, mint 
A Nyugat folyamatos poétikai forradalmának jellegzetes elbeszélöjé-
ről. Tézisét folytatva Bodnár a premodern novellisták kezdeményei-
nek egyik továbbfejlesztőjét látja benne, s hatásos az az érve, hogy a 
korai Kaffka lírája sokkal avittabb, mint az először 1903-ban meg-
szólaló prózaíróé, bár egyazon szkeptikus, dezillúziós életszemlélet 
kifejeződései. A művek sorravételében monografikus teljességet 
megcélzó Kaffka Margit-portrénak kellően részletes boncolása hosz-
szabb tanulmány feladata, hadd térjünk ki ezúttal két lényeget illető 
kérdésre, Bodnár György korstílusfölfogására és elemző módszerére. 

A stílusértelmezés kulcsszavai a szecesszió (többes számban is), 
az impresszionizmus, a naturalizmus és az újrealizmus. Kaffka első 
novellái „inkább kivonulások, szecessziókaz elbeszélői konvencióból, 
mint formateremtések. [. . .] szecessziók a szecesszióba". A közlés-
funkció helyett a díszítő és a szerkesztő szándék kerül előtérbe a 
stílusban és újromantikus képek a motívumokban; ez a művészi 
küzdelem a Nyugat megindulása után keletkező művekben is felemás 
eredményre vezet, a cselekményre épülő novellán szándéka ellenére 
csak részben jut túl, impresszionizmusa keveredik az örökölt realiz-
mus vagy naturalizmus vonásaival még a Színek és években is, de „a 
regény mikro- és makrostruktúráját egyaránt áthatja". Az alapos 
elemzés kitér a tematikai összetettségre (a dzsentri- és a nőprobléma 
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kapcsolatára), a dzsentri megítélésének történelmi alakulására, a 
kompozíció, az időszemlélet, a nyelvi stílus rétegeire. E komplexitást 
összehasonlító kitekintések sokasága erősíti, Bodnár „vonatkozási 
pontokat" keres éppen a dzsentriszemlélettel kapcsolatban, össze-
hasonlítja — inkább tipológiai, mint filológiai igénnyel — Bergson és 
Kaffka szemléletével, kitekint az impresszionista vonásokra. Folytató-
dik a komparatisztikus megközelítés igénye a kései művekről (három 
kisregényről) szóló analízisben, amelynek alapgondolata szerint 
Kaffka útja az impresszionizmustól a tárgyiasság felé vezet; főleg az 
Anatole France-szal való párhuzamra és különbségre meg a húszas 
évek újrealizmusát előlegező tendenciák kiemelésére gondolunk. 

A zárófejezet a Nyugat szellemi, irodalmi, művészeti forradalmá-
nak leírása, főhőse szükségszerűen Ady. Bodnár az életmű kulcs-
szavai közül a „mindent" emeli ki vezérmotívumként; Ady is átélte 
a modern költészet válságos sorsát, „de nem mondott le a teljesség-
ről, heroikusan küzdött olyan szintézisért, amelyben egyén, társa-
dalom és történelem együtt mozog. A történelemben az egységes 
létezés dimenzióit fedezi fel, amelyek egymás nélkül elvesztik értel-
müket". Az impresszionizmus és a szimbolizmus meghaladása, a 
továbbjutás lehetősége foglalkoztatta már a korabeli filozófiai kritika 
legjavát (Fülep, Lukács), és nem utolsósorban Babitsot, aki „maga is az 
egyén kultuszának híve volt, de annak titkaiban is a dolgok lénye-
gét, [. . .] kijózanító logikáját kereste". Rövid, de találó az a leírás, 
amelyet Bodnár a pozitivizmuskritika Babits-féle változatának szen-
tel, logikus magyarázatot keresve Babits pszichologizmusára, egye-
bek közt William James hatására. Fülep Lajos a szubjektivizmus 
bírálójaként, a műbe valamit kívülről beleolvasók kritikusaként az 
egyén feletti tudatot is számba vevő gondolatmenet képviselőjeként 
jelenik meg Bodnár értelmezésében. Az utak elváltak című Lukács-
cikk átfogó fejezetcímként való kiemelésével a szerző amúgy is csatla-
kozik „a magyar modernség antiimpresszionista kritikájához". 

Bodnár nagyobb történeti távlatba ágyazva folytatja előző kötetét. 
Abban is a „törvénykeresők" foglalkoztatták, ott is a tárgyiasság az 
egyik kulcsszó mint az impresszionizmus, a relativizmus, a szubjek-
tivizmus túllépése és ellentéte. A „mese" lélekvándorlása részint mű-
fajtörténeti korszakmonográfia „a modern magyar elbeszélés születé-
séről", részint elméletileg átgondolt állásfoglalás egy szemléletmód, 
világkép, módszer és stílus mellett, amely éppúgy megjelenhet a szép-
irodalomban , mint az irodalomtörténetben vagy a kritikában. 

CSŰRÖS MIKLÓS 
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EGY MISZTIKUS KÖLTŐ ÉBRESZTÉSE 

(Komjáthy Jenő: Vers és próza. Válogatta, sajtó alá rendezte, be-
vezetéssel és jegyzetekkel ellátta Rába György) 

A meg nem született könyveknek is megvan a maguk sorsa; akár 
megírták őket, s a kor — az utókor — nem méltatta őket megszüle-
tésre, akár megíratlanul maradtak, s csupán ígéretük keltett többé-
kevésbé fájdalmas hiányt. A kiadatlan szövegek inkább a kor közö-
nyét jelzik, azt, hogy az életmű bizonytalanul kapcsolódik az iro-
dalmi hagyományhoz. A meg nem írt müvek hiánya viszont inkább 
arról tanúskodik, hogy az utódok is fölismerték ama szükségszerűsé-
get, amely az író alkotói szándékainak mozgatójául szolgált, s amelyet 
betölteni egyedül neki lett volna módja. Komjáthy Jenő életmű-
kiadásának elvetéléséről, paradox módon, mindkét értelemben beszél-
hetünk. A betöltetlen hiányt jelzik a legendák, amelyek a költő alakját 
hamar körülvették (az elkallódott, többkötetnyi kézirat legendája 
például), az utókor érdektelenségét meg a kiadások elmaradása. 
Már a — sorozatnak tervezett — Komjáthy Vidor-féle kiadásnak is 
csak az első kötete tudott megjelenni, amely így A homályból második 
kiadása lett; a továbbiakban aztán nemhogy gyarapodtak volna 
a publikus Komjáthy-szövegek, de lassan maguk a versek is alig 
hozzáférhető kuriózumokká váltak. Olykor egy-egy válogatás megje-
lent, de aki nem vette magának a fáradságot, hogy a legfrissebb 
— 1910-es — A homályból-kiadást felkutassa, kitette magát annak a 
veszélynek, hogy a különös ellentmondásoktól vibráló költő-alaknak 
csupán egy, a válogató által kirajzolt sziluettjét ismeri meg. Olykor-
olykor előkerült „a homályból" egy-egy — addig publikálatlan — 
verse, strófája (Sikabonyi Antal, Komlós Aladár, Németh G. Béla 
jóvoltából), e publikációkban azonban volt némi esetlegesség; elég 
példaként megemlíteni, hogy Komlós — egyébként higgadt hangvéte-
lű -monográfia-tanulmányában csak olyan Komjáthy-verseket közöl , 
amelyek a költő „forradalmiságát" bizonyítják, vagy legalább annak 
alátámasztására alkalmasak, hogy Komjáthy egészen más irányba 
haladt, mint a ,,gyanús" Nietzsche. így adódhatott, hogy két szorosan 
összetartozó vers közül — Nem egy az Isten.', Mégis egy — csak az 
utóbbit adja közre a monográfus (az előbbi túl „nietzschés"), anélkül, 
hogy közölné, mire vonatkozik a címbeli mégis. (Ma már ugyanakkor 
az is nyilvánvaló: a vers megjelenhetett volna anélkül, hogy „kompro-
mittálta" volna íróját; a Nietzschéére emlékeztető vitaiizmus, akár 
közvetlen hatáson alapul, akár zseniális megsejtésen, csak múló epizód 
volt a költő pályáján.) 
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Még ennél is mostohább sorsra jutottak a prózai írások. Egyedül 
a Kritikai szempontok emelkedett ki a teljes ismeretlenség, feledés 
homályából; egy-egy, érvként felhasznált mondai meg-megjelent 
tanulmányok lapjain, ám ezen túl a kutatás nem vállalkozott többre, 
mint az egyes Komjáthy-írások azonosítása, futólagos megemlíté-
se. Kéziratból került Rába György válogatásába A Tisza-korszak 
és az irodalom, eldugott folyóiratok hasábjairól A legújabb magyar 
politikai líra, az Irodalmi szemle. 

A Komjáthy-életmű sorsának árnyéka végül mintha a tudományos 
recepcióra is rávetült volna. Komlós Aladár hatalmas kutatómunkára 
alapozott, sok tekintetben ma is mérvadó monográfiája nem tudott 
könyvvé születni (miközben a Reviczky-tanulmány már 1955-ben a 
polcokra került); a Vers és próza megjelenéséig nem volt publikus a 
datálható versek teljes kronológiája — bár Komlós jelölte az 1955-ös 
kötetbe felvett alkotások keletkezési dátumát —, a válogatásba be 
nem került költemények adatairól egyedül a Széchényi Könyvtár 
Kéziratiára nyújtott fölvilágosítást. 

Ha e fátum kuszaságának motívumait keressük, ismét csupa ellent-
mondásba ütközünk. A költő jelentőségével halála — vagy köteté-
nek megjelenése — napjától tisztában volt mind az irodalomtörténet-
írás, mind az utódok tábora ; tudjuk, ez utóbbiak szinte kultuszt 
fontak személye köré. Am az irodalomtörténet elismerő nyilatkoza-
taiba hamar a kisajátítás (Sikabonyi Antal) vagy a többé-kevésbé 
nyílt elutasítás (Horváth János) hangjai vegyültek. Ezt az idegenke-
dést valójában még Komjáthy „szocialistává" való előléptetése sem 
tudta eloszlatni. Akármerről közelített is tehát az irodalomtörténet-
írás az életműhöz, valami nyugtalanító „maradék" mindig kiszorult az 
elismerhető értékek köréből: vagy a „kozmopolitizmus", vagy az 
individualizmus, vagy a miszticizmus. S még inkább szembetűnő, hogy 
a fiatal utódok is hamar kinőttek a kultuszból, s viszonyuk Komjáthy-
hoz egyre tartózkodóbb lett. Bármilyen meggyőzőek is a motivációs 
párhuzamok, amelyek Komjáthy líráját az utódokéhoz kötik (Rába 
imponáló gazdagsággal idézi föl ezeket — példáiból legföljebb József 
Attila-motívumokat hiányolhatunk), látnunk kell, hogy e költészet 
valójában hatástalan maradt. Másképpen szólva, mai napig nem érke-
zett el az a lírikus, aki a Komjálhy-lírát — a hagyomány elemeinek 
újrarendezésével-újraértékelésével — reanimálta volna, ahogy ez oly 
sokszor megtörténik elfelejtett, kisajátított alkotókkal. 

Adytól az élet valódiságait elutasító misztika lehetett idegen (aligha 
hagyhatjuk itt figyelmen kívül a felekezeti szempontot); Babits, 
Kosztolányi, rezonálva erre az éteribb létélményre, Komjáthy mes-
sianizmusát, s így költészetének lényegi vonását, „alkalmazott" jel-
legét nem tudta elfogadni. Hae költők idegenkedtek a politikai érte-
lemben vett mandátumos költészettől, nem viszonyulhattak máskép-
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pen ahhoz a költőhöz sem, aki a gnosztikus megváltódás-megváltás 
médiumát látta a lírában. A költészet és a filozófia között élete végéig 
ingadozó Komjáthy más korszakot, más égtájat képvisel, mint az a 
Babits, akinek — minden filozofikussága ellenére — megmásíthatatlan 
tény az esztétikum több évszázados folyamatban kristályoso-
dott autonómiája. Az újabb és újabb költőnemzedéknek természete-
sen megvan a joguk ahhoz, hogy e másságot — egyáltalán bármiféle 
„alkalmazott költészetet" visszaiktassanak a hagyomány eleven vér-
keringésébe; most azonban mintha inkább a művészet független-
ségének későn kapott ajándéka látszana becsesebbnek. Petőfi, Ady 
— s furcsa módon ugyanezért Komjáthy is — a recepciós folyamat 
perifériájára került, művészetük kvalitásaitól függetlenül. 

Komjáthy ügyében nem is a költők, inkább az irodalomtörténet-
írás lépett föl a perújítás igényével. A háromkötetes irodalomtörténet 
Komjáthy-fejezetének szerzője, Nagy Miklós szólt először jelentősé-
géhez méltó tárgyilagossággal a költő miszticizmusáról, majd — a 
megelőző korszak értéktételezésével lényeges pontokon szakítva — 
Németh G. Béla hívta fel a figyelmet Komjáthy individualizmusának 
művelődéstörténeti, líratörténeti jelentőségére. S bár azóta történtek 
további revíziós kísérletek, igazából Rába György tette meg a követ-
kező fontos lépést. A Verses próza kísérőtanulmányának igazi jelentő-
sége — adatainak pontossága, pályaképének arányossága mellett —, 
hogy rámutat: Komjáthy költészetét csak akkor lehet megérteni, 
értelmezni, ha tisztában vagyunk azzal, hogy e líra egy misztikus, 
gnosztikus filozófiai rendszernek van alárendelve. „Komjáthy fontos 
és jellemző verseiben a kritika költői képnek értelmezi azt, ami 
gnosztikus igehirdetés: Ki fény vagyok, homályban éltem, / Világ elől 
elrejtezém, / Nagy, ismeretlen messzeségben / Magányosan lobogtam én, 
A kötetcímadó versnek ezt a beköszöntőjét az elkésett romantika 
magamutogató Én-kultuszának fogták föl, holott a gnosztikus világ-
látás kinyilvánítása." „Amikor Horváth János rosszallóan szólt a 
költő önmagasztalásáról, csak abba a misztikus tanításba ütközött, 
mely az Ént a felsőbb erők letéteményesének, a mindenségbe — és 
mindenkibe — átlépést pedig a megigazulás üdvtanának hirdeti." 
„Pályája végén — úgymond — miszticizmusa annyira gyökeres, 
hogy költészetének helyes mérlegelésétől elválaszthatatlan." 

Alighanem akkor járunk el helyesen, ha a kötet szerkesztését-
válogatását, szöveggondozási elveit is e lényegi fölismerés tükrében 
vizsgáljuk. Igen örvendetes, hogy végre nem gátolták a szövegkiadást 
ideológiai korlátok, és így nyomdafestéket láthattak olyan versek, 
mint a Nem egy az Isten!, a Dseláleddin Rumi. széles körben hozzáfér-
hetőkké váltak olyan alkotások, amelyek eddig csak századvégi folyó-
iratokban vagy irodalomtörténeti szaklapokban jelentek meg (Mono-
lóg, Magyar vagyok, Mégis egy, Pogány vagyok stb. : itt jegyezzük meg, 
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hogy valójában a Nem egy az Isten! első három strófája is ide tartozik, 
Sikabonyi Antal közölte monográfiájában). 

E versek megjelenését már csak azért is üdvözölhetjük, mert a mai 
szemlélő számára szinte kifürkészhetetlen, mi késztette a költőt annak 
idején kihagyásukra. Sem témájuk, sem színvonaluk nem indokolja 
ezt. Ugyanakkor némelyiknek egyenesen meghatározó szerepe van 
Komjáthy költői fejlődésének értelmezése szempontjából. A vitaiiz-
mus elfogadásának és elutasításának ama burkolt polémiája, amely a 
Kéj és a Szakadjatok. . ., Az élet kéje és Az élet képe című versek 
között kibontakozik, Robert Browning kettősverseit idéző grandiózus 
megfogalmazást kap a Nem egy az Isten! és a Mégis egy verspárosban, 
amelyet valószínűleg a vitaiizmustói való végleges elszakadás doku-
mentumának tekinthetünk. A „minden egy" misztikus élményének 
keleti filozófiákhoz való kapcsolódását világítja meg a Dseláleddin 
Rumi, amely ugyanarra az „Én vagyok" kinyilvánító formulára épül, 
mint Az ősige (s a még mindig kiadatlan Ősigék című ciklustöredék). 
A Szenicen cím alatt szereplő verspár viszont azon kivételes Komjáthy-
művek körébe tartozik (az eddig publikáltak közül a Búcsú Abderától 
reprezentálja e típust), amelyekben a költő félig konkrét, félig szim-
bolikus formában magányáról, szellemi elszigeteltségéről, társadalmi 
környezetének sivárságáról vall. 

A prózai dolgozatok Komjáthy személyiségének antinomikus 
vonásait erősítik. A korai kritikai írások Arany János, Gyulai Pál 
hatását mutatják (az Irodalmi szemle még címével is utal erre), míg a 
Kritikai szempontok, s a rövid pamfletnek is beillő A Tisza-korszak 
és az irodalom éles szembefordulást jelez. E rövid szöveg azért is 
figyelmet érdemel, mert az itt vázolt Jókai-kép éles ellentétben áll az 
ünnepi alkalomra írott Jókai és a társadalom című előadásával. Az 
előbbi szerint „Jókai tévelygő fantáziája csak korcsoknak ad életet", 
míg az utóbbi arról értekezik, hogy „Jókai a maga szép alakját bele-
lehelte az időkbe, és belelehelte önteremtett alakjaiba". Nem nehéz 
fölismerni, hogy a korábbi ítélet fejezheti ki a költő valódi véleményét, 
mégis figyelemre méltó, hogy — az alkalom szülte kényszer hatá-
sára — az individualizmus révén megpróbája Jókait a pozitív hagyo-
mány megtestesítőinek sorába iktatni (akárcsak néhány évvel ko-
rábban Petőfit a kritikus-barát, Palágyi Menyhért). 

Érdekes dokumentum s eredeti költői szöveg a misztikus bölcsész-
költő szerelmi vallomása leendő feleségéhez (1881). 

Mindeme fontos szövegközlések ellenére nyilvánvaló, hogy bizo-
nyos — lényegében technikai — korlátok Rába György előtt is álltak. 
A kötet első pillantásra is meggyőz arról, hogy a kritikai és a népszerű-
sítő kiadás kompromisszumaként született (igaz, az adott esetben ez 
nem is igen lehetett volna másként). Ez a kettősség teszi érthetővé, 
hogy a szerkesztő idegenkedett töredékek, versvázlatok, versválto-

13 
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zatok közlésétől. Pedig így éppen azok a szövegek nem kaphattak 
helyet a könyvben, amelyek a költő-misztikus műhelytitkaiba enged-
nek bepillantást. Vázlatszerűségében is sokatmondó például a Jegyze-
tek a 12-es számrendszerhez (OSzK Kézirattára, Fol. H ung. 1594/1 За — 
23); Komjáthy egész világképét összegzi a Fol. Hung. 1594. 67. lapján 
található világséma; költészetének nyíltan misztikus irányvételéről 
tanúskodik az — 1892-es — Ősigék című ciklustöredék (amely lénye-
gesen leegyszerűsítve, átalakítva Az ősige cimen került utóbb kötetbe). 
De olyan kisebb szövegek is sok tanulsággal szolgálnának, mint a 
naturalizmust és a realizmust elutasító vázlat (Fol. Hung. 1594/107), 
a mikrokozmosz— makrokozmosz-viszonyt taglaló töredék (Fol. 
Hung. 1594/65), vagy az az okfejtés, amely Komjáthynak a szimbo-
lizmushoz fűződő — a tárgyi valóság lebecsülése miatt ambivalens — 
viszonyát s emellett individualizmusának spinozai vonásait világttja 
meg (Fol. Hung. 1594/67). S bár igazán nem célszerű, hogy további 
szövegközlések elszórt lapkritikákban jelenjenek meg, idézzük ez 
utóbbit annak jelzésére, mennyire más a filozófiai problémákat fejte-
gető Komjáthy, mint a kritikai kérdésekről értekező: 

„Rendesen megfeledkeznek egy dologról: Hogy a látszat is 
van, nemcsak a valóság, az álom is, nemcsak az ébrenlét, a 
kép is, nemcsak a tárgy, és a tárgy is, nemcsak a személy. 

Az ördög és az isten egy. 

A lények összeszövődnek, egybefogódnak, egymásba burko-
lódnak. Csupa színfal és süllyesztő. A tárgyak a személyek 
vesztőhelyei. Ez a leplezettség és összeszövődöttség a kültér-
in észét egyik főjellemvonása. 

A tudós a laboratóriumban ismerkedik. Örök ismerkedési 
estély. 

Egy külön látszatvilág keletkezik, egy hamis, furfangos, 
agyafúrt világ. Innen minden kísértés. Tőrbe csal, megejt a 
személyiség (vagyis a szilárdság) látszata. A tárgyiságban rej-
lik minden tévedés. 

A testek épen nem áthatatlanok, csupán a személyek azok. 
Miért tehetetlenek a testek? Miért oszthatók? Oszthatók-e 
az egyének? Ezek oszthatósága csak áthatóságukban állhat, 
illetőleg áthatolni és behatolni akarásukban. A kiterjedtség 
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nem egyéb mint e törekvés láthatósága, e törekvés jó- vagy 
balsikerének (közeledés és távolodás) mértéke pedig közelség 
és távolság [sűrűség és lazaság, gyakorság és gyérség, (egész-
ség és szakaszosság, épség és félség). A mi testünk nem egyéb 
mint az összes lelkek telepatikus hatása a mienkre." 

hatálya 

Kétségtelen, hogy a filozofikus, misztikus szövegekben sok különös, 
olykor bizarr társítást találunk, s jól ismerjük azokat a problémákat, 
amelyeket az ilyen jellegű szövegek közlése okoz. Ahogy a József 
Attila-féle Szabad ötletek jegyzékének, publikálása számos ellenvéle-
ményt szült, Komjáthyval kapcsolatban is fölvethető, nem támogat-
ják-e a bizarr szövegek az „elmebeteg Komjáthy" egy időben — nem 
minden mellékes szándék nélkül — megalkotott teóriáját. Másrészt 
viszont az is vitatható, hogy az ilyen következményekért a szöveg 
közreadójának kell-e viselnie a felelősséget. (Mint ahogy kétséges 
az is, hogy vajon a „más nemzetek érzékenységét sértő" vers mérgé-
nek — esetünkben az Akasszátok fel a pánszlávokat című műről van 
szó — az-e a hatásos ellenszere, hogy nem publikáljuk a szöveget.) 

Látható, hogy a problémák zömmel a kétféle kötetkoncepció 
kompromisszumából adódnak; Rába György vállalta, hogy csak a 
„vitán felül álló" szövegeket közli a Komjáthy-életmű könnyebb meg-
közelíthetősége érdekében — még ha ezzel némileg gyengítette is a 
kötet tanúságtévő erejét a költő miszticizmusának kérdésében. Ter-
mészetesen elképzelhető az az — alighanem távoli — jövő, amikor 
majd klasszikusaink teljes kritikai kiadásai mellé odaállítható a 
Komjáthy-versváltozatokat, -töredékeket, -vázlatokat hiánytalanul 
közreadó kötet is. 

Paradox módon Komjáthy miszticizmusa bizonyos szöveggondo-
zási kérdéseket is fölvet. Rába György maga is meggyőzően fejtegeti, 
hogy a költőt „számos kéziratos följegyzése a nyelv- és számmisztika 
kutatójának mutatja". Nyilvánvaló tehát, hogy Komjáthy számára a 
vershangzásnak az eufónián túlmutató jelentősége van. Megállapítja 
például, hogy a költőnek, aki teremtő művész, jogában áll változtatni 
a nyelv törvényein; „A nyelven az író uralkodik, nem a szokás; 
a szépség, nem a helyesség" — hivatkozik Kazinczyra, hogy új nyelv-
újítást indítson, a misztikus analógiák körébe be nem vonható szó-
elemek kiküszöbölése érdekében. (Helyes neologizmusokként említi 
a gerj, terj, dics, könyör, reg, gyöngyör, ét stb. szavakat, 1. Fol. Hung. 
1589/157.) Kétségtelen ugyanakkor, hogy az elkészült versszövegek 
zömében e mágikus szemlélet csak korlátok között érvényesül, mégis, 
bizonyosnak tekinthetjük, hogy az írásmód anomáliáit nem lehet telje-

13* 
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sen függetleníteni e szemlélettől. Ezúttal problematikus tehát az a 
— máskor talán indokoltabban alkalmazott — elv, amelyre Rába 
György hivatkozik. („Csak a tiszta sorvégek, a rímek kedvéért vol-
tunk tekintettel a költői szabadságra.") D e talán még a mágikus 
nyelvszemléletre sem kell apellálnunk olyan esetekben, mint például 
A homályból című vers 12. sora: „Csupán a könnyű, tiszta ég" (Rá-
ba közlése szerint: könnyű); a Fejemben egy világ. . . 27. sora — „A 
nagyszivűek istenálma" (nagysz/vűek), vagy a Körfolyam 21. sora — 
„Szivünk a fényt színekre bontja" (Sz/'vünk, sz/nekre) stb. A szöveg 
gondozója — érthetően — maga is enged olykor a ritmikai kényszer-
nek, még ha nem is rímhelyzetben érvényesül: „S imé belátom az 
egészet" (Himnusz), „/rójuk egykor ő volt" (Lenau A száraz levél cí-
mű versének fordítása), „K/sértethangú sziklafal" — Csak töredék. 
(Hosszú maradt ugyanakkor a kísértet í-je a Laura IV-ben, ahol pe-
dig a rákövetkező kisszivü jelző nyilvánvaló kapcsolatban van a szó 
első szótagjával.) Olykor viszont a sorvégi szóalakok sem idomulnak 
a rímhez („Szívok kemény, szívok h/deg [. . .] Te szomorú, beteg 
sz/ved" — Magdaléna IV.), vagy ha ez megtörténik, olyan furcsa hely-
zet áll elő, hogy ugyanaz a szó egymáshoz közel eltérő írásmóddal 
szerepel (bölcsesség—bölcseség — Füst; harmóniába—harmóniátlan 
— Az álmodó, Jóslat). Ide kívánkozik, hogy A végtelen vágy című 
versbe és A hipokritákhoz IV. darabjába értelemzavaró sajtóhiba csú-
szott (az előbbiben lény helyett fény, az utóbbiban vért helyett bért 
szerepel). 

Mindazonáltal a Vers és próza lezárt egy korszakot a Komjáthy-
recepció történetében; a szövegkiadás problematikája felől tekintve 
immár elmondhatjuk, hogy Komjáthy életműve megszületett. A köte-
tet kutatók használhatják megbízható szövegforrásként, olvasók ismer-
kedhetnek a magyar lírának ezzel az ezoterikus jelenségével — s lí-
rikusok kaphatnak indíttatást arra, hogy a költő-misztikus művét 
eleven hagyománnyá galvanizálják. (Szépirodalmi, 1989.) 

VARGA PÁL 

EGY RÉGI UDVARHÁZ UTOLSÓ GAZDÁI 

A Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Közleményei 4. köteteként 
megjelent egy: „Szöveggyűjtemény az anarcsi Czóbel család levéltári 
hagyatékából." A kötet Margócsy József értő, gondos munkáját 
dicséri, ki hosszan tartó szorgalmas levéltári kutatások eredményeként 
válogatta, rendezte, összeállította a gazdag anyagot és ellátta magya-
rázó jegyzetekkel. A közel két évszázadot felölelő kiadvány nemcsak 
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a történettudomány és a helytörténeti kutatások számára tartalmaz 
értékes dokumentumokat, gazdagítja irodalomtörténeti ismeretein-
ket is. Új adatokat szolgáltat a századvég legjelentősebb nőírója, 
Czóbel Minka életéhez, munkásságához, arra is rávilágít, hogy ez 
a szépen induló költői pálya a századforduló után miért rekedt meg. 
Különösen értékes dokumentumok a Justh Zsigmondhoz írt levelek, 
akkor is, ha Czóbel Minka leveleinek csak töredékét tartalmazzák 
(35 levél). Justh Zsigmondnak az írónőhöz írt közel másfélszáz levelét 
ismerjük, s ezekből kitűnik, hogy Czóbel Minka is az itt közreadot-
taknál jóval több levelet írt hozzá. 

Margócsy a kötetet az anarcsiak „történelmi periódusai" szerint, 
az időrendet követve osztja fel nyolc csoportra. Az egyes periódusok 
elé rövid bevezetőt ír, értelmezi, magyarázza a dokumentumokat, is-
merteti a család akkori helyzetét, körülményeit. Az első szakasz 
(A-sorozat) még közel száz évet ölel fel (1772—1868); ez — Margócsy 
szavaival: „az anarcsiak szerző időszakát mutatja be." Ebből az 
időből még kevés a fennmaradt dokumentum, s az is inkább a család 
birtokviszonyairól tájékoztat. Az első, egy „Invesztigáviós kérdőíves 
összeírás" még Mária Terézia korából származik, abból az évből 
(1772), ahonnan a magyar felvilágosodást számítjuk, amikor Besse-
nyei György kiadta az Agis tragédiáját. Több mint ötven évvel később 
(1823) követi ezt egy birtokfelosztási megegyezés, amely már közvet-
lenül a család történetéhez kötődik. Ezután sűrűsödnek a fennmaradt 
iratok, dc így is az első időszakból mindössze 35 dokumentum talál-
ható. 

Különös, hogy a Czóbel család — erre Margócsy is rámutat, bár 
nem tud rá elfogadható magyarázatot adni — nem vállalt semmiféle 
szerepet sem a megyei közéletben, sem az országos politikában. Ez 
meglepő, hiszen az első periódus idején döntő, sorsfordító események 
zajlottak az országban. Nyoma sincs, hogy az 1848 —49-es forrada-
lomban és szabadságharcban részt vettek volna. Pedig a rokon csalá-
dok (Vécseyek, Vayok) állandó aktív szereplői a megyei életnek, leg-
inkább közülük kerülnek ki a főispánok. Czóbel Imre feleségének, 
Vay Evelinnek a testvérei a szabadságharcos szereplésük miatt egy 
időre emigrációba is kényszerülnek. Igaz, a hatvanas évek közepétől 
a Czóbelek is bekapcsolódnak a képviselő választások küzdelmeibe, 
Czóbel Albert képviselőséget is vállal, de — amint Margóczy meg-
jegyzi — ezt sem veszi komolyan, számára: „csak alap és ürügy arra, 
hogy Pesten élhessen, szórakozhasson". 

A B-sorozat már csak kilenc év története (1869—1878), a család 
hanyatlásának kezdete. Ezek azok az évek, amikor a magyar birtokos 
osztály elindul a lejtőn lefelé, ekkor alakul ki a sokat emlegetett 
magyar dzsentri, amelynek életét Mikszáth, majd Móricz annyi 
nosztalgiával és iróniával ábrázolja. Létrejön a semmittevő, pazarló 
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úri élet, amelynek anyagi fedezete nincs, az adósság nő, s a föld foko-
zatosan kicsúszik a családok lába alól. Ezt példázza a Czóbel csa-
lád is. A Riviérán, Meránban, Olaszországban nyaralnak és egyéb 
drága üdülőhelyeken, közben otthon gondokkal küszködnek. Pedig 
jól érzékelik a hanyatlást, tanúsítja ezt Horváth Imrének Czóbel 
Alberthoz írt levele: „Fiunk Kalksburgban magát jól viseli, úgy lát-
szik odaszokott nagy nehezen. Elválik, lesz-e belőle valami, vagy ő is 
olyan lesz mint a többi magyar fiúk: könnyen élni, nem fáradni, 
semmit se tudni, de nagy büszkén a hét szilvafára támaszkodni? — 
azt az Isten tudja." A Czóbel család helyzete egyre romlik. 1878. már-
cius 18-án Várady Béla budapesti ügyvéd, aki a család pénzügyeit 
intézi, már ezt írja Czóbel Istvánnak: „Számadásaimból láthatod, 
kedves barátom, hogy terhünk növekedett, tartozásunk a váltóknál 
alig apadt, a földhitelintézetnél szaporodott: így 1878 elején aggasz-
tóbb a helyzetünk, mint 1877. január 1-én volt." 

Az e korból fennmaradt levelekben találkozunk először Czóbel 
Minka nevével, aki éli a maga gondtalan „úrilány" életét, külföldi 
fürdőhelyekre jár, egyik fő szenvedélye a lovaglás. Czóbel Albert, a 
nagybátyja írja neki feddőleg 1872. június 16-i levelében: „Hát te, 
rossz lány, csak mégis lovaglod a feketét? Képzeltem én azt, hogy 
nem állód ki a terminust." Nagystílű életet élnek, előkelő társaságok-
ba járnak, Minka 1874 decemberében a Riviérán szórakozik. Innen 
írja gróf Waldsteinné Minka anyjának, Evelinnek: „Levelem fő oka, 
hogy kedves Minka lányodat megismerhettem. Nagy megelégedésem-
re az ő szépsége feltűnést keltett a Riviérán." A következő év márciu-
sában ismét a Riviérán találjuk, Nizzában éli nagyvilági életét anyja 
társaságában. Evelin Czóbel Albertnek számol be egy koncert élmény-
ről: „Tegnap volt a világhírű Wágner koncert, mink is ott voltunk, 
méregdrága pénzért, de nagyon érdekes volt. Liszt gyönyörűen ját-
szott a nagy Redoute terem a zsúfolásig megtelt, az egész világ ott 
volt." 

A nagylábon élés és a gazdasággal nem törődés végül is teljes csőd-
be juttatta a Czóbel családot. Az elkövetkező tíz évben (C-sorozat — 
1879—1888) csak úgy tudják megmenteni a birtok egy töredékét, 
hogy Minka anyjára, Evelinre íratják. Vége a külföldi utazásoknak, 
már filléres gondok között élnek. Minka szegénységi bizonyítványt 
kér, hogy elnyerje a gróf Heberstein-IIlésházi Hölgyalapítvány segé-
lyét, de több alkalommal hiába folyamodik érte. A gondok ugyan az 
adósságok rendezésével enyhülnek, de soha sem szűnnek meg többé 
igazán. A család Anarcson lakik, ahol 25 hold földön gazdálkodnak, 
a megmaradt kb. ezer holdat bérbeadják. 

Az eddig gondtalanul élő „úrikisasszony" életében komoly válto-
zást jelent a család elszegényedése. Nyakába zúdulnak a háztartási 
gondok, a Riviéra helyett látogatóba már csak a vidéki rokonokhoz 
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megy. Mégis, vagy talán éppen ezért, az elkövetkező évek érlelik köl-
tővé (D-sorozat — 1889—1894). Családi kapcsolatok révén ismerke-
dik meg a művészi, írói körökkel. Bátyja, Czóbel István, 1887-ben 
Mednyánszkv László húgát, Margitot veszi feleségül, náluk Nagy-
őrön ismeri meg Minka a neves festőművészt. Mednyánszky figyel 
fel rá, hogy Minka titokban verseket ír és felhívja rá az irodalmi világ 
figyelmét. Itt ismerkedik meg a nála nyolc évvel fiatalabb Justh Zsig-
monddal, aki pártfogókat keres és talál versei kiadására. Feszty Ár-
pád felesége, Jókai Róza révén sikerül megnyernie magát Jókait az 
első verskötet, a Nyírfalombok megjelentetéséhez. Justh többször járt 
Anarcson, egyik levelében hívja Minkát, menjen fel Pestre: „Meg-
néznénk együtt a kiállítást, elmennénk néhány atelierbe" — írja 
Justh. — „ N o meg a könyvkiadást is megbeszélnénk az öreg Jókaival, 
meg a Révai testvérekkel." ( Justh Zsigmond naplója és levelei. Bp. 
1977. 515. — A továbbiakban: Justh.) 

A Justhtal kötött barátság, amely az író fiatalon bekövetkezett ha-
láláig tart (1894), megnyitja Czóbel Minka előtt a művészet és az iro-
dalom világát. Justh szívvel-lélekkel kiáll „kollégája" mellett, cik-
keket ír verseiről, könyvekkel, tanácsokkal látja el, Margócsy szavai-
val: „a kultúrára éhes, de az igazi irodalomtól eddig elzárt vidéki úri-
kisasszony szellemi horizontja egyre szélesebbre tárul." Mind kevésbé 
érzi jól magát a szűklátó körű vidéki társaságban, saját szavaival a 
„mándokizmusban". „Egész őszön a mulatságnak, a társaságnak él-
tem — számol be 1890 januárjában az Egyiptomban utazgató Justh-
nak —, szándékosan kizárva minden gondolatot, ez nem lehet más-
képp. De most annál jobban, annál élénkebben tér vissza minden igaz 
érdek, s nekem legigazibb érdekem a művészet, — úgy, ahogy meg-
álmodtam." Ugyanebben a levélben írja, hogy a Révai könyvkiadó 
megküldte első verskötetének levonatát, és felmerülnek kétségei saját 
tehetségében: „lázasan vágyódom az önismeret után, — akkor talán 
mégis előre mehetek? Előre menni! nemcsak külső sikert értve. Ez az 
álom, ez az ár, mely ragad magával; nincs megállás — és mégis, hol 
a cél, mi lesz ebből? Való-e asszonykézbe a toll? Megközelíthető-e 
az a magaslat, melyről álmodom? mert a középszerűség, — csak az 
nem!" „. . .én nem író és pláne nem írónő, — én művész akarok len-
ni." Justh atyaian bíztatja: „Meglássa, amint könyve megjelent, két-
szeres munkakedvvel fog dolgozni, kivált a kritikák első jégesője 
után." (Justh: 530.) 

A NyirfalombokbiA az első példányt Justhnak küldi el Egyiptom-
ba, aki a kötetet már előbb megkapta a kiadótól, és elismeréssel nyi-
latkozott róla: „Előttem a könyve. Engedje, hogy gratuláljak — 
kiállítása méltó tartalmához. Néhány új dolga végtelenül tetszett — 
már másodszor elolvastam." (Justh: 536.) Kéri, írja meg a könyv 
kritikai fogadtatását, mit Czóbel Minka készséggel teljesít : „Köny-
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vem? — sok örömet is szerez nekem, néha-néha van egy perc, hol 
egyik vagy másik résszel meg vagyok elégedve, azután— megint s ez 
a gyakoribb érzés — , osztom Kiss József kívánságát, melyet „A Hét"-
ben fejezett ki, hogy bár jobbat írhatnék! A sajtó, úgy látszik megle-
hetős előnyösen nyilatkozik, bár eddig csak kevés kritika jutott sze-
mem elé, de itt-ott, úgy látszik komolyan is vesznek Néhány naiv 
közvetlen dicséretet is kaptam, melynek örültem, igen különböző ál-
lású és műveltségű emberektől . . ." (Justh: 757.) A könyv visszhangja 
valóban nem volt rossz, hiszen 1891 tavaszán megjelenik a 2. kiadás. 

Nem hagyják érintetlenül Czóbel Minka látásmódját Justh szociá-
lis eszméi sem. 1891 júniusában meglátogatja Justhot Szenttornyán, 
hazatérve a következőket írja: „Itt azt gondolják, hogy Orosházán az 
utcákon patakzik a vér, s hogy a sövények skalpokból vannak fonva." 
Egyre szűkebbnek érzi az őt körülvevő vidéki úri életet, a mándoki 
rokonok társaságát. „Tudja, mi hibázik nekem itt legjobban? — 
panaszolja Justhnak Mándokról. — Hogy senki, de abszolúte senki-
vel nem beszélhetek azon dolgokról, melyek legjobban érdekel-
nek [. . .] Nincs ugyan szárnyam, fájdalom, de ha volna, itt bizton 
elégetnének, mint boszorkányokat." „Különben roppant kedvesek — 
panaszkodik anyjának is —, csakhogy én a Marsban vagyok, ők pé-
pig a Saturnuson." „Kedves barátom — írja később Justhnak —, 
csak most értettem meg egészen regénye milyen mestermű. Fuimus, 
Fuimus! — ez van itt minden kőre, minden falra rányomva, hogy 
pusztulás, s az igaztalanság émelygős szirupa von be mindent, még 
ezt az elragadó vidéket is." 

Egyre nő a távolság közte és a vidéki rokonok között, rossz szem-
mel nézik, hogy Minkát megfertőzte a modern szemlélet, az iroda-
lom, a művészet. Justh lelkes, bíztató kritikája második verskötetéről, 
az Újabb költeményekről, felborzolja a vidéki társaság idegeit. „Tud-
ja, hogy szörnyű konkolyt hintett cikke baráti egyetértésünkbe a 
Forgáchokkal" — írja Justhnak. — „Szóval, nagy baj nekik, hogy 
más érdek is van a világon, mint ló és szarvas. Pedig én igazán mind 
a két állatot szeretem, de hát azért Verlaine-t, Flaubert-t etc. nem le-
het a világról letagadni. Szóval: elégedetlenek velem, nem akarnak 
ezen az úton sehogysem velem jönni, de másrészt azt még kevésbé 
akarják, hogy magam menjek." Egy héttel később így ír: „Tudja, 
sokszor mondják nekem [. . .] hogy ideáljaim fekvését hangoljam lej-
jebb: nem a földre való, érthetetlen, Ikarus története etc-etc. — És 
ha? — Hát boldogabbak ők? amazok ? Nem, százszor nem. A szürke 
unalom emészti s minden áron mulatnak, hogy elfeledjék reményte-
lenségüket. Én? — igaz, hogy még sokszor felzavar ez vagy az, de én 
boldog vagyok, — már amennyire lehet, s Ikarus története nem 
ijeszt. Igaz, hogy visszaesett a földre, de hát egy percre mégis közelebb 
volt a naphoz. 
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Egy sokat ígérő költői pálya kezdete ez. A kilencvenes évek elején 
minden évben új kötete jelenik meg. A kritikai visszhang megoszlik. 
A konzervatívok értetlenül fogadják, de a modernek lelkesednek érte. 
„Gratulálok — magának, ki tán mindnyájunk között a legeszesebb — 
legnagyobb tehetség — írja az Újabb költemények megjelenésekor 
Justh Zsigmond. — Különben ezt vártuk — ezt éreztem meg, midőn 
legelső sorát olvastam [. . .] Én ti. magában és Jászaiban látom a ma-
gyar szellemet ma a leghatalmasabban nyilatkozni." (Justh: 600.) 
„Lássa, mennyire megértik magát a modernebb gondolkodók — 
írja a Fehér dalok megjelenésekor Justh. — És végre is ennek az irány-
nak kell győzedelmeskednie Pesten. A leg en avant-ak rajonganak 
kötetéért, így Bródy, Pékár, Malonyay. A többivel meg úgy se törő-
dünk." (Justh: 690.) Néhány nap múlva így ír: „Bródy a múltkor azt 
írta nekem: »mégis csak ez a Czóbel Minka a legnagyobb tehetség 
közöttünk«, s azt hiszem igaza volt." (Justh: 692.) 

Nem csoda, ha ezek után Czóbel Minka úgy érezte, teljesen meg-
változott. A Maya című kötet megjelenésekor, 1893 márciusában ezt 
írja Justhnak: „Ez alatt a rövid s mégis oly igen-igen tartalmas 3 év 
alatt tökéletesen megváltoztam némely tekintetben. Világi ambíciók: 
nulla, s így könyveim sikere is csak »másokért« érdekel. írok, mert 
nem tehetek máskép: írok, mert élek." E változás azonban mégsem 
volt olyan tökéletes, mint hitte. Sajátos ambivalencia élt benne: el-
kötelezte magát az új, a modern eszmékkel, de érzelmileg erősen kötő-
dött a pusztulásra ítélt régihez, nosztalgiát érzett iránta. „Pedig, hát 
szeretem őket, őszintén, igazán — írja a mándoki rokonokról. — 
Van még köztünk elég összekötő szál, de csak a Mándokizmusban 
már nem tudok élni." Máskor így ír: „Vágyom haza, mi természetes, 
de hogy innen, ez egykori minden örömöm Mekkájából elvágyódom, 
ez olyan szomorú nekem." 

Az értelem és az érzelem ambivalenciája volt ez, amely között a 
kitűnően induló költői lélek vergődött. Soha nem tudott igazán meg-
barátkozni a modern városi élettel, lélekben vidéki maradt. A bohém 
írói, művészi világgal csak Justh Zsigmondhoz fűződő szoros barát-
sága köti össze. „Pestről soha, semmit sem hallok — írja Justhnak —, 
de őszintén mondva, nem is nagyon vágyom rá. Értve az ú. n. mű-
vészvilágot." Justh halálával ez a kapocs megszakad. Talán ez a ma-
gyarázata, hogy Czóbel Minka a kilencvenes évek közepétől fokoza-
tosan kiszorul az irodalmi életből, versei egyre ritkábban jelennek 
meg. „Minkától ritkán olvasok most — írja gr. Vay Sándor Evelin-
nek 1901 novemberében. — Már pihenteti azt a remek lyrát?" Napló-
jában már kevés a művészi, irodalmi vonatkozás, inkább a minden-
napi élet apró dolgait jegyzi fel. Többször jár Párizsban, ritkán sze-
repel egy-egy irodalmi rendezvényen, de a század elején induló mo-
dern magyar irodalom vérkeringésébe már nem tud bekapcsolódni. 



6 0 6 Szemle 

Eléri öt is a századvégi költők, írók sorsa, a Nyugat-nemzedék már 
nem vesz róla tudomást. 

A kötet következő fejezetei már Czóbel Minka irodalmi munkás-
ságához nem sok új adalékot nyújtanak, noha ő egyik főszereplőjük, 
inkább családtörténeti szempontból érdekesek. A család továbbra is 
Anarcson él, a szülők elhalálozása után Minka testvérével, Emmával 

gazdálkodik, amíg a birtok 1945-ben felosztásra nem kerül. Ezután 
egy szoba-konyhás lakást kapnak az ősi kastélyban, itt lakik 1947-
ben bekövetkezett haláláig. A család utolsó sarja, a régi udvarház 
utolsó gazdája, Czóbel István Margit nevű lánya 1972-ben halt meg. 
(Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Közleményei, 4. köt.) 

KISPÉTER A N D R Á S 

A NYUGAT HARMINCNÉGY ÉVE 

( „ N Y U G A T " - VÁLOGATÁS: VITÁK, PROGRAMOK, 
KRITIKÁK. - 2. KÖTET.) 

A „Nyugat" ma már irodalomtörténet. így van elkönyvelve — 
holott sokkal több ennél: évtizedeken át tükre a magyar közélet min-
den égő problémájának. 

Ez a gyűjtemény — „Válogatás: viták, programok, kritikák" — 
magában foglalja mindazt, ami nem szépirodalom; képzőm űvészet, 
film, szociológia, zene, természettudomány egyaránt helyet kapott 
benne — és nem utolsósorban a politika. Bár Móricz Zsigmond, mint 
szerkesztő, egy helyütt azt írta: „A Nyugat nem politizál" (1930), 
igenis mindvégig kiáltott, keményen és következetesen, az írói sza-
badság, a magyar függetlenség, a demokratikus értékek mellett és 
harcolt (ugyanolyan keményen és következetesen) a maradiság, a vas-
kalaposság, majd utóbb, a 30-as évek vége felé, a politikai jobboldal 
előretörése ellen. 

Egy folyóirat, különösen ha nem kérészéletű s így lassankint intéz-
ménnyé válik, belső életre kap és azt lehetne mondani, szerves fejlődés 
képét mutatja. így a Nyugat is: a fejlődés változásokkal jár és a vál-
tozások majdnem mindig fájdalmasak. A nevek szimbólumokká vál-
nak, s mikor egy-egy (talán nem is teljesen érzékelt) korszakváltozás 
következik be, a név, és amit jelentett, letűnik a fejlécről. így az indu-
lástól kezdve Ignotus fémjelezte a Nyugatot, mint főszerkesztő. De a 
háború után Ignotus Bécsben élt s fokozatosan és kényszerűen egyre 
jobban eltávolodott a folyóirattól. így 1930-ban neve lekerült a cím-
lapról — ettől kezdve Babits és Móricz közösen jelezték— , s ez igen 
keserű nyilvános szakításra vezetett; Fenyő Miksa, az „örökös de-
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batter" vetette vissza egy kemény hangú — és meglepően őszinte — 
cikkben Ignotus vádaskodásait; ámde a szakítás végleges lett, s ezzel 
lezárult a Nyugat első korszaka. 

Ez a korszak — háború és forradalom ellenére — meglepően egy-
séges volt; a munkatársak nagyjából-egészéből ugyanazok voltak 
(Ady és Kaffka Margit korai halálától eltekintve), és a folyóirat egy-
fajta stabilitást mutat. Ignotus, Babits Mihály, Fenyő Miksa és 
Schöpflin Aladár viszik előre a lapot az első húsz évben. A 30-as évek 
kezdetétől fokozatosan felzárkózik a ..második nemzedék": Cs. Sza-
bó László, Halász Gábor, Szerb Antal, Németh László, Fejtő Ferenc, 
Hevesi András; majd a 30-as évek vége felé „a fiatalok" Vas István, 
Illés Endre, Márai Sándor. Radnóti Miklós, Bálint György. 

Az első világháború és az azt követő forradalmak természetesen 
állásfoglalásra késztették a Nyugatot is. Ez mérsékelt s kezdetben a 
háborút kétkedve igenlő formában nyilatkozik meg. Kéri Pál Ferenc 
Ferdinándot „pozitívan értékeli" egy nekrológban; Ignotus azt írja: 
(1914-ben): ,,. . . minden magyarnak személyes létérdeke, hogy az 
osztrák—magyar monarchia megmaradjon" (Német és szláv közt). 
Ezt utóbb sokan mondták utána. . . De közben sok minden másról 
is szó esik. 19) 6-ban Lengyel Géza hosszú és kritikus tanulmányban 
taglalja Friedrich Naumann Mitteleuropa-elméletét (mintha ma is 
megint hallanánk ezt a tetszetős, de veszélyes elvet); Pabits Kassákkal 
vitatkozik a Tettrö\ — van-e jogosultsága annak, hogy az irodalom 
szociális problémák hordozója legyen? 

1919-et írunk; s kissé talán meglepve olvassuk Szabó Dezsőtől: 
„Ellenforradalom, az egyetlen ellenség, a minden tragédia mélyén 
fenekedő Kain: a gyalázatos, gaz, gyilkos Tőke." De egy későbbi 
számban már Babits azt kell hogy írja: „A Proletárdiktatúra hónapjai 
az irodalomban a némaság hónapjai voltak." Nyilván aggódó hóna-
pok következtek; de a Nyugat átvészelte a válságos időket. 1920-ban 
Fenyő Miksa már változatlan éllel támadja a kormányt (a cenzúra 
jócskán törölt is belőle). Móricz Zsigmond méltányos, de megrovó 
bírálattal illeti Zsilinszky Endrét antiszemitizmusa miatt. 

Hírt ad a Nyugat (1924-ben) az erdélyi Ady-ünnepségről, amelynek 
során emléktáblát lepleztek le a költő szülőházán; ez alkalommal 
Goga Oktavián meleghangú levelét olvasták fel, amelyben azt írja: 
reméli, hogy Adynak mihamar szobra fog állani Erdélyben. . . 

A harmincas évek során egyre vetődnek fel a nagy vitatémák; el-
gondolkoztató, hogy ezek közül mennyi nem vesztette el aktualitását, 
ha megváltozott tartalommal is. „A kettészakadt magyar irodalom" 
— „az írástudók árulása" — az asszimiláció, a magyarság pusztulása, 
a nemzeti szocialista könyvégetés; az embernek az a kínos érzése, 
hogy sok minden ismétlődik. 

* 
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De megérdemli ez a gyűjtemény, hogy részletesebben is tallózzunk 
benne. Az első évfolyamban találkozunk Karinthy Frigyes „levelével 
a szerkesztőhöz", amelyben tiltakozik az ellen, hogy az ügyészség is-
tenkáromlás és vallásgyalázás címén vádat indított ellene (Arcübasev 
Szanvin című regényéről írott paródiája kapcsán). „Kultúrállamban 
nekem a rendőrségre kelljen gondolnom" — írja felháborodva. Az 
1910-es évfolyamban Babits hosszabb ismertetést ír Lukács György 
A lélek és a formák című könyvéről: „. . . az írók, akik az esszék 
címét adják, rögtön elvont fogalmak és szimbólumok lesznek Lukács 
tolla alatt. . ." „bámulja a ködös metafizikát. . ." „Lukács egész gon-
dolatvilága: egy szép reggeli táj, ahol azonban a szépségeket csak 
sejteni lehet a derengő köd mögött." Úgy vélem, a „ködös metafizi-
ka" kísértetét hiába próbálta elűzni Lukács György egész pályafutása 
során. 

Szabó Dezső — aki sűrűn szerepel — védekezik Tisza István (aktív 
miniszterelnök) bíráló cikke ellen, amely Szabó Dezsőt (az aktív 
tanárt) „szabadgondolkodással" vádolta (1911). Jellemző a háború 
előtti viszonylagos sajtószabadságra ez az egyenlőtlen vita; Szabó 
Dezsőnek nem esett bántódása. Ignotus Horváth Jánossal vitatkozik 
a Nyugat „magyartalanságairól". 

Az 1912-es évfolyamban Szabó Dezső hadakozik; „Ma már a tör-
téneti materializmust épp oly tudományellenes elvonásnak látjuk, 
mint a történeti idealizmust" — írja az irodalom társadalmi funkció-
jával kapcsolatban. 

Döbbenetes jóslatnak hat Ady Endre cikke 1913-ban; ezt írja: 
„Nem esküszöm meg, hogy a romániai katonaság nem veheti el vala-
hogyan, egyszer, tőlünk Erdélyt, de magyarságunkat. . . le nem bocs-
korolhatja soha." És utóbb ezt is mondja: „Bizony ez a furcsa Ma-
gyarország egy kicsit mindig Európával élte az életet." 

1914-ben a Szekfű-vita vert föl nagy port. „A száműzött Rákóczi"-t 
hevesen támadta az egész jobboldali sajtó (mivel erről a nemzeti ikon-
ról meg merte írni, hogy Franciaországban kártyabarlangot tartott 
fenn); a Nyugat — elsősorban Schöpflin Aladár — nagy eréllyel 
védte meg az (egyébként erősen konzervatív) történetírót. 

Újból meg újból meglepi az embert a liberalizmus, amely ebben a 
korszakban baloldalnak és jobboldalnak egyformán adott lehetőséget 
(vagy talán helytelen ekkor még két élesen elváló és szembenálló 
„oldalról" beszélni?). Szabó Dezső egy kis cikkben megvédi a fran-
ciákat (1915-ben); a lap egy francia katona levelét közli; Fenyő Miksa 
ledorongolja Gyóni Géza katona-verseit; Ambrus Zoltán viszont a 
nálunk rekedt angol és francia alattvalókkal szemben keményebb el-
járást követel — miként, sajnos, különösen a franciák, eljártak a ná-
luk maradt magyarokkal szemben, különböző „fekete kolostorokba" 
internálva őket. 
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1918-ban Kodály Zoltán méltatja Bartók Kékszakállú herceg várát; 
Ignotus üdvözli a forradalmat, amelyhez a Nyugat munkatársai is 
hozzájárultak. 

Ady halála üti rá bélyegét az 1919-es esztendőre. És ifjú költők for-
radalmi verseskötetéről ír, kissé vállveregetve, Rozványi Vilmos. A 
költők: Révai József, Komjáth Aladár és Lengyel József. Figyelemre 
méltó, hogy ebben a szaggatott évben is mindvégig megjelent a 
Nyugat. 

A húszas években mintha visszahúzódott volna a Nyugat — véde-
kező állásba a támadások ellen. Mert volt támadásban része, folytak 
a viták, Rákosi Jenővel, Milotay Istvánnal, Ravasz Lászlóval — 
főként Ady Endre jelentőségéről. Kosztolányi Dezső „úijáértékelése" 
Adyról különösen éles visszhangot keltett. 

A harmincas esztendőkben fokozatosan átalakul a Nyugat jellege: 
a védekezés a második nemzedék írásaiban egyre élesebb lesz, maid 
Babits felveti az égő kérdést — „Mit tegyen az író a háborúval szem-
ben?" Ennek a vészterhes évtizednek az árnyéka rávetül a folyóiratra 
is. A politika hullámzása csak másodlagosan érinti, de most már nem 
csupán a magas irodalom szintjén kell harcolni. Mint Babits írja: 
„Az elefántcsonttornyokon lőrések nyíltak, és ágyúcsövek kandikál-
tak ki." 1941 augusztusában meghalt Babits; s ez alkalmat adott a 
hatóságoknak arra, hogy (mintegy megkönnyebbülve, hogy ezt a 
tövist végre kihúzzák) a Nyugat további megjelenését betiltsák. Utód-
ja, a Magyar Csillag, már Illyés lapja volt. Magyarország megtette a 
végzetes lépést és belépett a háborúba. 

A Nyugat kezdettől végig Babits folyóirata volt. Az ő presztízse 
mentette át a lapot 1919 buktatóin; ez védelmezte a lapot Milotay és 
társai fenekedése ellen; az ő példátlan tekintélye óvta a jobboldali 
kormánnyal szemben, azután is, hogy a Szép Szót és Gondolatot egy 
tollvonással megszüntették. És az ő halála tette lehetővé a kegyelem-
döfést. 

Az első másfél évtizedben kétségkívül Ignotus volt Babits mellett 
a hangadó; majd egy ideig Móricz nyomta rá a Nyugatra a saját bé-
lyegét. De — a napi politika hullámverésén túl — a nagy kérdések 
bátor felvetése, az ankétek, viták megindítása javarészt Babitstól in-
dult ki. És az első számtól az utolsóig, a változásokat bölcsen tudo-
másul véve (bár nem passzívan — a lap fennmaradását mindennél 
fontosabbnak tartva) ott volt a szilárd pillér: Schöpflin Aladár. 

Babits, nem sokkal halála előtt, még írt egy előszót kötetéhez, 
amely alkalmi írásait összegyűjtötte; írók két háború közt címen je-
lent meg. Mintegy összefoglalása ez a folyóirat szellemiségének. így 
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ír Babits: „A színpadot a harcos temperamentumok foglalták el, akik 
úgy érezték, a mai forrongó világban az írónak is ki kell venni részét 
a küzdelemből." Hogy helyeselte-e? Elfogadta. Mint ahogy a Nyugat 
is mindvégig magáévá tette három évtized vezérlő eszméit, s hol — 
Adyval — lobogva, hol — Ignotussal, Fenyő Miksával — parázslatos 
vitákban, hol — Móriczcal — csöndesen forrva, s mindvégig Babits 
magiszteriális tekintélyével, egyedülálló szerepet játszott a magyar 
művelődésben. 

* 

Hálával és meghatottsággal adózik a mai olvasó Kenyeres Zoltán-
nak, a két tetemes kötet válogatójának, valamint a Szépirodalmi 
Könyvkiadónak, hogy kezébe adták irodalmi közelmúltunk e kincses-
tárát. (1250 oldal!) Irodalomtörténeti szempontból különösen értékes 
az egész Nyugat tartalommutatójának közlése; ebben nyomon követ-
hetjük azt is, amit e két kötet nem tartalmaz; a versek, novellák, mű-
fordítások lenyűgöző áradatát, Adytól Radnótiig, Kaffka Margittól 
Ottlik Gézáig. A Nyugat harmincnégy éven át két és fél nemzedék 
legjobbjainak adott otthont; a gazdag termés tanúja annak, hogy 
Babits és alapító társai jól vetettek és jól arattak. (Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1988.) 

SCHÖPFL1N G Y U L A 

IGNOTUS PÁL: CSIPKERÓZSA 

Elragadó könyv. 
Ezt a mondatot leírni, s a tartalmát érezni könnyű, de okát adni 

annál nehezebb. Mint általában, nehéz az érzéseket, benyomásokat 
körüljárni. 

Mi sem jellemzőbb a szerzőjére, mint ennek a memoárkötetnek a 
születése. A hajdani-mindenkori harcos- és fegyvertárs, Zsolt Béla 
lapja, a Haladás számára írta, 1947—48 folyamán. Szinte magam 
előtt látom, amint — mindig az utolsó percben, lapzártakor vagy 
lapzárta után — sietősen gépbe diktálja emlékezéseit, pontos, lendü-
letes mondatokban, amelyeken nincs már javítanivaló; minden más 
támaszték nélkül, mint csalhatatlan és eleven emlékezete, amely a 
mozzanatokat, jeleneteket, gondolatsorokat és alakokat egyaránt 
hűen és pontosan megőrizte, hogy most vívótőrként előránthassa. 

Mert ez az emlék-sorozat sok minden egyszerre. Mindenekelőtt 
pontos és hűséges beszámoló gyermekkoráról, fiatalságáról s azok-
ról a szellemi áramlatokról, amelyeken kamaszkora végéig átment: 
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hogyan lelt az érzelmi negyvennyolcas fiúból előbb a népi megváltás 
szinte vallásos hívője, majd hamarosan — és egy életre végleg — a 
demokrácia, a liberalizmus, a szabadgondolat, az antifasizmus harcos 
elkötelezettje. Urbánus? Igen, urbánus, s tudatosan, emelt fővel az; 
aki mindhalálig kötelességének érzi harcolni minden gondolati su-
mákolás, csúsztatás ellen, minden elvtelen „megértés" ellen, amely-
nek tablója oly széles volt éppen a harmincas években: az ellen a ma-
gatartás ellen, amely egy látszat-liberalizmus cégére alatt hajlandó 
volt a fasizmus csíráit, sőt virágait is „megérteni", hogy ne kelljen 
harcolnia ellenük. És meggyőzően mutatja ki, hogy ez a megértés 
nemcsak szálláscsinálója: aktív és hatékony segítője volt a j ó szélben 
gombamód szaporodó fasiszta mozgalmaknak s még inkább azok-
nak, amelyek az antiliberalizmus és antidemokrácia akkor oly nép-
szerű jalszavai mögött csináltak „modern" politikát, amíg észre nem 
vették — általában már túl késen —, hogy ez a modernség a legna-
gyobb retrográdság: már alig-alig leplezett fasizmus. 

De emellett s eközben érdekes és hűséges képe a harmincas évek 
magyar s főként pesti társadalmi viszonyainak, erőinek; hűséges le-
nyomata annak az életmódnak és gondolkozásmódnak, amelyben 
ezek a századdal jobbára egyidős ifjak kávéházak és redakciók kö-
zött éltek, szigorú szemmel figyelve azt, ami az agorán (s a többi 
redakcióban) történik, készül. Ennek is egyik legjobb, legelevenebb 
megörökítője. 

De ezeknek az emlékeknek közvetlen irodalomtörténeti jelentő-
ségük is van — s talán éppen ezzel kellett volna itt kezdeni: pontos, 
hűséges beszámoló József Attilával való barátságáról, a Szép Szó 
körüli együttműködésükről, majd a költő elméje elborulásának tüne-
teiről. Annyi emlékezés után, amelyekben az emlékező a sírhantra 
tiporva próbál valamivel önmagánál magasabbnak látszani, üde és 
megnyerő Ignotus Pál magatartása, aki sem magát, sem barátját nem 
nagyobbítja; a költő zsenijét éppúgy korán fel- és mindvégig elismeri, 
mint ahogy nem átallja ábrázolni nehezen elviselhető vonásait. En-
nek következtében adja József Attilának talán legelevenebb és min-
denesetre legemberibb portréját. E portré számos mozzanata, vonása 
már beszívódott a József Attila-filológiába, így olvasás közben néha 
a „déjà vu" érzése lepi meg az olvasót; ez azonban alaptalan, illetve 
helytelen: ezeket az emberi és írói vonásokat, egy-egy vers keletkezé-
sének körülményeit Ignotus Pál írta le először — s mind a mai napig 
a legnagyobb hitelességgel. 

Érdekes módon ezek az emlékezések arról beszélnek legkevesebbet, 
amiről pedig azt hinnők, bőven fognak szólni: a Nyugat első nagy 
nemzedékéről, akiket még gyerekszemmel láthatott óriásoknak, s 
akikkel — legalábbis egy részükkel — később együtt is dolgozhatott, 
s főként apjáról, Ignotusról. Nem mintha ez utóbbiról nem írna; sőt 
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igen szép, ironikusan érzelmes lapok szólnak apjáról, akit kétségtele-
nül nagy embernek s írónak tartott. De éppen mintha a melegség 
hiányozna ezekből a sorokból; lehet, hogy Ignotus, az apa szintén 
elkövette azt a vétket, amelyet tehetséges szülők tehetséges gyerme-
keikkel oly hajlamosak elkövetni: hogy csak a tehetségével — intel-
lektualitásával — érintkeznek, s érzelmileg nem keresnek kontaktust? 
Ma már ez nehezen megállapítható, hiszen minden résztvevő és tanú 
a sírba ment már; de hiába Ignotus Pál minden luciditása és írói-em-
beri őszintesége, itt marad valami kimondatlan, ami ajzza az olvasót. 
Lehet, hogy többet és mást is akart írni az apjáról, mint ami megje-
lent; lehet, hogy úgy érezte, másutt s más alkalommal már megírta 
róla, amit írhatott. Mindenesetre itt s ekkor az, amit leírt, erősen a 
töredékesség érzését hagyja. 

Lehet, hogy szándékosan? Hiszen Ignotus Pál ragyogó lapokat írt 
a töredékről mint remekműről — éppen Arany János kapcsán 
(63/4.), néhány töredékét elemezve. S ha irodalomtörténetileg helyt-
álló, amit a töredék jelentőségéről ír, halljuk ki belőle a szemérmes 
lírát is: bármennyit dolgozott volt is, bármennyire rúgna is írói-pub-
licisztikai hagyatéka (s ez bizonyára igen tekintélyes), Ignotus Pál 
életműve a töredék érzését kelti az utókorban. Ignotus Pál azok közé 
a lusták közé tartozott, akik megállás nélkül dolgoztak; mégis a lusta 
benyomását keltik, mert mintha a sok munkával elkerülnék az igazit, 
amire hivatottak. Pedig valójában a hivatásukat így teljesítik: cik-
kekben, recenziókban szórva szét műveltségük, élettapasztalatuk és 
villanó ötleteik kincseit. S ez jól van így: ha minden gondolatukat ki-
cirkalmazzák, ha minden ötletüket a végletekig kiaknázzák, talán a 
katedratudomány vaskos köteteit szülik meg s dicsőségét aratják le, 
de az utókor aligha fordul hozzájuk másért, mint referenciáért; így 
viszont olvasmány maradnak, üdítő és izgalmas, vitára és egyetértés-
re ingerlő olvasmány a késői nemzedékek számára is. S akkor mit 
számít, hogy egy verekedéséről majd annyit írt, mint felnövekedésé-
ről? Az egyik is, a másik is ragyogó töredék, s e töredékek együtt tel-
jes emberi-intellektuális portrét adnak, minden félbemaradottságuk-
kal is. 

Ezért elragadó olvasmány ez a könyv. 
* 

Minden dicséret megilleti a Múzsák Kiadót, hogy e kötet kiadására 
vállalkozott s azt oly érdekes, s a lehetőségei között oly jó reproduk-
ciókkal díszítette. És még inkább Nagy Csabát, aki az előszót írta, 
az egészet sajtó alá rendezte s jegyzetelte. Különösen jegyzetelése 
gondos, lelkiismeretes munka; szinte hibátlan. Ugyanez már nem 
mondható el a korrektori munkáról: a tűrhetőnél lényegesen több 
sajtóhiba maradt a szövegben, amelyeknek ha nagyrészét a szem 
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automatikusan kijavítja is, de fennakad rajta s bosszankodik; van 
azonban néhány, ami ezen túlmegy. Nem mindegy, hogy „pofozás" 
v a g y „pofázás", amit a románok csináltak a megszállt Budapesten 
(96.), vagy hogy Osvát mi volt: irodalmi „arbeiter", ahogy itt írva 
van, vagy „arbiter", amiről kétségtelenül szó van (138.). Kár ezekért; 
megszeplősítik a kiadást s valami amatőr ,,stich"-et adnak neki. 

N A G Y PÉTER 

KARINTHY, A TÉMA 

(Szalay Károly: Minden másképpen van, Szalay Károly: „Elmondom 
hát mindenkinek") 

Érdekelné-e Karinthy Frigyest, hogy oly népszerű munkásságát, 
páratlan életművét mára kiterjedt szakirodalom dolgozza fel? Mit 
szólna hozzá, hogy kedvenc nyilatkozata ellenére, amellyel nem hu-
moristának, hanem gondolkodónak, filozófusnak vallotta magát, első-
sorban mégis a humorista alakja rögzült a széles olvasóközönség 
tudatában, sőt nagyrészt az úgynevezett irodalmi berkekben is. Mit 
mondana a monográfiákról, az egyre gyarapodó értékelésekről ő, aki 
kimeríthetetlennek hitte a személyiség kincsestárát, s ezért minden 
jellemzést pontatlannak, hiányosnak, befejezetlennek minősített? 
Pályája mindmáig új és új értelmezésekre, tetszetős feltevések kiagya-
lására ösztönzi az irodalomtörténészeket, hogy bebizonyítsák: lám, 
Karinthyról még mindig lehet másként, a megszokott képtől eltérően, 
annak ellenében beszélni. De lehet-e véletlen ez olyan író esetében, aki 
maga inti a nyájas olvasót, hogy „minden másképpen van"? Ha még 
halála után, a gyászbeszédekre is válaszolni akart egy előre elkészített 
vetítővászonról, hogyan fogadná most a méltatásokat, a találó és 
cáfolhatatlannak tűnő, tanáros megállapításokat? 

Hinné-e vajon, hogy az első komolyabb monográfiát 1961-ben egy 
alig harminckét éves fiatalember írja róla? Felmerülne-e benne az a 
fantasztikus ötlet, hogy negyedszázad elteltével ugyanez a férfiú 
ugyanerről a tárgyról új könyvet publikáljon, a centenárium alkalmá-
ból egyszerre mindjárt kettőt? 

Talán irodalomtudományunkból elmúlt már az a korszak, amikor 
az éppen időszerű politikai kurzus kedvéért, annak irányvonalához 
idomulva „igazoló jelentéseket" kellett gyártani legnagyobbjainkról, 
hogy valóban kiérdemlik az olvasói, kritikusi figyelmet, s részesülhet-
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nek abban a kegyben, hogy a magyar irodalom hajójában utazhatnak 
értőbb társaik vezetésével a szebb jövő felé. Szalay Károly 1961-es 
pályaképe a kor szabályai szerint azzal az „ajánlással" kapott zöld 
utat, mintegy menlevélként hirdetve a fülszövegen, hogy „az első 
marxista igényű monográfia Karinthy Frigyes életművéről". Ma már 
szerencsére nem kell „igazolni" Babitsot, Kosztolányit vagy Kassá-
kot, noha világnézeti beállítottságukat — édes istenem — hajdanában 
enyhén szólva bírálni illett. 

A Kozmosz Könyvek egyik sorozata „viták és vélemények tükré-
ben" mutatja be az írók munkásságát. Szalay Károly Minden más-
képpen van címmel készített dokumentumösszeállítást Karinthy Fri-
gyes századik születésnapjára. Igaz, hogy a válogató munkáját már 
bibliográfiák, repertóriumok könnyítik, de az adatok még nem jelen-
tik a művek tartalmának ismeretét. így aztán számtalan írás közlése 
hat az újdonság erejével, hiába tudunk létezésükről a feldolgozó, 
adatgyűjtő címtárak jóvoltából. Időrendben haladva, szép kis fogad-
tatástörténet kerekedne ebből a vállalkozásból. Szalay Károly, mi-
közben átkötő szövegeket, magyarázatokat fűz a szemelvényekhez, 
ügyelve bár a történetiségre, feladja a lineáris kronológia elvét. Az 
összeállítás nyeresége, hogy problémákra, témakörökre osztja anya-
gát, s nemcsak szűkösen idéz egyes nézeteket, hanem távolabbi össze-
függésekre is asszociál. Kissé bizarrnak tetszhet ugyan, hogy Juhász 
Gyula írása és Tóth Árpád levele között Lenin összes műveiből citál, 
mondhatni, soha jobbkor. A részlet ugyanis éppen a versailles-i béke-
szerződésre vonatkozik, emlékeztetvén, hogy az „rablók és útonállók 
szerződése", „uzsorás béke, gyilkosok, mészárosok békéje volt". 
Érthetően persze, a legtöbbet a Karinthy-barátok írásaiból válogat. 
Babits, Bálint György, Kosztolányi, Schöpflin Aladár, Kardos László, 
Kolozsvári Grandpierre Emil, Abody Béla művei megkerülhetetlenek 
a Karinthy-filológia számára. De akad itt idézet az akadémiai kézi-
könyvből, s irodalomtörténészi becsületére legyen mondva, nem az 
eltelt harminc évből kiaknázható előnyt igyekszik kihasználni, az 
utólagos bölcsesség jegyében. Végre igen hasznos megismerni és nem-
csak átkozni a hírhedt ellenvéleményeket is. Tanulságos a Karinthy-
ról szóló csatározásokat az író saját szavaival, majd verselméleti fej-
tegetéseivel szembesíteni. (Szóvá kell tenni azonban egy kisebb elírást, 
amely már 1961 óta, valószínűleg sajtóhiba folytán kísérti a szerzőt. 
Szabó Lőrinc 1927-es, Pandorában közölt vitairatának pontos címe 
nem „Karinthy, a kritika és az alapszabályszerű modorosság", hanem 
„Karinthy, a kritika és az alapszabályszerű modernség".) 

Egy-két pályatárs véleményét szívesen láttuk volna még a szemelvé-
nyek között. A Karinthy költészetének szentelt fejezetben helye lett 
volna Nagy Zoltán tanulmányának, vagy indokolt lett volna közölni 
Osvát Ernő kritikáját a Holnap reggel bemutatójáról, Márai Sándor 
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kisesszéjét a Tanár úr kérem méltatásáról. A találó Móricz-részletek 
mellett a temetésen elhangzott nekrológból is érdemes lett volna talán 
egy jellemző bekezdést kiválasztani. Nemcsak az olvasó kíváncsisága, 
hanem a vállalkozás jellege is igényelné a folytatást. 

Az összeállítással Szalay Károly voltaképpen új művet teremtett. 
Idézetei szerves, más egységet alkotnak, amelynek nem a részletekben, 
hanem az egészben van az eredetisége. Meglehet, akár ugyanezekből 
a szemelvényekből más-más végkövetkeztetésekre jutó könyveket is 
lehetne szerkeszteni, s az itt közölt írásokból egy másfajta Karinthy-
pályakép is megalkotható lenne. Bizonyára lesz, aki megteszi, mert 
magára valamicskét adó filológus igyekszik elkerülni azt a kényelmes 
megoldást, szakmai ötlettelenséget, hogy egyszer már közzétett, 
hangsúlyozott szövegek sokaságát felhasználja, sőt eredeti találmány-
ként vezesse elő. , 

Szalay Károly másik kötete, az „Elmondom hát mindenkinek", 
alcíme szerint az író „életéről és műveiről" szól, de csak egyik szer-
kesztési szempontja a kronológia, a Karinthy-események időrendje. 
Életmű és életrajz, egységén túl állandóan kitér kortársi jelenségekre, 
európai párhuzamokra, műfajtörténeti kérdésekre. Irodalmi köruta-
zásra hív, pályakép és korszerű művelődéstanulmány is egyben. A fő-
város és vidék történelmi okokkal magyarázható megosztotságát a 
monográfus szinte irodalomszociológiai áttekintéssel vizsgálja. így 
válik Karinthy „urbánussága" Budapest-élménnyé, szerveződnek ha-
zává iskolák, kávéházak, szerkesztőségek. Nem téveszti szem elől a 
társművészeteket sem. Különösen a filmtörténetre vonatkozó utalásai 
láttatják új fénytörésben az író működését. A legjellemzőbb humo-
reszk-karcolat típusnak a filmmontázsszerűen építkező, fokozatosan 
gyorsuló iramú, ellenkező végkifejlettel záródó, meglepetést keltő 
írásokat tartja, akárcsak az újságkrokiba is átvitt kabarctréfa-párbe-
szédet. Abban a tényben, hogy Karinthy kedveli a naplóformát, 
Szalay Károly a filmsnittszerkezet előzményét fedezi fel. 

Szinkron tárgyalásmódot alkalmazva, a magyar- és világirodalom 
együttesében szemléli a kort. Heltai, Kosztolányi, Molnár Ferenc 
szerepéről valóságos miniesszét rögtönöz. A Tanár úr kérem elemzé-
sekor a gyermekkönyvek világát deríti fel. Megfontolandó „pillanat-
nyi gondolatvillanása", amely Alain-Fournier-t és Karinthyt „az élet 
álom" érzése alapján rokonítja. (Bár a gyermekkönyvek kategóriája 
helyett inkább „kamaszmítoszhoz csatlakozó" szemléletről beszél-
nék.) Jarry, Kafka, Shaw példáira hivatkozni Karinthy esetében min-
dig is kézenfekvő, ám Szalay Károly ellenőrizhető címeket, hasonlít-
ható motívumokat mutat fel. Csáth Géza hatásáról eddig is voltak 
sejtelmei a kutatásnak, de most egy tüzetes feltárás eredményeit kö-
vethetjük, mintegy mellékesen, mégis a monográfia egyik tartóoszlo-
paként. A Karinthy-írásokat rokon témájú művek közegébe helyezi, s 

13* 



616 Szemle 

nemegyszer elfeledett, alig olvasott szerzők alig ismert szövegeit kap-
csolja így az összehasonlító elemzés vérkeringésébe. Az elbeszélő sajá-
tos nézőpontja alapján Karinthy Cipőcsokor című novellájából kiin-
dulva már a századeleji halálmítosz körét rajzolja meg. A koponya-
metaforák és a „fecsegő hullák" leltározása pedig a bizarrba torkolló, 
groteszkba hajló Karinthyhoz vezeti a szerzőt és a vele kalandozó 
olvasót. Karinthy névadása ürügyén a névkomikum rejtélyeire világít 
rá. Mikszáth, Rákosi Viktor, Heltai Jenő, Molnár Ferenc, Gábor 
Andor névadását bemutatva olyan történelmi sort vázol, amelyből 
kiemelkedik az író névfantáziája az éppen időszerű ízléstől, divattól 
függetlenebb, az ábrázolt környezethez igazodó névhasználattal. A 
kortársakkal összevetett antifasiszta publicisztika egyik sajátossága 
lesz, hogy merőben más társadalmi és ideológiai irányból érkezők is 
hasonlóan vélekedtek. Kodolányi János j ó néhány alapvető politikai 
kérdésben Karinthyval szinte azonos elveket fogalmazott meg. 

Szalay Károly nemcsak az összefutó szálakat, hanem a szemléleti, 
ízlésbeli elhatárolódás jeleit is keresi. Elemzésekben fejti fel Rákosi 
Viktor, Ambrus Zoltán, Molnár Ferenc, Gábor Andor más termé-
szetű humorának eredetét, s az eltérő alapállásból fakadó megformá-
lásbeli különbségeket. 

Nemcsak kortárs nevek áramába kapcsolja be Karinthyt, hanem a 
magyar irodalom sodrába is. Ebben az értelemben Karinthy a komi-
kus-humoros-szatirikus művészet szintézisét hozta létre, szigorúan 
azt a fejlődést folytatva, amit még a reformkorban a Kölcsey és Bajza 
által szorgalmazott progresszív és erősen kritikus hangvételű komikus 
irodalom kezdett. A polgárosodás, modernizálódás európai követel-
ményeinek megfelelve, Jókain át hozzá visz az út. Szalay Károly a 
magyar irodalmi hagyományok folytatóját látja Karinthyban, Jókain 
nevelkedett nemzeti írót. Az így irtok ti jelentőségét is Berzsenyi, 
Csokonai, Kisfaludy, Szigligeti, Csiky komédiáihoz, Eötvös, Jókai, 
Mikszáth prózájához, Petőfi és Arany humoros-szatirikus költemé-
nyeihez méri. Felhívja figyelmünket arra, hogy a paródia műfajának, 
a karikírozásnak Arisztophanésztól Csokonaiig, Arany Jánostól Mol-
nár Ferencig terjedő hagyományai vannak. (Egy lehetséges előzményt 
még kiemelnék: Kazinczy vitriolos sorait, a Tövisek és virágok 
epigrammáit.) 

Az új monográfia egyik sarkalatos tételévé válik az a korábbi felis-
merés, hogy Karinthy személyisége, nőszemlélete, sőt humora nem kis 
részben gyermekkori megrázkódtatása, az édesanya korai elvesztése 
miatt fordult sajátos irányba. Karinthy vonzódása a biologikus-orvo-
si-természettudományos megközelítéshez, a mélylélektanhoz az író 
világlátását árnyaló tényezőként jelenik meg. Például úgy, hogy a 
koponya-motívum keletkezésének szellemi háttereként tárgyalja. (Ta-
lán hozzátehetnénk ehhez a biblia élményét is.) Karinthy háborúelle-
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nessége sera közvetlen politikai meggondolásból eredt, hanem az em-
beri társadalmat, a civilizációt fenyegető veszélyek elítéléséből. Ezért 
fokozódik érdeklődése a háború éveiben a fantasztikus irodalom iránt. 
Szalay Károly egymásból következő, logikus folyamatként festi a 
paródiából, háborúellenes publicisztikából kinövő fantasztikus regé-
nyeket, amelyekben mintegy paródiaként nyilvánul meg az önmagát 
pusztító emberiség erkölcsrendje és gondolkodásmechanizmusa. A 
paródia módszer, a fantasztikum pedig eszköz az ésszerűtlenség lelep-
lezésére. 

A háborút követő összeomlás Karinthy számára sokszorosan meg-
rázó erejű. Az első feleség elvesztésének fájdalmához még egy másik 
fájdalomérzet is képződik a régi haza, a Monarchia felbomlása miatt. 
Gyors körkép emlékezteti az olvasót, hogy a válságérzés, meghason-
lás a megszűnt soknemzetiségű állam más polgárainál, Musil, 
Kraus, Kafka prózájában is felbukkan. Karinthy személyiségére 
világító felfedezés, hogy az édesanya elvesztése után az anyanyelv 
elvesztésének lehetősége is veszéllyé válik, s fantomfájdalom formájá-
ban gyötri, hogy a határokon túl egy nemzetiség léte a tét. Szalay 
Károly azt tudatosítja, hogy Karinthy saját húsával és vérével azono-
sította a magyar nyelvet, énjét pedig mindazzal a történelemmel, 
műveltséggel, művészettel, amit az anyanyelv jelenthet. A szerző 
mindvégig figyel ezekre az összefüggésekre. A Capillária előszavából 
egy eddig elhanyagolt félmondatot emel ki. Karinthy egy „eltiport, 
megvert, kifosztott, megkínzott ország eltiport, megvert, kifosztott, 
megkínzott gyermekének" nevezi magát, tehát éppenséggel nem ta-
gadható meg tőle a hazájával vállalt sorsközösség. Az író nőszemlé-
letére hatással lehetett Weininger vagy Strindberg, de látásmódjának 
változásait inkább személyes tapasztalatai érlelték. Úgy vélem, Szalay 
Károly leglényegesebb megállapítása is ebben a környezetben tapint-
ható ki. Az életműhöz illő paradoxon felfedezésével ragadja meg az 
írói-emberi alkat egyik fő tulajdonságát. Karinthy, a kifelé forduló, 
magamutogató szerepekben tündöklő közéleti figura, a népszerű író 
— mély sebeket rejtegetett magában. „Aki nem veszi észre, hogy 
legalapvetőbb emberi tulajdonsága a szemérem, a rejtőzés, a legben-
sőbb emberi érzések eltitkolása, elhallgatása, az, azt hiszem, semmit 
sem ért meg Karinthyból" — figyelmeztet a szerző. így bomlik ki az 
a három titkolni való, tilos fogalomkör, amelyekről Karinthy csak 
hallgatni akart, hallgatni tudott. Ez a „szentháromság" az anya iránti 
szeretet, a szerelem és a hazaszeretet volt. Tegyük hozzá azonban, 
hogy a róla-nem-beszélés negatív viszonya nemcsak kiemeli, hanem 
össze is fűzi egymással ezeket az értékeket Karinthy eszmerendszeré-
ben. Hazaszeretetről, magyarságról vallott nézetei azonosak az anya-
szeretetről vallottakkal, állapítja meg Szalay Károly is. 

Karinthy szemlélete annyira személyiségközpontú volt, hogy soha-
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sem népekben, nemzetekben, osztályokban gondolkodott. Még náci-
ellenes cikkeiben sem németekről vagy olaszokról, hanem Hitlerről, 
Göbbelsről, Mussoliniról ír. 

A monográfia lehetőséget kínál szerzői önkorrekciókra is a Ka-
rinthy-pálya hű követőjének. Ilyen „önmeghaladás" nyílt vállalása 
a Kötéltánc új elemzése, amely lényeges felismerésekkel jut túl az 
J 961-es kötetben kifejtett értékelésen. 

Az Üj (más változatban: Nagy) Enciklopédia terve Karinthy ré-
széről valóban önáltatás volt. Nem hiszem azonban, hogy a kudarcért 
ő okolható. Szép gondolat, hogy senki sem lett volna képes megírni 
ilyen tisztázó művet a húszas-harmincas években, mert „nem az író, 
hanem a kor alkalmatlan erre". Feltevésem szerint ezúttal sem a kor-
ban keresendő a hiba, maga a feladatválasztás téves. Sem a Horthy-
korszak, sem az egyén nem tehető felelőssé a megvalósulatlan álo-
mért. Minden kor alkalmatlan erre, s minden magányos vállalkozó is, 
legyen bár oly ragyogó elme, mint Karinthy. Ha fogalmak tisztázá-
sa által nem lehet is javítani a világon, azt sajnálhatjuk, hogy az író 
egy gyönyörű, rendszeres utópia megalkotására már nem kapott időt. 

Kissé sommásnak érzem a kijelentést, hogy Karinthy nem a 
forma, hanem az ötlet művésze. Kétségtelen, hogy „a formát nem 
tűrő ötlet" sehol sem érvényesülhet olyan gazdaságosan, mint éppen 
az újságtárcában, feuilletonban. A szabad asszociációra épülő cikkek 
stílusát valóban az ötletek sziporkázása határozza meg. Bárcsak ma-
napság legalább feleannyira szellemdús, eredeti ideákból élő írás-
tudóink lennének. Mégis, Karinthy gondolkodásában csupán egyet-
len elemként fogadnám el az ötlet jelenlétét. Az ötletközpontúság 
ugyanis némely képzeletszegény filosz szemében leszállítja Karinthy 
irodalmi értékét, s a csillogást a felszínességgel azonosítók nem haj-
landók észlelni írói mélységeit. 

A magam elfogult olvasatában értékesebbnek, fontosabbnak tar-
tom a Mennyei riportox, mint ahogy azt a monográfia sugallja. Az 
Utazás a koponyám körül értékelésében viszont teljesen egyetértek 
Szalay Károllyal. Valóban remekmű, ilyen egyszerűen kimondható, 
nem szabad félni ettől a szótól itt. A regény csattanós válasz a keser-
gőknek, akik azon búsulnak, hogy Karinthy elaprózta magát, s a 
Nagy Művet nem írta meg. Dehogynem: itt van, ez az. Igazán a 
„reménytelenség fölött aratott diadalének, a vert helyzetből talpra 
állás himnusza" a mű. 

Bármely tudományos munka bírálata pompás alkalmat nyújt szőr-
szálhasogató kifogások, számon kérő akadékoskodások feltálalására. 
A Karinthy-kutatók, eddigi tapasztalataim szerint, ahhoz a különle-
ges emberfajtához tartoznak, akik nem az ostorozás, hanem a bíztatás 
és önzetlen segítségnyújtás emberei. Vitáikat, hangsúlymódosításai-
kat nem egymás ellenében, hanem egymást kiegészítve, Karinthy 
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Frigyes érdekében folytatják, dolgozzák ki. Legjobb képességeiket 
latba vetve kívánják mind elevenebbé tenni választott örökségüket. 
Szalay Károly könyvei máris új monográfiák előmunkálataira kész-
tetik Karinthy híveit. (Kozmosz Könyvek, 1987; Kossuth Könyvkiadó, 
1987.) 

FRÁTER ZOLTÁN 

„AZ EGYIK ÉN VALÉK . . . " 

(RADNÓTI NAPLÓJÁRÓL) 

Radnóti József Attilával kapcsolatban emlegeti, hogy a művész 
halálával a mű hirtelen egésszé válik, az abbamaradás a gesztusérté-
kűség rangjára emelkedik: „a mű átfordul a halhatatlanságba s ma-
gával rántja a törmeléket is. . ." (R. M. kiemelése). Ez azt jelenti, 
hogy organikus kör jön létre; az egész és az egésszé tevő sors/halál 
felő! nézve új értelmet nyernek az életmű egyes darabjai, amelyek 
ugyanakkor átrendeződve maguk építik föl az egészet és állnak össze 
sorsszerűvé, a szükségszerűség mágneskörébe vonván az esetleges-
ségeket. 

Ilyen, a mű által magával rántott törmelék Radnóti Naplója is — 
föltéve, ha meg tudunk szabadulni a „törmelék" kifejezés pejoratív 
értelmétől, s értékítélet helyett formai kategóriaként törmeléknek va-
gyunk hajlandóak nevezni minden nem szigorúan véve művészi vagy 
nem a megjelentetés szándékával írt és/vagy befejezetlen alkotást. 

Másutt — ugyancsak József Attiláról szólva — Radnóti azt sejteti, 
hogy a mű egésszé válásának gesztusértéküsége csak azoknak adatik 
meg a halállal, akiken „törvényszerűen teljesedett be a sors". S hozzá-
teszi: „Ilyen természetes halált csak egy költő halt még a magyar iro-
dalomban, Petőfi Sándor" (R. M. kiemelése). E kijelentéssel vitat-
kozhatunk ugyan, hiszen éppily „természetes" és „törvényszerű" volt 
egy Ady, egy Juhász Gyula vagy egy Csáth Géza halála is; az azonban 
kétségtelen, hogy Radnótinak még a természetesség általa használt 
legszűkebb értelmében is ott a helye Petőfi és József Attila mellett. 
S minthogy a természetesség itt egy folyamat sorsszerűségének követ-
kezményétjelenti, Radnóti Naplója még a költő életét és müvét alapo-
san ismerők számára is az a fontos forrás, amely e folyamatról — 
benső okairól és bensővé válásáról — a leghitelesebben tanúskodik. 

A napló olyan — a müvésziséggel még kacérkodó — szöveg, amely-
ben a legnagyobb az esztétikai rés. Olyan ablaka az irodalomnak, 
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amely a mindennapiság szférájára a legtágabban nyílik. Ez a szféra 
ugyanakkor kettős: éppúgy körülöleli a nyilvánosát, a közösségit és 
a kifelé-fordulót, mint az intimitást, a személyest és a titkot. 

Mégis: minden bizonnyal csalódni fog az, aki Radnóti Naplóját a 
voyeur szemüvegét viselve üti föl, és szerelmi bonyodalmak, kicsinyes 
sértődések, rosszízű pletykák után kutat. 

A Napló a költő életének kilenc kiragadott évét — ezerkilencszáz-
harmincnégytől ezerkilencszáznegyvenháromig — öleli föl. Pontosab-
ban: az 1934. július 8. és október 9. közötti mintegy húsz bejegyzés 
után közvetlenül 1937 következik, s csak innen kezdve beszélhetünk 
valamiféle folyamatosságról (minthogy 1943-ig minden évből van 
több-kevesebb naplójegyzet). Ez a folyamatosság azonban — még ha 
egyelőre eltekintünk is a Napló „tartalmi" szakadozottságától és sok-
féleségétől — csupán látszólagos. Elégedjünk itt meg a számok bizo-
nyító erejével: 1937-ben kb. tíz, 1938-ban hét bejegyzést olvashatunk, 
1938. szeptember 28. és 1939. július 8. között egyet sem stb. 

A szerző személyének és egyes visszatérő „szereplőknek" és témák-
nak az azonosságán túlmenően mi jogosít föl bennünket mégis arra, 
hogy a följegyzéseket összetartozó egységként érzékeljük; hogy a 
Naplóról beszéljünk? Erre — véleményünk szerint — a napló-műfaj 
mibenlétének körülírásával adható meg a válasz. 

Jelen írás választott címe: „Az egyik én valék. . ." Radnóti egy 
ezerkilencszáznegyvenes, december 4-i, munkaszolgálatosként írt be-
jegyzéséből való. Az idézett mondat szövegkörnyezetéből, úgy vélem, 
minden napló szellemi burka magyarázható; amennyiben alkotói 
oldalról tekintve minden napló szembenézés. 

Helyezzük hát vissza az eredeti szövegbe a fönti kiragadott monda-
tot. „Megöregedtem és tönkrementek az idegeim. Pedig tartottam 
magam, kellett, húsz lipótvárosi ügyvéd között kellett néhány » fegye l -
mezett« ember is. Az egyik én valék. . ." (H. Gy. P. kiemelései). A 
kiemelt szavak kulcsszókként kezelhetők. A naplóíró mindig szembe-
néz egy helyzettel — önmaga helyzetével. Az írás győzelem önmagunk 
és mások, a körülmények fölött. A tárgyiasítás és távolságteremtés — 
az idézett szöveg finom iróniája! — benső kényszer és külső hatalom. 
Hogy mikor mi erősödik föl, azt mindig a külső körülmények hatá-
rozzák meg. Minél inkább veszélyeztetik az én integritását és/vagy 
fizikai létét, annál erősebb a tárgyiasítás kényszere, annál sűrűbbek a 
bejegyzések és annál kevésbé sikerül a távolságot megtartani. Rad-
nóti Naplójában két ilyen erős funkcióváltás van, s mindkettő munka-
szolgálatos idejét hasítja le a „civil" életről: 1940. szeptember 3-tól 
december 18-ig és 1942. július 1-től az utolsó bejegyzésig. Az időben 
előrehaladva és a testi-lelki szenvedés növekedésével a napló funkció-
váltása a feljegyzések címzettjének módosulásában is megjelenik: ki-
mondatlanul és egyre gyakrabban kimondva is az „Édes Egy"-he/. 
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szóló hol kétségbeesett, hol reménykedő kiáltásokká alakulnak a fel-
jegyzései. 

A történelem beleszólása, hogy a naplóírás elvont ideája egyre in-
kább konkrét félelemmé és harccá válik: az ember nem hullhat szét 
az időben; minden körülmények között, naponta, akár kitépett no-
teszlapokon is, de át kell magát mentenie. A Napló utolsó része már 
a „nagy" Radnóti-versek hangjával cseng össze, az egyre gyötrőbb 
külső és benső realitás igazolja visszafelé a korábbi látomásokat és 
előrevetítve megmagyarázza a később keletkezőket. 

Minden szembenézés — így a napló is — tükör: fegyelmet és fele-
lősséget kényszerít ránk; vagy köribénk zárul, hogy önmagunkat cso-
dáljuk a világ minden rezdülésében. A naplóíró archetyposai Narcis-
sus és Perseus. Radnóti azok közé tartozott, akiket sorsa is a Gorgó-
val való örökös küzdelemre ítélt, neki a mitológia bűvös tükre mindig 
pajzs is kellett hogy legyen. A benső és külső küzdelmek sorozatát 
kiegészítést nem kívánva rekonstruálja Melczer Tibor a Napló hoz 
fűzött utószavában. „Radnóti naplója" — írja — „indíttatását, újra-
kezdéseit s a benne foglaltakat tekintve egyaránt válságok terméke" 
(M. T. kiemelése). 

Hozzátehetjük: termékeny válságok a Radnótiéi. A válságok átvé-
szelését a költő jellemének hajlíthatatlansága mellett — ahogyan azt 
Melczer Tibor is megjegyzi — mindenekelőtt három dolog segítette: 
humora, a kultúrához való viszonya és feleségével való kapcsolata. 
A két utóbbi sajátos jellegű: Radnóti éppúgy félti a kultúrát és felesé-
gét a fölfordult világban, amennyire azok hozzá tartozó léte és szilárd 
értéke az értékvesztett világban számára megtartó erőt jelent. Embe-
rekhez, eszmékhez fűződő viszonya nemcsak a Radnóti-kép pontosí-
tásában segíti az olvasót: az egyes problémák és megoldásaik Rad-
nótitól és korától függetlenül ma is érvényesek; némelyikük — saj-
nos — aktuális is. Első megközelítésben azt mondhatjuk: az egyes 
emberekhez való viszonya gyakrabban változó, az eszmékhez való 
viszonya állandó. Itt az utóbbival foglalkozunk röviden. 

A leggyakrabban visszatérő témák: zsidóság, magyarság, a hata-
lomhoz és a háborúhoz való viszony, halál, műhelytitkok, élet és mű-
vészet kapcsolata, élet és alkotó élet. Radnóti tragikus életútjának 
ismeretében nem szabad elfelejteni: európai emberként vállalta sor-
sát. Soha nem tagadta zsidóságát, de mindig magyarnak tartotta ma-
gát. Hogy pontosan értsük, ki és mi indult el Radnóti Miklós néven a 
halálba, nem árt hosszabban idézni. „Zsidóságomat soha sem tagad-
tam meg, »zsidó felekezetű« vagyok ma is . . . , de nem érzem zsidó-
nak magam . . . a fajt, a vérrögöt, a talajgyökért, az idegekben reme-
gő ősi bánatot baromságnak tartom és nem »szellemiségem« és »lelki-
ségem« és »költőségem« meghatározójának. [. . .] A zsidóságom 
»életproblémám«, mert azzá tették a körülmények, a törvények, a 
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világ. Kényszerből probléma. Különben magyar költő vagyok. . ." 
(R. M. kiemelése). így került abba a paradox helyzetbe, hogy egyre 
inkább sehová sem tartozott, mert a faji ideológia hatására sem a 
zsidók, sem a „magyarok" többsége nem ismert középutat, „»zsi-
dók és nemzsidók« egyaránt beleőrülnek a fajba, egyre inkább való-
ság lesz bennünk ez az ostoba, zavaros, soha végig nem gondolt fo-
galom" (R. M. kiemelései). így, ha Radnóti — Komlós Aladár föl-
kérésére — szerepel a zsidó költők antológiájában, az azt jelentette 
volna, hogy a magyarsággal szemben definiálja zsidóként magát. Iro-
dalom és „faj" viszonyát ő egészen másképp látta: „ha . . . Szép 
Ernő, Nagy Z., Füst M. és Vas István (mert faj vagyunk ugy-e ma-
gunk szerint?) benne lesznek, akkor szép magyar versgyűjtemény 
lesz. Körülbelül ez a véleményem a »zsidó irodalomról«" (R. M. 
kiemelése). A másik tábor viszont a magyar költők sorait igyekezett 
megtisztítani a „hígmagyaroktól". Az ördögi kör bezárulásához fur-
csa módon Radnóti katolicizmusa is hozzájárult. A régen tervbe vett 
kikeresztelkedés 1942-ben már benső konfliktussá vált : „itt-ott elő-
nyöm lehetettt volna a 'vallásváltoztatásból' s ez megcsúfította". 

Ezt a paradox talajvesztettséget oldotta föl a faji és vallási különb-
ségeket eltörlő magyar és világkultúra, az öntörvényűén mozgó hagyo-
mány nagy folyamába való beletartozás tudata: „S rokonom a hitét-
váltó Balassa, az evangélikus Berzsenyi és Petőfi, a kálvinista Kölcsey, 
a katolikus Vörösmarty, vagy Babits, avagy a zsidó Szép Ernő, vagy 
Füst Milán, hogy közelebb jöjjek. S az ősök? A Berzsenyi szemével 
látott Horatius éppúgy, mint a zsidó Salamon, a zsoltáros Dávid 
király, Ésaiás, vagy Jézus, Máté vagy János stb.". A zsidóság-ma-
gyarság problémával való szembenézés hitelét megrázóan igazolják 
a későbbi történések. 

Füst Milán írja a naplóihoz csatolt „epilógusában", hogy egy napló 
igazából akkor „jelenthet valamit", ha írója „műfajjá nemesíti". 
Minek alapján lehet elkülöníteni az irodalmi naplót, amilyen Rad-
nótié is, az események puszta kronológiájának szubjektív (vagy ob-
jektív) lejegyzésétől? Irodalmi alkotássá — s ezzel elkerülhetetlenül 
egy műfaj képviselőjévé — akkor válik egy szöveg, ha benne egyetlen 
középpont válik struktúraalkotó elvvé, s a szöveg minden mozzanata 
szükségképpen ebből a pontból bontakozik ki, ennek köszönheti léte-
zését, s e pont révén válik magyarázhatóvá az egyik mozzanat össze-
függése a másikkal. A napló e műfajkonstituáló elvét a szembenézés 
fogalmában ragadhattuk meg. 

A szembenézés legföltűnőbb „formai" jegye, következménye: a 
fikció hiánya; a negatív fikció nézőpont, idő és történés közös meg-
határozója. Hiszen a szembenézés a legrövidebb, az egyenes út szub-
jektum és objektum között. A szembenézés a nézőpont, azaz a napló-
író szempontjából közvetlenségként jelenik meg: egyfajta rövidre zá-
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rásként a „lírai én", az „elbeszélő", az „író" stb. és a „magánember" 
között. S már itt fölmerül egy probléma. Mert bár vitathatatlanul 
igaza van Radnótinak abban, hogy a „hazugság úgy üt ki a stíluson, 
mint bőrön a fekély", mégis az élet és a mű viszonya a napló esetében 
más műfajokétól eltérőnek látszik. Mondhatjuk ugyan metaforiku-
sán bármely alkotással kapcsolatban, hogy igazolja alkotója életét, 
vagy fordítva, s kereshetjük egy mű életrajzi vonatkozásait stb., a 
napló hitelessége viszont azt jelenti, hogy le kell fednie írójának benső 
megélt életét; hogy ezt az életet a naplóból ismerjük meg. A napló 
nem visszafelé, a megtörtént dolgok igazságértékében, a (személyes) 
múltban talál igazolást, hanem a folyton íródó jövőben; ahogyan 
Radnóti Naplójanak igazolása is mindaz, ami következett. S az idő 
problémája felől nézve a szembenézés a kronológia rövidre zárása-
ként jelentkezik: a bejegyzések időpontjai megváltoztathatatlanul 
alakítják ki azt a sajátos időrendet, amely önállóvá válva egyaránt 
fölébe kerekedik a szerzői akaratnak és a dátumokhoz tartozó szöve-
gek saját időtartalmainak. A Radnóti-naplóban ez a sajátosság ki-
élezettenjelentkezik, amikor régebbi följegyzések keverednek az újab-
bak közé, a kommentált szövegrész összeolvad a kommentárral stb. 
(Ez az összetett — és itt bevallottan kevéssé tisztázott — viszony a 
napló külső és benső időrendje között, valószínűleg szintén a műfaji 
jellemzők közé sorolható.) 

A nézőpontról és az időről elmondottakból következik a történés 
önkényességének lehetetlensége is. Amit a történetírás arisztotelészi 
jellemzésének a szemére szokás vetni, hogy tudniillik — érthetően — 
a korabeli történetírásra igaz csupán, amely nem annyira visszatekin-
tés és általánosítás, mint inkább „egyedi esetek" közel egyidejű le-
jegyzése, az tökéletesen illik a napló történet-ábrázolására. S éppígy 
alkalmazható napló és szűkebb értelemben vett szépirodalom szembe-
állítására Arisztotelész észrevétele történetírás és költészet különbsé-
géről, nevezetesen: „hogy az egyik megtörtént eseményeket mond el, 
a másik pedig olyanokat, amelyek megtörténhetnének." A történet-
fikció jogát a naplóírótól mindig a sors veszi át. Radnóti ösztönösen 
megérezte, hogy egy adott élethelyzetben mit kell közönségnek szánt 
verssé fogalmazni, s mi az, aminek a napló személyesebb szférájában 
a helye. Természetesen itt is folyamatról van szó: sors és jellem egy-
másbaalakulásának, egymáshoz hajlásának folyamatáról. 1940 no-
vemberében még azt írja Radnóti Janus Pannonius táborbeli elégiá-
jával kapcsolatban: „És én most világosan látom, nyugodtan, biz-
tosan várom: megőrülök majd itt! J. P. nem munkatáborban írt." 
Innen kellett eljutnia oda, hogy két év múlva leírhassa: „Felolvastat-
ják a három 'munkatáborban írt' versemet, utána mintha kis csaló-
dott csodálkozás rezegne a levegőben. Két szerelmes vers, egy pedig 
a királyhágói kecskékről. Szeretném megmagyarázni mindig és újra, 
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hogy ez így természetes. . ." (R. M. kiemelése). Mint ahogyan éppígy 
lesz természetes, hogy a Bori Notesz versei már a tanú pozíciójából 
íródnak, mert a költő saját sorsában, fenyegetettségében és szenve-
déseiben fölismerheti: mindez nemcsak az övé; így az egyénit a közös 
pozíciójából, fölülemelkedve és kívülről is nézheti. Az egyéni sors 
szimbólummá vált, a költészet olyan napló-pozíciót vehet föl, amely 
a személyesen túlit örökíti meg. 

A fönti út gondolati állomásait olyan bejegyzések jelzik, mint: „Ha 
valóban van még elvégezni való munkám itt, nem pusztulhatok el. 
S ha elpusztulok, akkor nem volt már értelme annak, hogy éljek." 
Vagy később: „hogy is lehet alkotómunka nélkül élni. . .!". S hogy 
miért volt természetes annak a három munkatáborbeli versnek a „te-
matikája", arra is megkapjuk a választ. Mert amíg az én kívülről való 
fenyegetettsége nem lépi át azt a mértéket, ahonnan kezdve a szub-
jektum egészére kiterjeszkedik, addig elmondható: „veszélyszükség-
letemet (ilyen is van) kiélem a verseimben, az úttesten vigyázok." 
De az csak addig a bizonyos pontig mondható. Onnantól kezdve 
valóság és költészet viszonya szükségszerűen fordul át, az egyéni 
szenvedések (sérv, feltört kezek és lábak, gyulladt fogak stb.) számára 
marad a napló, a költészet viszont a vágyak, az öngyógyítás szolgá-
latába áll. S a Bori Notesz időszaka lesz „valóságelv" és „örömelv" 
e viszonyának újabb megváltozása, költészetben való manifeszt szin-
tézise. 

Ha alkotói oldalról nézve a szembenézés fogalma segített a naplót 
mint műfajt elhelyezni a szépirodalomban, akkor az olvasó nézőpont-
jából a szembenézés lesz az, ami megkérdőjelezi a napló szépirodal-
mi produktum voltát. Ki lehet indulni a napló alaphelyzetéből: „az 
egyik én valék." Míg minden szépirodalmi mű autoritásra tör, léte-
zésével módosítja, tagadja és kizárja az összes előtte (és mellette) 
létezőt, ahogyan T. S. Eliot vagy Peter Szondi véli, addig a napló 
semleges a megelőző és egyidejű naplókkal szemben; az utóbbiak 
számára kihívás, vita lehet, de tagadás semmiképpen sem. Ez is hozzá-
tartozik a Radnóti Naplójának (és egyidejű verseinek) és a Bori No-
tesznek a viszonyához. Az okok a szűkebb értelemben vett szépiro-
dalomnak és a naplónak a mindennapiság szülőszférájához való 
más-más viszonyában kereshetők. 

Peter Szondi hívta föl a figyelmet arra, hogy az irodalomtudomány 
sajátosan perpetuált megismerés, jogosultságát és érvényét mindig 
csak a művekkel újraszembesítve nyeri el. Nem mondja ki, de szövege 
immanensen tartalmazza azt az — egyébként nem új — igazságot, 
hogy ezzel szemben az irodalomtudomány tárgyát képező alkotások 
semmiképpen sem hordozzák fogalmukban követelményként azt, 
hogy a világhoz képest perpetuált megismerést jelentsenek. A napló-
olvasás viszont elválaszthatatlan a leírt események hitelének állandó 
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keresésétől, a valóságra való visszavonatkoztatástól. Ennyiben min-
den naplót dokumentumként kezelünk. 

A dokumentum-lét azonban a mindennapiság szférájának két ol-
dala közül csak az egyikhez kötődik. A személyes mindennapi léte-
zésre visszavonatkoztatva minden napló üzenet is. 

A naplók hátterében tehát különféle horizontok derengenek föl. 
E különféle horizontok eleve különféle olvasati lehetőségeket rejte-
nek. Melczer Tibor már említett utószavában három fő vonalon ol-
vassa a Radnóti-naplót. Megrajzolja a szélesebb történelmi horizon-
tot, a személyes életsors horizontját és a Napló „költői horizontját"; 
versek és kötetek érintkezési pontjait a naplójegyzetekkel. Olvasata — 
mint minden olvasat — a napló lehetséges funkcióiról is vall. A Világ-
irodalmi Lexikon „napló" szócikke a következőket írja: a napló 
„hitelességével rendszerint hozzájárul írója személyiségének és korá-
nak megismeréséhez, nemritkán egy kialakult képet módosít, téves 
nézeteket és elképzeléseket helyesbít, vagy művek értelmezését segíti 
elő". Ez a meghatározás egybevág az utószó írójának törekvéseivel: 
az olvasat kiindulópontja a naplóíró személye. Láthatólag két alap-
vető olvasási mód ajánlkozik: egy hosszmetszeti és egy keresztmet-
szeti. Melczer utószava szerencsésen egyesíti a kettőt. 

Egy olyan jól ismert alkotó esetében azonban, mint Radnóti, vél-
hetőleg kevés az, hogy a napló megerősíti a már amúgy is kialakult 
személyiségképet. Éppen ezért nyomul előtérbe erősebben egy másik, 
kevéssé emlegetett napló-funkció, az, hogy a nap\ó, mint elnevezése 
is mutatja, többek között az időt strukturálja. Az olvasó számára 
többnyire holt, nemlétező dátumokat tölt meg a napló tartalommal, 
számunkra-valóvá, sajátunkká teszi a soha meg nem élt „n hó x-edi-
kéket". A napló értelmessé és embertelivé teszi a múltat. S itt adódik 
a keresztmetszeti olvasás egyik lehetősége: azonos napokat, azonos 
eseményeket szembesíteni különböző naplókból, amennyiben erre 
mód van. Mégegyszer: nem a napló tartalmához, hanem a tartalom-
mal teli időhöz kaphatunk így többletet. Úgy, hogy „az egyik én 
valék". 

Két megkapó szubjektív portré emelkedik ki a Napló esemény- és 
arcképtárából: a József Attiláé és a Habits Mihályé. Az „agg koszo-
rús" Adyval párbaállítva válik az előző nemzedékben megtestesült 
példaképpé, és a Halász Gábor emlegette „tiltakozó nemzedék" e 
példát nagyságában Radnóti szerint József Attilában és magában 
Radnótiban ismételheti meg. Nem érdektelen az a folyamat sem, 
amelynek következtében az 1934-ben még „Radnóti-generációt" em-
legető költő számára a negyvenes években már csak József Attila 
jelent szellemi társat és vetélytársat. Babits értékelésének változása a 
Napló ban és József Attila fölismert jelentősége mint benső kihívás 
és biztatás, külön tanulmányt érdemelne. 
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Visszatérve a párhuzamos olvasatokra: válasszunk ki a Naplóból 
találomra, esetleges asszociációk útján egy eseményt, próbáljuk az 
időt „tartalmasítani". 

Karinthy Frigyes halála: 1938. augusztus 29. Radnóti Naplójában 
a következő bejegyzés áll: „Délután meghalt Siófokon Karinthy 
Frigyes. Bálint Gyuri telefonálja meg a Dunakorzóba. A Ny. rendes 
hétfői összejövetele. Gyuri a kávéházból megy be a szerkesztőségbe. 
Félóra múlva, hét óra néhány perckor egy nő jön ki a terraszra, — 
egy urat kérnek a telefonhoz a Ny. asztaltól. Mohácsi megy, vörösen 
jön vissza a hírrel. Schöpflin, Gellért, Nagy Zoltán, Kosztolányiné, 
Hont, Mohácsi. Döbbenten ülünk, a szemek égnek. Aztán Kosztolá-
nyiné sikongva elrohan. Gellért észrevehetetlen, lassú mozdulattal a 
szívére markol. Csönd van. Sch. kezd beszélni valamit, aztán Gellért 
telefonál a PN szerkesztőségébe, hogy megerősítették-e a hírt." E 
napnak Radnóti Naplójában „nincs folytatása", Karinthy haláláról 
többé nem esik szó. 

Egy másik napló, a Füst Miláné, ugyanerről a napról így ír: 
„Augusztus 29. — Karinthy Frigyes meghalt. Ez jobban fáj mint 
Osvát, mint Dezső, mint akárki, nem is hittem volna. Úgy látszik, a 
fiatalkor teszi, hogy együtt voltunk fiatalok, f. . .] De nem is érdemes 
már így lenni, élni, valami kopár Szaharában, mindentől megfosztva, 
ami az ember szívéhez volt nőve. — Oh Frigyes, nagyon fájsz! Hogy 
szabadott neked meghalni? [. . .] Oh Frigyes, egész éjjel sirattalak, 
hogy tehettél ilyet? Hogy szabad ilyet tenni, hisz nem való volt neked 
a halál." Füst Milán Karinthy halálára évek múltán is többször 
visszatér. 

Karinthy halálhíréről akkor mindenki értesült. Amit mindkét napló 
elmond, az a napló alaphelyzete: „az egyik én valék". S ugyanígy — 
ötletszerűen — összevethető Kassákné halála Radnótinál és Füstnél, 
vagy a látogatás a nagybeteg Babitsnál 1941. június 14-én, Radnóti-
nál és Babits Beszélgetőfüzeteiben. 

A fönti három példa persze kiragadott. A napok úgyis megtelnek 
tartalommal, ha a kortársak útjai nem kereszteződnek. Mert az időt 
az teszi embertelivé, ha a történelem eltérő pontjain álló naplóíró és 
olvasó találkozik egymással. Mert minden napló dokumentum és 
üzenete az elmúlásnak. 

HÁRS G Y Ö R G Y PÉTER 
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ILLYÉS GYULA: NAPLÓJEGYZETEK 

1929-1945; 1 9 4 6 - 1 9 6 0 

Voltaképpen mi érdekel bennünket legjobban egy jelentős iró nap-
lójában? A kor, ahogyan az ő szemében tükröződik? A kortársak, 
események — testközelből? Vagy inkább önmaga, úgy, ahogy meg-
mutatkozik önarckép formájában, műveinek színfalai mögül előbuk-
kanva? — Feltehetően éppen a naplóírótól, a feljegyzett anyagtól és 
a megörökítés módjától függ az, hogy mi ragadja meg elsősorban 
figyelmünket; s mi az, amit legfőbb értékének vélünk. Mindebbe bele-
szól természetesen a megélt időszak, a jegyzetek dátumai mögött álló, 
nyíltan vagy burkoltan érzékelhető történelmi-politikai korlátok, elő-
ítéletek, netalán tilalmak rendszere. Illyés Gyula írásait olvasva, mind-
ez nyomatékosan juthat eszünkbe. 

S ehhez nyomban társulhat az, amit az írásos anyag igen lelkiisme-
retes, értő gazdái (Illyés Gyuláné, Illyés Mária) a válogatásnál, össze-
állításnál szem előtt tartottak: olyan sajátos „naplóról" van szó, 
amelynél magától értetődővé lesz az, hogy időnként publikációk, 
avagy kiadatlan cikkek ékelődnek a napi feljegyzések közé. Ahogy az 
első kötet utószavában Domokos Mátyás indokolja: Illyés szellemét, 
az általa elkészített naplójegyzetek (Magyarok) alapján veszik min-
tául. Ez a fajta rendhagyás új oldalról juttathatja eszünkbe a napló 
műfajára vonatkozó, utóbbi szakirodalmi, poétikai kérdéseket a fiktív 
én szerepéről a feljegyzésekben; a naplóíró mint narrátor távolság-
tartásánakjelentőségéről (Manfred Jurgensen, 1979; Anton Schwöb, 
1979; Gerald Monsman, 1980. stb.). 

Kétségtelen, hogy a legkülönbözőbb korszakok eseményeinek, figu-
ráinak, szokásainak éles szemű, következetes figyelemmel kísérése, 
megörökítése évszázadok óta kiváltságos érték, akár irodalom, akár 
krónika gyanánt. Kultúra-őrző és kultúrtörténeti dokumentumot kép-
viselő. Hova tartozik mindezen belül Illyésnek ez a két kötete? 

Nem „napló", a szó közvetlen értelmében, hiszen nem vezeti nap-
ról napra. Hiányzik belőle a krónikás-jelleg, az események rendszeres 
követése, hű számontartása. Például az első kötetben 1931-tői 1935-
ig néhány Nyugatban és másutt közreadott cikk pótolja a napi fel-
jegyzéseket. Ezek nem szolgálnak dátumhoz kötött észrevételekkel, 
viszont fényt vetnek az írót foglalkoztató gondokra. Akár egy-egy 
recenzió is betölthet nála ilyen szerepet. Példa lehet erre Szalatnai 
Rezső tanulmányairól írott cikke. 

Az első benyomás szerint így bizonyos heterogenitással találko-
zunk. Ám az olvasás során inkább az bizonyul karakterisztikusnak, 
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ami e különnemű feljegyzéseket egybefűzi: a makacsul visszatérő 
alapkérdések, a megközelítés- és megfogalmazás-mód, az írói egyéni-
ség megnyilatkozásai. így egyfelől azt tapasztaljuk, hogy Illyés napló-
jegyzeteit sokrétűség jellemzi. Különösen 1929 és 1945 között tűnhet 
fel, hogy az irodalomtörténetileg becses részletekhez politikailag, 
szociológiailag, lélektanilag stb. figyelemre méltó észrevételek társul-
nak. Másfelől még meghatározóbbnak látszik az, hogy Illyésnél ezek 
a szférák többnyire szétválaszthatatlanok. Bizonyságul kínálkozhat 
például az, hogy mindkét kötetben fellelhető egy-egy eszmei központ, 
az időszak élmény- és gondolatvilágának egy-egy centruma, amelybe 
összefutnak az oly különböző szálak. Ilyen jellegű az első kötetben a 
Magyarok pusztulása című Illyés-írás, a másodikban pedig Petőfi-
könyve, illetve mindaz, ami az adott években hozzáfűződik. 

Az elsőként említett cikk a Magyar Hírlapban jelent meg, 1933. 
november 15-én. A korszakos politikai eseményekhez kapcsolja az, 
hogy éppen az elsöprő erejű német fajvédelem idején merészeli szóvá 
tenni a dunántúli honfitársak létfeltételeinek hátrányait a kedvez-
ményezett magyarországi németséggel szemben. Az így magára hívott 
figyelemből fakad képviselőségének felmerülő terve; illetve a népi 
író csoport parlamenti szerepeltetésének elképzelése, találkozásuk 
Gömbössel, annak hatalomrakerülése idején. Ettől teljesen függetle-
nül, Hevesi András (Illyés szerint addig „meghitt barátja") választ 
ír a „felelőtlen lírai költő"-nek. Nincs veszélyben а Dunántúl! — állít-
ja. A napló szerzője úgy véli, hogy itt kezdődött „az a fájdalmas 
szétkülönülés, amely később az eddig elég egységes fiatal magyar iro-
dalmat »urbánusok«-ra és »népiek«-re szakította szét". 

A kiemelt írás és a Gömbös-találkozó egyfajta, jellegzetes gerincét 
adja az 1929—1945 közti feljegyzéseknek, egyben a pálya ívének. 
Felvonultatja meghatározó áramait. Illyés maga fontosnak tartja a 
találkozót, ezt mutatja az, hogy többször visszatér rá, gondot fordít 
az egyes mozzanatok, árnyalatok pontos rekonstruálására. A be-
gyűjtött és rögzített megfigyelések együtteséből rajzolódik ki az egy-
szerre irodalomtörténeti, politikai, pszichológiai dokumentum. Zi-
lahy Lajos lakásában hozzák össze a miniszterelnököt és a jeles, 
fiatal írókat. Illyés megörökíti a kialakuló légkör feszültségét, a jele-
netek drámai fordulatait, s mindebben az egyes írói személyiségek 
szerepét; az egymás közt előre kiosztott problémákat, felvetésük ha-
tását. így kap szerepet Móricz Zsigmond „idegőrlő nyugalma", 
amellyel kezdésként felolvassa egy Szatmár megyei napszámos heti 
étlapját; Németh László sápadtsága, ellenséges szótlansága. Egymást 
váltják és egészítik ki, amikor sorra veszik a közös gondokat: a du-
nántúli egyke-jelenség veszedelmét (Illyés — Németh Imre); az erdélyi 
magyar párt káros hatását (Tamási Áron); a sajtó, a népnevelés, az 
új szellemi társaság kérdéseit (Szabó Lőrinc, Féja Géza, Zilahy Lajos). 
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Életkép és élethelyzet ez, amely egyben tabló, a naplóíró pályatársai-
nak derékhadáról, a jegyzetek születésének egyik meghatározó irodal-
mi közegéről. 

A feljegyzések egyik, irodalomtörténetileg érdekes fővonulata ép-
pen ez: közelképek a kortársakról, mozaikokból összeálló portrék. 
Magatartások, állásfoglalások, sokszor később is sokat vitatott össze-
ütközések pillanatképei in statu nascendi. így Szabó Lőrinc alakjával 
gyakran találkozunk, köznapi életmozzanatok, közös családi kirán-
dulások alkalmával; közös akciók idején — amikor például ketten 
állítják össze az ifjúság kiáltványát Németh László és Zilahy tervei-
ből, 1935-ben. De felbukkannak nézeteltérések is, például akkor, 
amikor Szabó Lőrinc Gömbösnek szóló üdvözlő táviratot akar alá-
íratni (1935. március). Jóval később viszont — 1946-ban —, Illyés 
felháborodva tárja fel a Szabó Lőrincet érő támadás (Vezér című ver-
séért) hátterét. Az együtt megélt mozgalmas évtizedeket Illyés rövid, 
megragadó sírbeszéde zárja le, 1957-ben. Még nyomatékosabb szere-
pet játszik a naplóban Németh László. Őt a „legtöbbre becsült szel-
lemi vívótárs"-ként jelöli meg, s az „ország legnagyobb, élő szép-
írója"-ként tiszteli 1945-ben. Tizenöt évvel később, saját ellenzéki-
ségének természetén tűnődve így monológizál: „Még Németh László 
kormányában is ellenzék lennék" — s rögtön hozzáteszi: „Szívem 
szerint még a magaméban is." Nehéz történelmi időkben, ostrom 
alatt, más életveszélyek idején családjuk is egymást segítve vészeli át 
a megpróbáltatásokat. Mindez nem akadályozza meg abban, hogy 
ellentéteiknek is helyt ne adjon. Gulyás Pál verseinek megítélésében 
éppúgy, mint különböző személyi, irodalmi csatározásokban. Jól 
ismeri Németh László felfokozott érzékenységét, de világosan láttatja 
a vele szemben állók indíttatásait, elfogultságait is. Arra törekszik, 
hogy tárgyszerű képet adjon az elhangzott és leírt szavak eredeti 
rögzítésével. Próbál békítő szerepet játszani, de arról is beszámol, ha a 
kétkulacsosság vádját hívja ki önmaga ellen. Németh László szemé-
lyiségének szuggesztív hatását sokszor saját gondolatszövése, stílus-
fordulatai is magukban rejtik. Tamási Áronhoz fűződő élményei szo-
rosan összekapcsolódnak erdélyi gondolataival, itteni utazásainak 
elementáris erejű tapasztalataival. Tamásit keresi Kolozsváron, ami-
kor megfogalmazódik benne a mélyenszántó első benyomások éles-
ségével: „Akinek a tüdeje gyönge, menjen a Tátrába; akiben a ma-
gyarsága gyönge, jöjjön Erdélybe." (1942). 

Ez a maxima visszautal az eszmei középpontnak nevezett Magya-
rok. . . cikkre, s az ehhez kötődő Gömbös-találkozóra. Ugyanakkor 
a jegyzetek sorozatára, irodalom és politika összefüggéseire figyelve 
fontosnak látszik aláhúzni azt, hogy az említett találkozó a népi írók 
markáns elhatárolódásának megnyilvánulása lett. A rögzített árnyala-
tok nemcsak az egyes személyiségek pillanatképeit hozzák közel, ha-
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nem sokszor hozzájárulnak ahhoz, hogy friss — bevallottan egyedi — 
megvilágításban tűnjenek elénk individuum—irodalomtörténet-
történelem szövevényes kapcsolatai. Ezt tapasztalhatjuk már Szabó 
Lőrinc, Németh László megidézéseinél is. Ez utóbbinál különösen a 
Szekfű-vita idején, majd egyetemi tanársága meghiúsulásakor. Ele-
venére tapint Illyés, amikor megállapítja, hogy egyik jellemzője a 
könnyen támadhatóság. 

A lapokon szereplő pályatársak közül csak kiemelt példa a fenti 
kettő. Igen tág körben, s rendkívül változatos szituációkban szerepel-
nek a II. világháború előtti, majd az 1945 utáni irodalmi élet kulcs-
alakjai éppenúgy, mint a kisebbek, a háttérbe szorulók, netalán el-
felejtettek. A jelentősek közt kiváltságos helye van itt József Attilának. 
Illyés megörökíti a jelenetet, amikor a PTDE egyik termében a 
Bartha Miklós társaságból kilépők a baloldali munkásfiatalokkal 
együtt folyóirat szerkesztését tervezik, s Kodolányi, Fábián Dániel 
niegéljenzik a belépő József Attilát. Majd tanúi lehetünk annak, ami-
kor éjszakai séta közben, József Attila elmondja, hogy át fogja írni 
verseit forradalmiakká és Üsd a tőkét. . . címmel fogja kiadni (1930). 
Jóval később feljegyzi, milyen harc kezdődik a jobb- és baloldal kö-
zött József Attila kisajátításáért (1942), majd Bányai László könyve 
kapcsán bosszankodik, de leszögezi, hogy Flóráról az „igazságnak 
megfelelő hangon emlékezik meg". 

Babitsék, Nagy Lajos, Kodolányi János, Sárközi György, Déry 
Tibor, Zelk Zoltán mellett Fejtő Ferenc, Pap Károly, Sándor Pál, 
Ember Ervin és mások nevével, tevékenységével találkozunk. A há-
ború után pedig Veres Péter, Darvas József, Erdei Ferenc, Szabó Pál 
körein kívül gyakran felbukkan Illés Béla, Hidas Antal is. Sárközi 
Mártával folyamatos a munkakapcsolat, ő közvetít Pilinszky, Juhász 
Ferenc, Lator László, Domokos Mátyás és Illyés között. Az öreg 
Tersánszky hívja lelkesen telefonon (1959). Nyúlánk, „okos és szo-
morú" fiatalemberként jelenik meg Csoóri, „lelkes, szívós" ifjúként 
Rozgonyi Iván. Ezt a csak körvonalakkal jelzett, tágas hálózatot a 
közéleti tisztségek révén — főként 45 után — politikusok, kultúrpoli-
tikai szerepet játszó tudósok, művészek sora bővíti (Rákosi, Révai, 
Ortutay, Kodály, Bernáth Aurél, Pátzay Pál, Major Tamás stb.). 
Ehhez járulnak a régi és új francia barátok, írótársak; a hivatalos 
utazások, magánlevelezések, látogatások alkalmával fenntartott és 
gyarapított külföldi kapcsolatok. Valamennyinél az teszi beszédessé 
akár a gyors feljegyzést is, hogy elevenségükben, a történések sodrá-
ban őrzi meg Illyés az embereket, színhelyeket, gesztusokat, reagálá-
sokat. Ilyen közelségből lehetünk tanúi a Nyugat belső kapcsolatai 
alakulásának a harmincas évektől, majd a Válasz és a Magyar Csillag 
sorsának — személyes vonatkozásokkal, vitákkal együtt. Elvi ellen-
tétek és egyéni érzékenységek irodalmi, történeti szerepét érzékelhet-
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jük egy kortárs szemszögéből. így értesülhetünk belső feszültségekről 
Babits és Németh László, Móricz és Kodolányi, futólag saját maga és 
József Attila között. Közeli képet kapunk — ismét Illyés oldaláról, 
persze — arról: hogyan vált ki Németh László a Válasz szerkesztősé-
géből. Babits és Németh László kapcsolatára egyetértően idézi 
Schöpflin Aladárt: „Laci és Mihály egymás komplexumai." Különö-
sen az 1929—1945-ös kötetben a lapok alapítási terveit, ezek érlelő-
dését élhetjük meg a résztvevő hevületének frisseségével, a felmerülő 
gondokkal, vélemények szembesítésével együtt. Ortutay Hungarológia 
című lapjáról hallunk (1935), majd részletesen egy napilap alapítási 
lehetőségről, amelyet személy szerint Illyésnek ajánl fel Imrédy, 
1938-ban. 

Ez utóbbi epizód jellegzetes példája annak, amikor az egyéni élet-
rajz adalékai és a korrajz, irodalmi élet és politika körei összefonód-
nak, s amikor egyúttal figyelemre méltó párhuzamok és összehason-
lítások kínálkoznak akár e két naplókötet, akár e két időszak között. 
Például az itt megörökített Imrédy-beszélgetések félelmes ellenpontja 
1945 után a háborús bűnösök bírósági tárgyalásairól készített feljegy-
zés-sor, Imrédy halálos ítélethozatalának légköre, közege. Politikai 
és írói dokumentum egyben a közvetítés 1942-ben a Szabad Szó 
értekezletéről, ahol azt vitatják, belépjenek-e a Parasztszövetségbe, ne 
alakítsanak-e külön földmunkás-szakosztályt. Mintegy kiegészíti, 
folytatja a tudósítást 1945 után, a sarkadi parasztpárti gyűlés belső 
ellentéteit, hangulatát visszaadva. Az Illyés-biográfia fontos adaléka 
gyanánt olvashatjuk, hogy a nevezetes, első, Szovjetunió-beli utazás, 
majd ennek beszámolója, újságokban majd könyv-alakban való meg-
jelentetése milyen háttérrel, apró, ravasz fogásokkal sikerült. Még ér-
dekesebb ez a kor vezető politikusaival történő tárgyalások tükrében, 
s összevetve ezeket Illyésnek a Sallai—Fürst ügyben játszott szerepé-
vel, az ellene emelt váddal. Déry Tiborral az irodalmi találkozókat, a 
Németh Lászlóval rivalizálás gondolatait emberileg, politikailag tel-
jesebbé teszi az, hogy Illyés a gyűjtőfogházban látogatja 1938-ban, 
de 1959-ben ugyancsak mint börtönlakóért aggódik érte Zelk Zol-
tánnal, Benjámin Lászlóval együtt, az amnesztia lehetőségeit latol-
gatva. Nem kevésbé elgondolkoztató a két kötet, a két időszak iro-
dalmi életének, kereteinek, formáinak, színhelyeinek, atmoszférájá-
nak összehasonlítása. A háború előtt irodalomtörténeti értékű talál-
kozók, megbeszélések alkalmaivá lesznek emlékezetes kirándulások 
Szabó Lőrincékkel, esték Zilahyéknál, Mikes Lajoséknál, Babitsék-
nál, Kodolányinál. Hasonló szerepet töltenek be a Japán, Múzeum, 
Centrál, Abbázia, Pozsony, Délivasut, Fészek kávéház, vendéglő. 
1945 után egész más jelleget öltenek a csoportos ülések, a titoktartást 
feltételező üzenetek, magánbeszélgetések. Például a Révaival, majd 
Major Tamással folytatott tárgyalások a Malom a Séden előadási 
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lehetőségéről, illetve lehetetlenségéről. 1943-ban Horthyról, Hitlerről 
ad személyes, megfigyelésekben gazdag képet, 1949-ben Szálinról szóló 
cikke minden egyéni jegye ellenére is része egy hivatalos kórusnak. 

Magánélet és irodalomtörténet mozzanatai esnek egybe akkor, ami-
kor Illyés első írói tiszteletdíja átvételének pillanatait idézi fel, 1933-
ban, visszaemlékezésként. Tanúi lehetünk a Francia irodalom kin-
csesháza születésének, a Csizma az asztalon fogadtatásának, a Nyugat 
és a Magyar Csillag közti ellentétnek, a Baumgarten-díj döntései 
körüli nézeteltéréseknek. A XX. század irodalomtörténetéhez igen 
fontos adalék az, amit Schöpflin erről szóló kötetéről ír, amit kiigazít, 
hozzátesz. Másfajta figyelemmel olvashatjuk Darvas: Komor ég 
című darabja bemutatójának naplóbéli visszhangját. 

A Petőfi-könyv megírására 1935-ben kap megbízást az Athenaeum-
tól. De voltaképpen az első feljegyzésektől kezdve, állandóan vissza-
tér gondolatai közt Petőfi alakja, példája. Illyés választott társa, köl-
tői, emberi ideálja ő. Azért tekinthető éppen az 1945—1960-as kötet 
egyik eszmei centrumának, mert itt ennek az ősi mintaképnek saját-
ságos szembesülése történik a mindennapi irodalmi élettel, a hivata-
losan irányított gyakorlattal. Ennek szembeötlő és az 1949-es fordu-
latra jellemző epizódja az, amikor Illyés Petőfijét munkás-bírálók, 
„irodalmi törvényszék" elé bocsátják. A változás jellegét példázzák 
az itt felmerülő kérdések, s főként a stílus, a viselkedés, az író „sarok-
baszorításának" módja. A debreceni vagongyár összehívott dolgo-
zói számon kérik az író néphez való hűségét, aktív szerepvállalását. 

Ma, akár csak e két naplókötetet végiglapozva, joggal vélhetjük 
úgy, hogy az efféle kérdésekre legfrappánsabb választ adhat Illyés 
kezdetektől igen következetesen végigvonuló, mindig társadalmi cse-
lekvés formáit öltő szociális érzékenysége, eleven és tevékeny lelki-
ismerete. Szorosan összekapcsolódik életének legbensőbb, leginti-
mebb köreivel is: családjával, társválasztásával, Flóra asszony ha-
sonló, önkéntes kötelezettségvállalásával. Nem az olyan tények mon-
danak erről legtöbbet, amikor ketten használt ruhákat vásárolnak a 
nincstelenek gyerekeinek, avagy amikor a Békés megyei Doboz köz-
ség szociológiai vizsgálatait végzik, az 5—8 gyermekes családok élet-
körülményeit, a segítség, a megoldás módozatait mérik fel? A napló-
jegyzetek állandóan jelenlévő rétegét képezik a falvakban járás köz-
ben, avagy a szűkebb hazába visszatéréskor készített, gazdag, színes 
feljegyzések, tájszavak, szokások, jelenetek éles szemű megfigyelései, 
rögzítései. Egymástól elválaszthatatlan a szociológus és szépíró, ami-
kor egy-egy lírai életképet rajzol. Temetőjáró, gyermekeik sírját láto-
gató munkásasszonyok beszélgetéséről, pusztai emberek mérhetetlen 
szegénységéről, amint „megfőzik" a sovány kisgyereket, hogy a 
„csontra hús" kerüljön (1936). De ide sorakoznak az olyan, csak 
részben megjelent írások, mint a Március, a Falusi gyerekek, Magyar 
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nyár, Pinceszer, A kutyák. Illyés népszemlélete és társadalmi állás-
foglalása ugyancsak elkülöníthetetlen. Még a 30-as években, a pa-
rasztoktól visszakapott kérdőívek válaszait olvasva, s köztük felleng-
zős, irodalmi frázisokat lelve önvizsgálat kényszerét érzi. A „nép is 
kutat bennem" — írja (1939). A „népi szellem" hamis felfogását, a 
fővárosban a népviseletek ünnepi díszében pompázó leányok, legé-
nyek látványainak láthatatlan hazugságát, az akkori (1933) Pest és 
akkori vidék távolságát örökíti meg (Falusiak Pesten). Bátran és 
szellemes gúnnyal fogalmazza meg: „A középosztály a gatyát, azokat 
a gyönyörű rojtosakat szereti a parasztokon. . . .A természetes az 
volna, hogy ha annyira szereti, hát ő vegye fel." (1939). De megjele-
nik ez az illuzórikus társadalomkép másik nézetből is. Például akkor, 
amikor a vidéki gabonakereskedő grófnak, parvenünek nevelt gyer-
mekéről, annak elferdült sorsáról ír (Második nemzedék, 1933). 

1945 után, a megváltozott szemszögből, de hasonló élességgel foly-
tatódnak a naplóban megőrzött látleletek. Képviselősége idején ép-
penúgy, mint 56 után, visszahúzódva, majd már 1960-ban, írói mel-
lőzése keserűségét élve, aprólékosan járja végig és veszi számba szülő-
vidéke változásait Szekszárdtól Borjádig, Rácegresig. Örvend a felül-
ről „eszményi szép" falunak, de visszariad a rideg, üres kultúrháztól. 
Szíve emelkedik a gyarapodás, a hajdani puszta helyén sorakozó ker-
tes porták láttán, de siratja a kastélykertet, hársfákat, s főként attól 
szorong: kevesebben élnek itt, mint harminc évvel ezelőtt. A napló-
jegyzetek közös, állandó vezérgondolata bukkan ismét elő. Alapvető 
indítatás már a Gömbös-találkozó idején, az egész kortársi élgárda 
közösségében, de új változataiban szüntelen jelen van 45 után is. 
Ö az, aki következetesen, szívósan képviseli, szóvá teszi a nép, a ma-
gyarság megmaradásnak alapkérdéseit hivatalos küldöttként és ma-
gánutazóként egyaránt. Politikai dokumentumnak is tekinthető az 
1945 szeptemberi erdélyi körútjáról szóló beszámolója, a Petru Groza-
időszak közhangulat-jelentése. De ugyanez elmondható a cseh ki-
telepítés jegyzeteiről (1947), a genfi nemzetközi bizottság meghívott-
jaként végigjárt európai útinaplójáról, egyéb utazásairól. Illyés szá-
mára a világjárás is a saját országjárás egyik — tágabb perspektívájú 

— változatává lesz. Egyetemes érvényű az, ami népéhez fűzi, s amit 
— például egy kárpátukrajnai kocsmárosról írva, így fogalmaz meg: 
„A népekhez igazuk és szenvedésük, a rajtuk esett igazságtalanságok 
arányában vonzódom." 

A napló irodalomtörténeti értékeinek körvonalazása hiányos. Hi-
szen a műhelymunka vallomásai, az olvasmányélményekről, szer-
kesztési gyakorlatról megőrzött gondolatok, a politikai szösszenetek, 
morális reflexiók között számtalan gyöngyszemre bukkanunk. De 
valamennyinél meghatározóbbnak látszik az, ami áthatja, egységessé 
szövi a részleteket; a gondolatok mögött áttűnő, élő ember, maga az 
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életvitel, a családi háttér, a szemérmességében vonzó, harmonikus 
emberi együttlét néha írásbeli alakot öltő, nyomot hagyó élményei, a 
gyermekkel bíbelődés boldogsága-aggódása, az apai-írói megfigyelé-
sek pontossága, gyönyörködtető felfedezései. 

Reméljük, mielőbb találkozunk a naplójegyzetek sorozattá alakuló 
köteteivel, majd újrakiadásukkal is. Talán abban is bízhatunk, hogy 
az esetleg kihagyott részekkel bővített változat megjelenhet, s hogy a 
helyenként betűkkel jelzett nevekre is fény derülhet. Mindenképpen 
igen hasznos lenne, ha a naplót felvilágosító jegyzetekkel, s főként 
névmutatóval láthatnánk viszont. Jelenleg meglehetősen nehéz bár-
miféle adatot, élményt, részletet, hivatkozást visszakeresni. 

Bodnár György joggal jegyzi meg, hogy ez a napló-forma Illyés 
„legszabadabb műfaja". Hozzá kell tennünk, hogy — különösen az 
1945—1960 közti években — fontos szerepe van e szabadság viszony-
lagosságának. Visszafogottságot, óvatosságot, megfontolt távolság-
tartást érzékelhetünk a lejegyzett tények megválogatásában, sa lejegy-
zés módjában. Lényeges eleme ez a jegyzetek tartalmának, az író 
magatartása megértésének. A hangnem, a stílus váltásai — időnként 
szándékosan a puszta tények, képek lakonikus rögzítésére szorítko-
zás — önmagukban is dokumentálják a kort. E tekintetben is össze-
fonódnak a jegyzetekben politikai, irodalom- és műfajtörténeti ténye-
zők. (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986, 1987.) 
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