
SZEMLE 

Tfermészet oeconomiája. Kazinczy Ferenc kiadatlan kéz-
iratából sajtó alá rendezte, jegyzetekkel és utószóval ellátta: 
Szilágyi Ferenc. Sátoraljaújhely, 1989. Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Levéltár kiadása, 66 + 4. lap. (Kazinczy Könyvtár, so-
rozatszerkesztő: Kováts Dániel .) 

A Kazinczy-kéziratoknak is megvan a maguk sorsa. A nekibuzdulások, 
bibliográfiai kísérletek ellenére még nem teljesen világos az autográf kéz-
iratok és a részben Kazinczy Ferenc rendelésére, részben Kazinczy Gá-
bor (és az özvegy) kiadói igyekezete eredményeképpen létrejött másola-
tok rendje. Mielőbb szükség volna egy kéziratkatalógusra! így a Szilágyi 
Ferenc ügybuzgó tevékenykedése kapcsán megjelentetett (ám a szakiro-
dalomban régóta ismert-elemzett) Természet oeconomiáját recenzálva, jó 
alkalom nyílik e mű kéziratainak számbavételére. 
1. Kazinczy Ferenc 1792-ben fordította le Hollmann munkáját. 
2. Ezt a — feltehetőleg — tödések, javítások, betoldások miatt nehezen 

olvasható kéziratot kapta vissza budai fogságában, ahol a német nyel-
vű eredeti nélkül letisztázta. Ezt a példányt ajánlotta és küldte el bátor 
védőjének, Sáróy Szabó Sámuel úrnak. (Kazlev 11/591.) 

3. Szilágyi Ferenc megtalálta Kazinczy „budai papírosai" között Kazinczy 
autográfját (lehet hogy két példányban másolta le Budán a Természet 
oeconomiáját?) 

4. Valamint egy MTA könyvtárbeli és egy debreceni 1835-ből való (tehát 
minden bizonnyal az özvegy és/vagy Kazinczy Gábor megbízásából ké-
szült) másolatot. 

5. Miközben Szilágyi sajtó alá rendezte és a hosszadalmas nyomdai előké-
születek (munkálatok?) miatt késedelmeskedő kiadásával bíbelődött, 
Kulcsár Péter egy Egyetemi Könyvtárba jutott kéziratot adott ki az ItK-
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ban. Szilágyi nyomósnak tetszó érvei szerint nem autográfot, hanem 
másolatot. Itt jegyzem meg hogy Váczy monográfiája szerint volt egy 
példány (piros bőrkötésben) Chyzer Koméi orvos, min. tanácsos tulaj-
donában is. 
A helyzetet bonyolítja, hogy (erre sem Szilágyi, sem Kulcsár nem gon-

dolt) már az 1890-es esztendőkben felbukkant a Természet oeconomiájának 
egy kézirata, méghozzá Lovassy István kisújszállási földbirtokos birtoká-
ban. (Vö.: Benő János: A természet ekonomiája [!]. A Kisújszállási hat osz-
tályú ev. ref. gymnasium Értesítője az 1891-92. isk. évről. Karczag 1892, 
3-38. Ismertette: Váczy János, Egyetemes Philologiai Közlöny 1893. 779-
780.) 

Nem tudjuk, hogyan került a Kazinczy-kézirat a Lovassy család tulajdo-
nába. Az országgyűlési ifjú Lászlóról híressé vált család készséggel bocsá-
totta a kéziratot Benő János rendelkezésére, aki bő kivonatokban ismer-
tette. A családban Lovassy István (László testvére) 1848-ban honvédszáza-
dos, talán az ő fia a szóban forgó István. Minthogy az Egyetemi Könyvtár 
példányának címében ekonomia áll, s a Benő János által ismertetettében 
is, elképzelhető, hogy ez a másolat(?) jutott az ItK hasábjaira. 

Még egy filológiai kérdés merülhet föl. Azt már tudjuk, hogy Szentgyör-
gyi István nagy hatással volt Kazinczy világnézeti fejlődésére. Szentgyörgyi 

„ist ein sehr gelehrter, sehr Wahrheits-Liebender Mann, ohne Hart-
nackigkeit fertig die Wahrheit anzunehmen, sie mag dort wo sie immer 
will, gefunden seyn". (Kazlev 1/155.) 

Csakhogy nem bizonyos, hogy Hollmann művét is Szentgyörgyi adta 
Kazinczy kezébe. A Szilágyi idézte mondat az Orpheusból ezt sejteti ugyan, 
de nem mondja határozottan ki, mivel az, hogy Szentgyörgyi 

„Hollmannal meg-vallja azt, hogy a' Teremtői Mindenhatóságnak 
nem vólt talám lehetetlen a' testet annyira raffinérozni, hogy gondol-
kozhasson", 

jelentheti azt is: Szentgyörgyi nagyjában-egészében úgy gondolkodik, mint 
Hollmann. Ugyanis 1794 augusztusában előbb azt írja Szentgyörgyi Ka-
zinczynak, hogy „az Oeconomiát minél elébb el olvasom, hogy hétfőn reg-
gel vissza lehessen vinni" (KazLev 11/371), amit csak úgy értelmezhetek, 
hogy Szentgyörgyi ekkorig még nem olvasta, és jelenleg, azaz 1794. au-
gusztus 8-án Kazinczy példányát tartja kezében; majd négy nappal később 
(11/372.) ez áll Szengyörgyi levelében: ,A' természet Economiáját, a' belé 
tett, talám dátum nélkül való Levelkemmel edgyütt én Vasárnap délután a' 
vissza menetelre el készítettem." (Nem valószínű, hogy a fordításról lenne 
szó.) A KazLev II. kötete (391-393.) valóban közli Szengyörgyinek egy kel-
tezés nélkül való levelét, ezt azonban különösebb indoklást mellőzve 1794 
végére teszi. Ideje tehát, hogy a levelet 1794. augusztus 8-12. közé helyez-
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zük. Szentgyörgyi bírálja Hollmann természetfogalmát, teológiai megjegy-
zéseket fűz Mózes és Krisztus „ábrázolásához", „van jövendő élet", állítja, 
,,a' lélek halhatatlan"... Nem tudjuk, hogy később, a fogság után forgatta-
e Kazinczy Hollmannt, s azt sem, hogy az 1792-es kézirathoz képest a javí-
tások mennyire fejezik ki Kazinczynak a fogságban több szempontból mó-
dosult véleményét. Minthogy az egybevetés az eredetivel a következő fela-
dat, így Szentgyörgyi óvását (az eredeti szöveggel kapcsolatban?) az eddi-
gieknéljobban kell megfontolnunk. Ami az általunk ismert magyar szöve-
get illeti, ott az értelmezést és besorolást illetve, Hencze Bélával és Szau-
der Józseffel szemben, kevésbé hangsúlyoznánk az egyértelmű és határo-
zott „materializmust", illetve Szilágyival egyezünk a mű (a fordítás?) ek-
lektikus voltát tekintve. Erre utal Mezei Márta is, helyesen megállapítva a 
következőket: 

„Hollmann [...] az alapelvet illetően csak részben tér el Sandertől [...] 
Alapállása [...] nem Holbach materialista felfogásával rokonítható, ha-
nem Rousseau-éval". 

• 

Természetesen ezúttal is Kazinczy szövegéről van szó, nem a német ere-
detiről. Az a tény, amit Szilágyi is, Mezei Márta is kiemel (Kazinczy Fe-
renc világnézeti problémái. ItK 1987/88, 241-242.), igen fontos Kazinczy 
bölcseleti-magatartásbeli jelentőségének megértéséhez: Puky Ferenchez 
küldött levelében vallomásszerűen ismétli meg a Természet oeconomiája 
néhány fő gondolatát, érzelmi alapú, irodalmi színezetű vallásossága ra-
cionalizmusától erősödik, így válik-válhat meggyőződéssé. A lelket — ér-
vel Kazinczy — nem hiszi többé halhatatlannak, majd irodalmi működésé-
vel céloz meg egy másfajta halhatatlanságot, „hamvamat a maradék áldani 
fogja, tudom". 

Mindez igen lazán és távolabbról érintkezik d'Holbach tagadásával. 
Mozgalmi társainál evvel is találkozhatott. Például a más okok miatt emle-
getett Hirgeist Ferencnél: 

„Unsere Seele offenbart sich in allen Theilen unsers Körpers, doch 
aber scheint sie in Plexu Solari den vorzüglichsten Sitz zu haben". 

Semmi nem tevékenyebb testünkben fejünknél — folytatta feljegyzé-
sét az ifjú Hirgeist —, az a kincseskamra, testünkben szétterjedő lélek, e 
kincseskamrát nevezem szellemnek (Geist). Mint ahogy minden élni kezd 
— olvassuk másutt —, minden megszűnik, ahogy tested keletkezése előtt 
nem volt tudatod, úgy érted meg természetesen, hogy megszűnéseddel tu-
datod is megszűnik létezni. Ebből következik, hogy a lélek (Seele) halan-
dó. (A magyar jakobinus mozgalom iratail. S. а. г.: Benda Kálmán. Bp. 1957. 
1063-1064.) 

Ezzel jeleztük, hogy a sok értékes részletkutatás ellenére eszmetörté-
neti szempontból újra kell gondolnunk, sőt: fel kell tárnunk egyrészt a ja-
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kobinus mozgalomban részt vevők műveltségét, másrészt e különböző he-
lyekről származó műveltségek egymásra hatását. Valószínűleg el kell hagy-
nunk az 1950-es, sőt az 1960-as években még divatos osztályozási kísér-
leteket, amelyek a minél inkább materialisztikus nézeteknek adtak nagy 
piros pontokat, és eltúlozták d'Holbach valóban létező hatását a magyar 
közgondolkodásra. Ebben a munkában igen fontos helyet tölthet be majd 
Hollmann eredeti szövegének és Kazinczy fordításának (?), átdolgozásá-
nak (?) egybevetése, de az sem mellékes, hogy a Hollmann-műben előfor-
duló bölcseleti műszavakat miképpen magyarítja Kazinczy. Szilágyi Ferenc 
jegyzeteiben az 'ínlév' magyarázatául elfogadja Kazinczy egyik megoldá-
sát, nevezetesen azt, hogy a 'vér'-rel azonosítja (Egyébként az 'ínlév' szót 
Szentgyörgyi is használja!). Csakhogy a kiadvány 17. lapján ezt olvasom: a 
vértől „különböztetik az epe, a nyál, a magnedv, az ínlév". Mezei Márta flu-
idumként értelmezi, Benő János kivonatában izomközi állomány, fluidum 
nerveum. A férfikorról ez áll: ,A vér fermentációja ekkor elmúlt, ingerel-
hető részeit ált'adta a nerveum fluidumnak." (18.) Az öregségről meg ez: 
„Ez egy szép képe annak a tisztaságnak s megértésnek, melyre az eléggé 
megtisztult ínlév eljuta." 

Nyilván nem Szilágyi jegyzetszótárától várom a pontos magyarázatot, 
hanem majd a fordítási problémákat vizsgáló dolgozattól, azonban nem 
árt már itt hangsúlyozni, hogy fogalomértelmezéseinkben óvatosabban jár-
junk el. S itt mondanám el, hogy a magyar bölcselet szókincsének fejlődé-
séről sem nélkülözhetünk már nagyon sokáig egy korszerű módszerekkel 
készített tanulmányt. 

Szilágyi Ferenc utószava a tőle megszokott alapos filológiai feltáró 
munkaként jellemezhető; egy-két további megjegyzésem van csupán. Né-
ha Но/mannt, néha Hol/mannt ír (az utóbbi a helyes), a Természet oeco-
nomiája (Kazinczy fordítása) szerintem valamivel távolabb van Derham-
Segesvári fiziko-teológiájától, s véleményem szerint nemcsak a 61. lapon 
felsorolt művek-fordítások tartoznak a felvilágosodás ihlette alkotások kö-
zé, hanem odasorolandó sok minden egyéb is, az „érzékeny" Kazinczy mű-
helyéből. 

Értékes kiadvánnyal gyarapodtunk, hangozhat az összegezés, a Kazin-
czy-kutatás újabb házi feladatot kapott. E feladatot ekképpen jelölhetjük 
meg: a feltáruló Kazinczy-hagyatékra is építsük azt a munkát, amely (talán 
Kazinczyval a középpontban) az 1790-95 közötti fél évtized magyar moz-
galmának világszemléletét fogja felderíteni. (Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Levéltár, 1989.) 

FRIED ISTVÁN 
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CSEJTEI ISTVÁN: A BORBÉLYMESTER 
HAGYATÉKA 

A blickfangos kötetcím többet sejtet annál, mint amit a könyv tartalmaz. 
Elrejtve ugyan, de azért megtalálhatóan ott van persze a pontos, deskriptív 
alcím is — ha máshol nem, a borító hátlapján és a belső címlapon: meg-
tudhatjuk tehát, hogy Csokonai Józsefnek, Csokonai Vitéz Mihály apjá-
nak kirurgus-könyvét tartjuk a kezünkben. Ifanyalogni azért lehetne, mert 
az idősebb Csokonaitól több maradt az utókorra, mint ez a kéziratos re-
ceptgyűjtemény (vö. Vargha Balázs előszavával: 7-11.). Mindent összevéve 
azonban örvendetes, hogy Csejtei István gondozásában napvilágot látott 
végre a Csokonai-családról szóló forrásoknak ez a fontos darabja, amely 
nem volt teljesen ismeretlen, de alapos feldolgozásával mostanáig adós ma-
radt a kutatás. Az adósság azonban törlesztve van: komoly munkáról, egé-
szében igen színvonalas szövegkiadásról lehet beszámolni. 

Nem árt azonban már most leszögezni, hogy Csejtei teljesítményének 
igazi felméréséhez speciális orvostörténeti vagy gyógyszerészettörténeti is-
meretekre is szükség lenne, hisz a kiadott receptkönyv alapvetően ilyen ka-
rakterű forrás. Tanulságai mégis jóval általánosabbak ennél — ezért mer-
tem ismertetésére vállalkozni, bár az orvostörténetben egyáltalán nem va-
gyok kompetens. Én ugyan elhiszem a szerzőnek, hogy helyesen azonosí-
totta a korabeli gyógyszerneveket, pontosan oldotta fel a patikusi rövidí-
téséket, megfelelően tájolta be Csokonai József kirurgusi műveltségének 
korszerűségét: mindez azonban egy hozzá nem értő rácsodálkozása egy 
számára teljesen idegen diszciplína világára. 

Csejtei István munkájának komoly érdeme, hogy tudatában volt a fel-
dolgozott forrás többszörös érdekességének, s nemcsak emlegeti helytörté-
neti és irodalomtörténeti jelentőségét (mint például 52-53.), hanem megkí-
sérli ebből a szempontból értékelni is. Csokonai József recept-gyűjteménye 
ugyanis több, mint egy XVIII. századi, mezővárosi borbélymester gyógyítói 
gyakorlatának írásos rögzítése. Egyrészt egy szabálytalan egyéniség képe 
bontakozik ki belőle, másrészt pedig egy nagy magyar költő nevelkedésé-
nek körülményeihez kínál — igaz, meglehetősen közvetett — adalékokat. 
Ehhez a különös olvasathoz is vannak fogódzók a forrásban — s ezek egy 
részére Csejtei is felfigyelt. Mindazonáltal hadd hangsúlyozzam: számom-
ra a receptkönyv irodalomtörténeti érdekességét nem azok a — bizonyos 
szempontból persze értékelhető — utalások adják, amelyekből a csecsemő 
Csokonai Vitéz Mihály betegségeire következtethetünk (vö. 53.). Nem az 
esetleges és mellékes biográfiai adalékok miatt fontos a költő Csokonaira 
nézvést ez a forrás, hanem azért, mert a családi héttér egy darabkáját raj-
zolja ki és lehe'ővé teszi a poétái indulás szociológiai szemléletű megköze-
lítését. 
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A receptkönyvben szinte minden gyógyszerhez odajegyzett Csokonai 
József egy-egy esetet is: mikor alkalmazta s kinek a gyógyulásához segí-
tett a módszer? Nyilvánvaló, hogy nem a pontos számadás igényével kerül-
tek ide ezek a rövid esetleírások, hanem inkább referenciaként szerepel-
tek. A legelső vagy éppen a leghatásosabb felhasználást kívánta rögzíte-
ni a borbélymester, s valószínűleg a legfontosabb betegek nevének és tár-
sadalmi állásának megörökítése is ott munkált benne. Nem érzem ugyan-
is véletlennek, hogy egy nálánál alacsonyabb státusú páciensének nem je-
gyezte fel (vagy meg) a nevét, noha az eset igencsak emlékezetes lehetett, 
hanem csupán „egy paraszt, 24 esztendős legény"-ként emlegeti (152.). A 
megszorítások ellenére a receptkönyvből fel lehet mérni Csokonai József 
pacientúráját, azaz közvetve a mezővárosi közösség társadalmi hierarchi-
ájában elfoglalt helyét. Csejtei igen előzékenyen külön táblázatba gyűjtöt-
te az előforduló betegek nevét és a rájuk vonatkozó egyéb megjegyzéseket 
(183-184.), megkönnyítvén a társadalomtörténeti értékelést. A listát tanul-
mányozva világosan elválasztható egymástól két csoport: az iparosoké (te-
hát a Csokonai céhmesteri rangjának megfelelő mesterembereké) és a me-
zővárosi önkormányzati elité (esküdtek, a főbíró felesége stb.). Természe-
tesen elég gyakran szerepel a rokonság is (pl. Csokonai apósa), de ez a kör 
egyébként is belefér az előbbi társadalmi csoport keretébe. 

A társadalmi presztízsnek egy másik, ámde ettől teljesen külön nem ke-
zelhető oldala a szakmai tekintélyt jelző kapcsolatok Debrecen tudós or-
vosdoktoraival (Hatvanival, Weszprémivel) és patikusaival (Kazay Sámuel-
lel). A receptkönyv dokumentálja az együttműködést, s nemcsak azt bizo-
nyítja, hogy a korabeli mércével mérve modern elméleti képzésben része-
sült orvosprofesszorok rá merték bízni Csokonai Józsefre az előírt kezelés 
végrehajtását, hartem kibontakozik egy oda-vissza érvényesülő szakmai di-
alógus, tapasztalatcsere képe is. Áttételesen erre utal az a tény is, hogy a 
receptkönyvbe még 1821-ben is írtak újabb recepteket: a szakmai dialógus-
nak ez már az eredeti társadalmi-szociológiai környezettől függetlenedett 
módja. A borbély Csokonai körül kirajzolódó kapcsolatrendszer egyik leg-
fontosabb eleme feltétlenül a debreceni Kollégium mint intézmény. A pro-
fesszorokkal éppúgy napi kapcsolatot tükröz ez a forrás, mint ahogy elég 
gyakran feltűnnek a kezelt betegek között a kollégiumi diákok. Ezek a té-
nyek persze nem számítanak újnak a Csokonai-szakirodalomban, de újbóli, 
immár egy elsődleges forrással megtámogatott felemlegetésük mégsem fö-
lösleges: egyértelművé teszik, hogy Csokonai Vitéz Mihály előtt mennyire 
nyitva állt a tipikus debreceni karrier lehetősége. A költő tehát teljesen ter-
mészetes módon indult el a kollégiumi oktatás kínálta társadalmi emelke-
dés útján — s ennek az esélynek az elvesztését a közvetlen környezet már 
csak ezért is csupán devianciaként értelmezhette, függetlenül attól, hogy a 
poéta oldaláról milyen tényezők játszottak ebben szerepet. 
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Ennek előtörténetéhez azonban szükséges lett volna Csokonai József 
életpályájának egészét átlátni: egy kívülről érkezett mesterember miként 
épül be a mezővárosi érdekközösségbe és hogyan sajátítja el annak érték-
rendjét. Vargha Balázs rövid előszava utal ugyan néhány fontos adalékra, 
anélkül azonban, hogy az egész folyamatot felvázolná. Ez a csonkának ha-
tó irodalomtörténeti bevezető éppúgy adós marad a főhős, Csokonai Jó-
zsefalakjának megidézésével, mint Csejtei terjedelmes kísérő tanulmánya. 
Pedig itt kitűnő alkalom lett volna arra, hogy az eddigi kutatás által feltárt 
adatokat új rendbe állítsa valaki. Csejtei azonban nem hivatkozik a máig 
legteljesebb anyagközlésre, Kilián István dolgozatára (Adatok a Csokonai-
család történetéhez. A debreceni Déri Múzeum évkönyve 1976. Debrecen, 
1977. 387-408.), így óhatatlanul elég hiányos adatbázisra építhet csupán. 
Pedig ennek a tanulmánynak az ismerete azért is kívánatos lett volna, mert 
Kilián a receptkönyvet felhasználta forrásul, sőt röviden ismertette és ki-
gyűjtötte a páciensek nevét is — Csejtei listájának előképe, ötlete már itt 
megtalálható (Kilián István: i. m. 400. skk.). Amikor megkíséreltem össze-
foglalni Csokonai József karrierjének tanulságait (Csokonai Vitéz Mihály 
apjának életpályája. ItK 1990/4.506-510.), én is beleestem abba a hibába, 
mint Csejtei, elkerülte a figyelmemet ez a dolgozat. Most azonban, önkri-
tikusan beismerve saját mulasztásomat is, egy ponton jelezni szeretném, 
hogy Kiliánnal szemben is fenntartom következtetéseimet. Csejtei szöveg-
kiadása és kísérőtanulmánya ugyanis megerősített. Bizonyos kronológiai 
hézagok megzavarják az ok-okozati összefüggések rendjét, s Csejtei egyik 
következtetése — valószínűleg öntudatlanul — megegyezik Kilián megál-
lapításával: Csokonai József nagyszombati kirurgusi tanulmányainak idő-
pontjáról van szó. Csejtei szerint 

„a hétgyermekes papi család legkisebb fia, József Nagyszombatban 
(ma Trnava, Csehszlovákia), az Orvosi Oskolában folytatott chirurgusi 
tanulmányokat. Majd, mivel látni és tapasztalni vágyott — a kor szoká-
sának megfelelően — a nyakába vette tarisznyáját, és az ország külön-
böző híres borbély-sebész mestereinél legényeskedett". (13.) 

A szerző bizonyítékképpen idézi erre a receptkönyv egyik, valóban igen 
fontos bejegyzését arról, hogy Csokonai 1770-ben a soproni „Chirurgus 
Goldner Uramnál" legénykedett (143.). Kilián István annak idején szintén 
úgy vélte — ebből az adatból indulván ki —, hogy „Csokonai Józsefnek 
tehát már a hatvanas évek végén kellett Nagyszombatban tanulnia, hiszen 
1770-ben már Sopronban volt chirurgus legény". (Kilián István: i. m. 398.) 
A vélemények logikája azonos: a nagyszombati tanulmányok feltétlenül 
megelőzték a céhes keretek között végzett tanulóidőt, a legénykedést. Az 
életútnak ezt a fázisát perdöntőnek érzem, ezért újra felhívom a figyelmet 
a korábbi dolgozatomban már idézett adatra: Kovachich Márton György 
lapjának, a Merkur von Ungamnak a tanúsága szerint Csokonai 1772-ben 
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végzett az egyetemen. Azaz egy tradicionális képzési folyamatot megsza-
kítva életstratégiát váltott, amikor részt vett egy központi tanterv szerint 
oktató, modemnek számító intézmény kurzusán, hogy aztán visszakerül-
jön ismét a céhes ipar hierarchiájába, de immár magasabb szinten: legény 
helyett mesterként. Ez utóbbi persze már nem automatikusan ment végbe, 
de Csokonai József döntése feltétlenül hozzájárult ehhez. Ezen a ponton 
valószínűleg a karakter jellemző sajátossága ragadható meg: az újításra va-
ló készség. Mivel Csejtei kísérőtanulmányában a vállalkozókedvre mutató 
mozzanatok nem kapnak elég hangsúlyt, elsikkadnak azok az adalékok is, 
amelyek értelmével a szerző pontosan tisztában van ugyan, csak Csokonai 
Józsefre nem tudja vonatkoztatni őket (például a Plenckkel való kapcsolat 
vagy a helytartótanácsi rendeletek jelentősége). Pedig a receptkönyv Sop-
ronra utaló bejegyzése ezáltal újabb árnyalatot kapna. Mivel Csokonai itt 
önkéntelenül a tradicionálisan megszerezhető ismeretek hasznát ismeri el, 
míg másutt a nagyszombati sebész-professzortól, Plencktől tanultakra hi-
vatkozik (vö. 37.) vagy éppen Hatvani módszerére épít (például 108. skk.), 
példát szolgáltat a kétféle forrásból megszerezhető tudásanyag — ha úgy 
tetszik: tradíció és innováció — egyidejű jelenlétére. Csejtei tanulmánya 
természetesen megadja ehhez a szűkebben vett orvostörténeti koordiná-
tákat, de érzésem szerint hiányzik a tanulságok visszakapcsolása Csoko-
nai József személyiségképéhez, s ezáltal a forrás egyik lényeges dimenziója 
szinte eltűnik a feldolgozás során. 

Csejtei István egyébként messzemenően igazodott feltételezett szak-
mai olvasóközönségének igényeihez. Igyekszik minden információt meg-
adni, amellyel orvostörténész vagy irodalomtörténész olvasójának segítsé-
gére lehet, még annak árán is, hogy tanulmánya szinte posztmodem re-
gényhez hasonlatosan zegzugossá vált (a főszöveg után magyarázó jegy-
zetek következnek, kislexikonra emlékeztető formában, s csak ezután jön 
a irodalomjegyzék — időbe telik rájönni arra, egy-egy jegyzetszám mire is 
utal). S noha egy irodalomtörténeti érdeklődéssel olvasó ember alig tud 
elnyomni egy halvány mosolyt, ha a szerző Sévigné asszony kilétét szüksé-
gesnek tartja jegyzetben megmagyarázni (82.), el kell ismernem, hogy Csej-
tei aligha járhatott volna el másként a következetesség sérelme nélkül. Hi-
szen az összes fontos személyről közölni kívánta a kézikönyvi ismereteket, 
legyen szó irodalmárról vagy gyógyszerészről. Ennek a törekvésnek pedig 
hasznát láthatjuk: nem érzi magát elveszettnek az sem, akinek — mondjuk 
— Emyei József, netán Kazay Endre neve eddig nem tartozott hozzá szak-
mai műveltségéhez. Nem illendő tehát fölöslegesnek minősíteni a jegyze-
tek egyikét-másikát, mert egészében az apparátus megfelel a virtuális ér-
deklődők (nyilván heterogén) előzetes tudásszintjének. 

A szövegközlésben viszont számos apró furcsaságra lehet bukkanni — 
az aprólékos gondosság (például a latin szövegtöredékek lefordítása — 
175-181.) szinte szétválaszthatatlanul keveredik egy sajátos felületesség-
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gel. A szerző ugyanis nem választotta el egyértelműen egymástól a főszö-
veget és a szövegmagyarázó jegyzetet: olyan módon tördelte őket egymás 
alá, hogy azonos státusa lesz Csokonai saját megjegyzéseinek és Csejtei át-
vezető sorainak (167.). Sem térbelileg, sem tipográfiailag nem tér el ez a 
két típusú szöveg, az olvasónak egyedüli segédeszköze a mondatok archa-
ikus vagy neológ ízű szóhasználata, helyesírása lehet. Ez azonban egy tu-
dományos igényű szövegkiadásnál kevés. Következetlen a jegyzetekre uta-
lás is: néhol jelölés nélkül lapalji glosszaként indulnak, s folytatódnak a 
következő oldal tetején, akárha főszövegek lennének (96. sk.) máshol egy 
szám hívja fel a figyelmet arra, hogy alant a közreadó értelmezése olvasha-
tó (167.), de ugyanilyen szám jelöli olykor magának Csokonai Józsefnek az 
önkommentáiját is (137. sk.). A tipográfiai jelek használata némileg zűr-
zavaros. Ahelyett, hogy egy betűjelet vagy ábrát szigorúan csak egy funk-
cióban használt volna a szöveggondozó, ugyanaz a jel több feladatot is el-
látni kényszerül. A jegyzetre utaló arab szám mellett ilyen a csillag: néhol 
lábjegyzetre hívja fel a figyelmet, de a recepteket is elválasztja egymástól. 
Ennél azonban sokkal zavaróbb az, hogy a szövegbe beszúrt kérdőjelekről 
nem derül ki, miféle olvasati bizonytalanságot kívánnak érzékeltetni. Né-
ha úgy tűnik, hogy a kérdőjel előtt álló szó betűzhető ki nehezen (például 
151.), máshol viszont mintha a kérdőjel maga helyettesítené az olvashatat-
lan szövegrészt (például 155.). Növeli a tanácstalanságot, hogy egy helyütt 
külön, zárójelbe téve megkapjuk az olvashatatlan minősítést — nota be-
ne: e szó után ott áll a kérdőjel (169.). A legszórakoztatóbb (s ugyanakkor 
a legtanulságosabb) hiba mégsem ez, hanem olyas valami, amit az olvasó 
könnyűszerrel helyesbíthet, ha végigböngészi a kötetbe felvett fakszimile 
kéziratlapokat. Csejtei István ugyanis az aposztrófokat ékezetnek olvasta 
és következetesen így is jelölte (néhol, nyilván sajtóhiba folytán, a szöveg 
kijavította önmagát — például 116.). A kötőszavakat nem 'í-ként kapjuk, 
hanem ékezetes s-ként (i), ami igazi helyesírástörténeti kuriózum lenne, ha 
nem félreolvasásból származna. A határozott névelő á-ként való felbukka-
nása (a ' helyett) azonban már veszélyes tévedések forrása is lehet, ha valaki 
komolyan veszi, hogy az idősebb Csokonai ejtése és írásmódja enyhén pa-
lócos lenne. Voltaképp apró melléfogások ezek, de sokatmondóak. Csejtei 
Istvánt gyakorlatlannak mutatják a korabeli kéziratok olvasásában. A gon-
dos lektorálás éppen az ilyen, könnyen kijavítható ügyetlenségeket segít-
het kiküszöbölni. Sajnos azonban sem a két lektornak, sem a felelős szer-
kesztőnek, sem a felelős kiadónak nem tűntek fel a forráskiadás szakmai 
normáinak ellentmondó szépséghibák. 

Pedig a debreceni Csokonai Kiadó valóban missziót teljesített, ami-
kor igényes külsejű, szép könyvet csinált a receptkönyvből. Csak arra nem 
futotta a figyelmükből, hogy segítségére siessenek a szöveggondozás ne-
héz munkáját végző Csejteinek, amikor elérkezik hozzáértésének határá-
ra. Kár. Nem sok hiányzott a valóban tökéletes munkához. Csejtei István-



630 Szemle 

ról a fülszövegből azt tudtam meg, hogy eredeti szakmája gyógyszerész. Tel-
jesítménye méltó a kötetben emlegetett polihisztor patikus elődökhöz: si-
került jelentősen hozzájárulnia a Csokonai-kutatáshoz. (Csokonai Kiadó, 
1990.) 

SZILÁGYI MÁRTON 

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1945-1975. 
(A PRÓZA ÉS A DRÁMA 1-2.) 

Erkölcsi és szakmai tekintetben is szinte lehetetlen és megoldhatatlan 
feladat kritikai, értékelő véleményt mondani a hatkötetes akadémiai ma-
gyar irodalomtörténet (1964-66) folytatását, nagyszabású kiegészítését je-
lentő, négy tomuszból álló vállalkozás (1981-90) lezáró darabjáról. Az 1945 
utáni három évtized hazai próza- és drámairodalmát tárgyaló műről az ez 
esetben mégiscsak mérvadó szakmai berkekben már a késlekedő — mert 
késleltetett — megjelenés előtt elmarasztaló vélemény alakult ki. Részben 
a korábbi három nekifutás (I. Irodalmi élet és irodalomkritika; II. A költé-
szet; IVA határon túli magyar irodalom) hűtötte le a kedélyeket és a vára-
kozást, részint a kulturális politika packázásai miatt éreztek többé-kevésbé 
őszinte részvétet vagy kaján szolidaritást a céhtársak a száz és száz íveket 
folytonosan újraírni, átszerkeszteni, „árnyalni" kénytelen szerzők iránt. A 
toldozott-foldozott, pántlikázott szövet, szöveg iránt máig sem nőtt meg a 
bizalom. Bölcsészegyetemeink, főiskoláink némelyikén egyenesen óvják a 
hallgatókat a zöld borítója miatt „sóskának" becézett kézikönyvtől, másutt 
„bibliográfiának azért használható! " felkiáltással adják mégis a diákok ke-
zébe. Mint látni fogjuk, a római III.-mal számozott próza- és drámaössze-
foglalás még bibliográfiának sem túl jó — viszont egyes részleteiben egyál-
talán nem olyan rossz, mint amilyennek divat tartani. 

Erkölcsi és szakmai aggodalmainkat történeti megfontolás is súlyosbít-
ja: a debreceni Alföld folyóirat Korforduló című vitasorozatában már ré-
gesrég — egy-két évvel ezelőtt; hol van az már! — elverték a port a vizs-
gált opuszon (igaz, volt, aki vaktába csapkodott gyengécske prakkerével); 
az 1991 augusztusi Tokaji írótábor hozzászólásai is oda-odavágtak; és szá-
mos más fórumon is főleg a megmorgás jogával éltek, akik kifejtették né-
zeteiket a könyvről. 

Mindent egybevetve: nem hálás, és semmiképpen sem lovagias dolog 
súlyos kifogások garmadáját sorolni egy olyan szakmunkáról, amelynek 
koncipiáló szerkesztője, Béládi Miklós sajnos már az esetleges indokolat-
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lan bírálatok ellen sem tudhat hadakozni; s amely szakmunka részint önhi-
báján kívül lett olyan, amilyen lett. A szerkesztőtárs, a fáradhatatlan Rónay 
László, aki végül is tető alá hozta a művet, Bevezetésében elébe sietett a kri-
tikának, nagyon jól tudván: „könyvünknek akadnak hiányosságai" (persze 
nem elsősorban az, hogy nem írtak összefoglalást „például a gyermek- és 
ifjúsági irodalomról", vagy hogy „megfelelő elméleti ismeretek híján nem 
készült fejezet az irodalom és a rádió, az irodalom és a film, az irodalom és 
a televízió kapcsolatrendszeréről"). Rónay prológusa hajszálpontos érté-
kelés, tárgyilagos ítélet, majdnem hiánytalan kór- és sorskép arról a vállal-
kozásról, amelyet természetesen belülről, megértő szeretettel, a közremű-
ködők erőfeszítéseit tudva szemlél. Diagnózisának valamennyi fontosabb 
észleletével egyetérthetünk. Igen, a „próza-dráma meglehetősen kalandos 
sorsot ért meg". Olyan kalandosat, hogy a Pála Károly szerkesztette Tan-
könyvháború dokumentumgyűjteményéhez hasonlóan érdemes lenne ön-
állóan és kommentáltan közzétenni, miben is nyilvánult meg az a „bizo-
nyos feszültség", amely a szerzői szándék és az irodalompolitikai igények 
között kezdettől mutatkozott. Ezen igényeket „a kötet szerzői és szerkesz-
tői mint állami tisztviselők kötelesek voltak az újabb és újabb átdolgozási 
kényszerek során figyelembe venni". A jelzett állapot — magyarán a cenzú-
ra — önmagában is elég nagy csapás volt (aki ki tudta játszani, azért), még 
nagyobb baj azonban, hogy a pártállami Magyarország a nyolcvanas évek 
elejétől mind kevésbé rendelkezett egységes, következetes és relatíve szín-
vonalas (irodalom)politikai igényrendszerrel. Dehogyis a cenzúrát sírjuk 
vissza! — csak azt, hogy ha már volt, akkor legalább egyértelműen, a „hol 
cenzúra van, ott cenzúra van" jelszavával lett volna. Fogcsikorgatva, mélán 
vagy lelkesen igazodni csak ahhoz lehet, amiről tudjuk, micsoda, és miként 
működik. Kifogni is csak karakteres ellenfelen lehet, arctalanon, maszkjait 
folyton cserélgetőn nemigen. Az irodalomtudományi, irodalomkritikai bi-
zonytalankodásokon kívül tehát a politikai ingás, a kétségtelen — de azon 
belül kétséges! — függőség is előnytelen nyomokat hagyott kézikönyvün-
kön. 

A kötetkettős 1990 elején, fordulópont-helyzetben, azaz már épp a 
fordulópont után látott napvilágot. Ez sem kedvez neki. Ha mondjuk 
még 1987-ben sikerül kisajtolni, kevésbé tűnik föl a terminológiai óva-
toskodás, a jobb híján választott semmitmondás, amely 1956-ot „katak-
lizmának" nevezi (a Szabó Pál-fejezetben), vagy „új berendezkedésének 
az 1956-ot követő első éveket (Rónay György portréjában), egyszerűen 
„ellentmondásos"-nak Révai József kultúrpolitikáját (Darvas József pálya-
rajzába szőve), és így tovább, ezeket az üres, vagy többféleképp érthető és 
magyarázható kifejezéseket ismételgetve és variálva. A ,jó időre kívül re-
kedt az irodalom fősodrán" (Passuth Lászlóval történt ez 1956 előtt; ve-
le is) itt azt jelenti, hogy nem publikálhatott, s ha „a magyar arisztokrá-
cia két fényes családjáról" esik szó (az Andrássyakról és a Zichyekről, a 
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Károlyi Mihálynét, az emlékiratírót bemutató sorokban), akkor töpreng-
hetünk, eredeti jelentése szerint vegyük-e a fényes jelzőt, vagy — hiszen, 
mint máris olvassuk, „éppen a szervezkedő szocialista mozgalom illette a 
fekete y<5/epitetonnal" a végzetesen rövidlátó politikusnak bizonyult And-
rássy Gyulát, az ifjabbat — a pejoráló hangsúlyra bólintsunk. Az első szö-
vegvariánsok fölvázolásakor, s később is, ezek a megfogalmazások nyilván 
kényesnek számítottak, s a szerzők becsületére legyen mondva: általában 
ügyesen, tartózkodóan, ízlésesen kerülték el, hogy olyasmi hagyja el tollú-
kat, ami végképpen idegen tőlük. A citált példák természetesen beszéde-
sebbek önmaguknál. Viszonyhelyzetet, a véleményalkotásban korlátozott 
tudósi pozíciót jeleznek, s az irodalomszemlélet, valamint a stílus egészére 
kihatnak. 

Kérdés: jobb lett volna, ha 1945 és 1975 közötti irodalomtörténetünk 
próza- és drámakötete már meg sem jelenik? (Ezt a mondatot hallhattuk 
már állításként is.) Nos, aligha, bár egy csonka irodalomtörténet legalább 
annyira tanulságos kordokumentum, mint egy nagynehezen teljessé kere-
kített. Ahhoz túlzottan sok, nemesebb feladatok megoldására — vagy e fel-
adat nemesebb megoldására — érdemes tehetséget, munkaerőt emésztett 
föl a mű, semhogy — bármiféle más, hasonlóan átfogó alapkönyvet nél-
külözve — papírkosárba vagy tűzre hajíthatták volna. A tetemes, az átí-
rások következtében halmozódó költségekről ne is elmélkedjünk. Viszont 
továbbra se feledjük a később említendő jelentős részértékeket. 

Hagyjuk most már a politikai-történeti motivációt, a szakmai kényszer-
szituációt, s nézzük, miként álltak helyt a Magyar Hidományos Akadémia 
Irodalomtudományi Intézetének munkatársai a könyv megtervezésében és 
(többlépcsős) megformálásában. 

A nagybetűs címekkel jelölt fő fejezetek körvonalazása, be- és elosz-
tása, egymásutánja voltaképp jó. A nyitó írás, Béládi Miklós Folyamatok 
és műfaji változások (A széppróza útjai és választásai 1945-1975) című ta-
nulmánya nagy lélegzetű, gondolatgazdag, vitaalapnak tökéletesen megfe-
lelő összegzés, csupán apparátusával hagy kívánnivalót maga után (példá-
ul a Parabola-regény alfejezete elkapkodottan kurta, és itt, ellentétben a 
többi alfejezettel, nincs egyetlenegy hivatkozás sem szerzőre, műre). Déry 
Tibor, Illyés Gyula és Németh László egymás mellé helyezett pályaképei-
vel (Irányzatok metszéspontján: három összegző) nyomatékos lezárást s egy-
ben a Béládi-írással egybeékelődő, hangsúlyos keretet kapott az első kö-
tet. Nem itt tárgyalandó probléma, hogy a „három összegző"-elméletben a 
szerkesztők sem nagyon hisznek, de egyelőre — kritikai kiadások, hiányta-
lan monográfiák válásában — ez a fölsorakoztatás tűnt józanul célszerű-
nek. A jövő alighanem láttatni fogja, hogy vagy mindhármuk esetében erő-
sen mást és mást kell értenünk összegzésen, vagy pedig Dérynék nem az 
összegzés volt a legfontosabb erénye, Németh heroikus életművében ön-
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magát összegezte, és Illyés nagyszabású, maradandó összegzésébe olyasmi 
is becsúszott, ami inkább kívül maradhatott volna az összegzésen. 

A második kötet nyitánya is telt hangon csendül föl: itt az Újhold pró-
zaírói jutottak tágas térhez. S általában jó a szálak továbbszövése: ahogy 
a mú megfelelő helyet talál a végül is, mondhatni, nagyon sok tollforgató-
nak. ízlése és érzékenysége szerint persze a valamelyest elfogult vagy tel-
jességgel elfogulatlan olvasó is lelhet ellenkezésre okot adó megoldásokat. 
Ezek lényegét egyrészt az eldöntetlenséggel írhatnánk le. Példának oká-
ért: Darvas József már nem, Hamvas Béla még nem kap önállóan kiemelt 
tárgyalást. Az előbbit föltűnés nélkül — talán a minisztert, a politikust az 
íróval azonosítva? — visszavonták irodalmunk első vonalából, az utóbbit 
viszont nem merték vagy nem akarták ebbe a sorba állítani. Az ilyesfaj-
ta tétovaságokért aránycsuszamlásokkal kellett fizetni. Semmi esetre sem 
fogadható el — találomra választva nevet —, hogy Palotai Borissal kapjon 
azonos terjedelmet az imént emlegetett Darvas, akinél — újra csak például 
— Mesterházi Lajos legalább kétszerte nagyobb írónak mutatkozik a terje-
delem (és részben a megítélés) alapján. (Egyébként portréalany és portré-
festő az esetek nagyobb hányadában előnyösen összetalálkoztak, egy-egy 
írónkat az választotta hőséül, aki régóta, elismert szakemberként szemléz-
te műveit, vagy írt róla tanulmányt, monográfiát. De nem túl ritka az sem, 
hogy egy-egy témának vagy oeuvre-nak nem akadt olyan gazdája, akiben 
az ideológiai illetékesek, a szerkesztők, a munkatársi gárda egyaránt meg-
bízott volna. Ilyenkor a némileg titokzatos Munkaközösség lépett színre, 
vagy majdhogynem alkalmilag vontak be valakit a munkába. Mindezt azért 
itt hozzuk szóba, mert a legkülönösebb választások egyike Mesterházi re-
alista világának bemutatását az elvontabb esztétikai szférák iránt érzéke-
nyebb Angyalosi Gergelyre osztani. Egyszerre megdöbbentő és meghök-
kentő név a szerzők sorában B. Nagy Lászlóé, aki nagyon is illetékes volt 
mind Sarkadi Imre, mind Szabó István portretizálására — de 1973 áprili-
sában már önként elköltözött az élők közül. Tehát a kézikönyv törzsanya-
ga már tizennyolc-húsz éve készen állhatott; és 1973 után nem találtatott 
olyan fejlemény a Sarkadi-kutatásban, a Szabó-életmű interpretációjában, 
amelynek beépítését és reflektálását szükségesnek vélték volna?! Duplán 
is jellemző adalék ez a keletkezéstörténethez, még akkor is, ha B. Nagy írá-
sainak gondolati erejéről és stiláris csiszoltságáról csak főhajtással szólha-
tunk, s ha Sarkadi, a drámaíró Erdődy Edit írta külön fejezetben is jelen 
van.) Értékbizonytalanságainkat tovább növeli, hogy Illés Bélát még meg-
illette a nem túl terjedelmes, ám kiemelt tárgyalás. Akad még néhány ha-
sonló példa, aránykérdés. 

Ha kézikönyv második határdátuma valóban 1975 lenne, visszavetítő 
módon magyarázatot, fölmentést lelnénk az ilyen típusú ellentmondások-
ra. Mivel az átírások, a cenzúra okozta késlekedés a mű megszületése 
előtti elöregedésével, korszerűtlenné válásával fenyegettek, a szerzők vagy 
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előbbre rukkoltak az időben, a tovább alakuló életművekben és a fölhasz-
nált szakirodalomban — vagy nem. Ebből is fakadt némi szolid zűrzavar, a 
kiadások jegyzékében és a szekunder irodalomban is (a próza- és a dráma-
író Örkény István pályaképe az 1975 utáni — 1979-ben bekövetkezett ha-
láláig tartó — évek termésével teljes, a bibliográfia a nyolcvanas esztendők 
közepéig rugaszkodik; Hubay Miklósnál már csak az 1983-ig továbbvitt ta-
nulmányjegyzék utal arra, hogy a színművek sora is gyarapodott; szegény 
Páskándi Géza viszont, aki köztudottan szorgalmas, termékeny szerző, ott-
ragadt az 1973-74-es évnél stb.). Mintha végül is nem akadt volna már olyan 
személy, energiatartalékokkal rendelkező organizátor, ki áttekintéssel bír 
az egész felett. Mintha reményét vesztette volna a magára maradt Rónay, 
és segítőtársa, Erdődy, belátván: ha az egységes szempontrendszert és kül-
lemet az utolsó fázisban is megkövetelik, az elcsigázott kollégáktól már ta-
lán vissza sem kapják a sokadszor ide-oda postázott kéziratokat. 

Ezt a gondot, és a jelzett többit is ugyancsak föltárja vagy sejteti a Beve-
zetés. S az is kiérződik belőle: az első, az 1945-ös határdátum is problemati-
kus. Nem azért, mert ezt a felszabadulás évének, a felszabadulás évét pedig 
korszakfordulónak tételezték. Ezt a dátumot, ezt az elfeketedett mérföld-
követ aligha lehet elmozdítani a helyéről (más nemzetek irodalomtörté-
netei is tudomásul veszik, hogy a II. világháború befejezése majdhogynem 
kettéosztotta a XX. századot). Itt az a kérdéses: a korábban indult pályákat 
meddig helyes visszakövetni az időben? Azok a tanulmányírók jártak el böl-
csen, akik nem nagyon latolgatták, feltétlenül szükséges-e a megértéshez 
a múltidézés. Példának okáért: Illés László tágas teret nyert a Nagy Lajos-
i törekvések új szempontokat is tartalmazó taglalásához, noha az 1945 és 
1954 októbere közötti esztendők drámája nem annyira az előzményekhez 
való viszonyban, inkább a magát legalábbis 1919 óta baloldalinak, kom-
munistának valló író idegenségében, beilleszkedésének képtelenségében 
és befogadásának anomáliáiban rejlik. Rónay László viszont szerényen le-
mondott arról, hogy az 1945 előtti Tersánszkyval is foglalkozzék, tudván: 
nála ekkor nem következett be semmilyen lényeges fordulat, s ami 1969-ig, 
két és fél évtizeden át még hátravan, az — a „Kakuk Marci-korszakhoz" 
képest — a szép lassú megcsöndesedés és a bodorodó legendák időszaka. 
Centrális megfontolás helyett egyéni döntések érvényesültek ebben a kér-
désben. Alkalmanként — így Márai Sándor esetében — némileg sikerült 
tolerálni azt, ami akadémiai irodalomtörténetünk előző folyamában a ha-
todik kötet igaztalansága, tévedése vagy hiányossága volt. 

Mint az eddigiekből kiderült, amit az 1945 és 1975 közötti periódusra 
vonatkozó III. kötetnek nevezünk, valójában két vaskos kötet, s ha pon-
tos cím szerint akarunk bírálni, akkor а МЩ. A próza, a WV2.A próza és a 
dráma birodalma. A hivatását a legelfogultabban szerető dramaturg, drá-
matörténész sem állíthatja, hogy indokolatlan az 1500 oldal nagyobb ré-
szét az epikának szentelni — mindössze 200 lapot szánni 1945 utáni szín-
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műveinkre mégis méltatlan! A drámaírás és a színházi élet megújulásának 
első évei:1945-1949; A sematizmustól az új magyar drámáig: 1949-1975; A 
dráma 1975 után (Kitekintés) három fejezete valamiféle biggyesztményként 
hat a prózaírók sereglése után. Mivel ún. par excellence drámaíró szin-
te nincs is közöttünk, jobb lett volna, ha színdarabjaikat nem tépik ki az 
esetek tekintélyes részében amúgy is külön, részletesen tárgyalt prózaírói 
(költői) életművek szövetéből. Az értékítéletek itt a legbizonytalanabbak, 
a drámapoétikai készültség meg sem közelíti a prózapoétikait, egyik-másik 
írás összecsapott vagy semmitmondó. Sugárzik belőlük a kénytelenség, hi-
ányzik a más műfajokkal való párhuzam — hiszen azt már „elírták" a pró-
zai részben. Nem éppen ésszerű, hogy a prózaíró Némethről Kulcsár Szabó 
Ernő írjon (noha a mű egyik legnagyobb szabású és legeredetibb részét), 
a drámaíró bemutatását azonban áthárítsa az ugyancsak igényes, ám más 
közelítésmódú Csűrös Miklósra; Illyés Gyulát, az epikust Béládi szemüve-
gével lássuk (és Béládi Illyését, a szerző halála miatt, a tapintatosan bese-
gítő Bodnár György szemüvegén át), az Illyés-drámákhoz viszont már Gö-
römbei András tegye föl az ókulárét; Fejes Endréről az egyik helyen Ra-
kovszky István, a másikon Angyalosi íijon stb. Megnyugtatóbb, ha például 
Illés Endrét itt is, ott is Bodnár becsüli túl, finoman, kimeríthetetlen tárgyi 
tudás birtokában, hősének habitusát és művészi célkitűzéseit tökéletesen 
értve. 

Alighanem a legnagyobb szerkesztői melléfogás is a dráma-részből rí ki: 
Háy Gyuláról elfelejtkeztek. Erre-arra említődik ugyan a két kötetben, de 
ő, aki tehetségének minden szélsóségével, pályájának minden ellentmon-
dásával, sematikus rémségeivel együtt is a közelmúlt legjelentősebb magyar 
drámaszerzőinek egyike volt, nem kapott bebocsátást. Emellett eltörpül az 
a — nemcsak a drámai műnemmel kapcsolatos — hiba, hogy Gyurkó Lász-
ló mint prózaíró kapott önálló (kiemelt) fejezetet (ezt 1975 tájt sem indo-
kolhatta semmi), viszont a huszonkét drámaírót fölsorakoztató seregszám-
lából kihagyták. Ki, mert Agárdi Péternek a prózai tömbön belül terjedel-
mesebb és lényegibb mondandója volt Gyurkó tényleg jelentékeny színház-
teremtő ambícióiról és darabjairól, mint a Lenin, október című esszétanul-
mány ellenére is szegényesebb epikai termésről. Úgy tetszik, a prózaiság 
számított rangnak, Gyurkó tehát oda került. Még tán az sem beleolvasás, 
hogy az illetékeseknek is ez volt a kívánalmuk, s két legyet ütöttek egy csa-
pásra: a marxizmustörténeti jelentőségű Lenin-esszé állt előtérben (1975 
körül persze még nemigen tudhatták, hogy 1982-ben Gyurkó lesz Kádár 
életrajzírója, ám e tény nyolc esztendővel a kézikönyv megjelenése előtt 
mégiscsak ismertté vált), a Huszonötödik Színház élén 1970-től derekasan 
és szuverénül (egy ideig túlzottan is szuverénül) küzdő színházi rebellis meg 
eltűnhetett a képből. 

így volt? Deklaráltan vagy burkoltan, akartan vagy ösztönösen érvé-
nyesült ez a szándék? Nem tudhatjuk biztosan. Ha egy mű ily sokáig ké-
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szülget, ködbe veszhetnek a keletkezés fordulatai, tényei is. S vajon mit 
vállalna és mit módosítana Gyurkó a Lenin-tanulmányon? Mit Agárdi a 
Gyurkó-tanulmányon? A magyar irodalom története III.-пак nincs meg-
nyugtató, egyértelmű időbeli státusa. Elmondhatnánk tehát — például —, 
hogy Agárdi messze fölértékelte, inkább politikai, s csak kisebb részben 
esztétikai attitűddel közelítette hősét — de mit mondhatunk azokról a 
munkatársakról, aki már revideálták, továbbgondolták, kiegészítették a ké-
zikönyvben kibontott nézeteiket? Rónay László itt épp csak egy-két mon-
dattal kipótolhatta a Thurzó Gábor-arckép ecsetvonásait — azóta a futó-
lag említett utolsó novellákban az összegző, nagy elbeszéléseket fedezte 
föl és láttatta sok elemzésben. Kulcsár Szabó Ernő már messze jár ettől a 
Németh László-fölfogástól — bizonyítják újabb — nem is csak közvetlenül 
Némethre vonatkozó — meditációi. Véletlenszerű, hogy melyik szerzőtől 
melyik stádiumban maradt bent a szöveg a két kötetben, s látszik, egyné-
mely írást valószínűleg félretettek, hogy sebtiben valaki más pótolja alkal-
masabbal vagy óhajtottabbal. 

Mindezt tudva mégis rögzíthető: Kiss Ferenc szép, hézagpótló írást tett 
közzé Hatvany Lajosról; Bodnár több helyütt remekelt Illés Endréről szól-
va (még az említett túlbecsülésben is); Rónay a tőle idegenebb írók epi-
kájából is kihallotta a zene, a prózadallam szívverését; Pomogáts Béla eb-
ben az előmunkálatban is érlelte már Jékely Zoltán-monográfiáját; Erdélyi 
Kiss Mihály jól fogta át az új „ Magyarország felfedezése " sorozatot; Kis Pin-
tér Imre markáns, időtálló véleményt képviselve vetette papírra az Új nem-
zedék a prózában kitekintését; Veres Ajidrás úttörő érdemű és fajsúlyos 
Konrád György-fejezetet publikált; a pár esztendővel ezelőtt még valóban-
egészen fiatal irodalomtörténész-nemzedék egyik-másik tagja figyelemre-
méltót, stílusosat produkált (Dérczy Péter, Pál József például — bár az 
utóbbi fejlett és bátor kritikai érzéke ellenére sem mert még egészen önálló 
lenni a Szabó Pál-életmű nehéz kérdéseinek megítélésekor). 

Noha a „sóska" I-IV. köteteiről együttesen, a prózai-drámai dupláról 
külön is rengeteg észrevételt lehetne még tenni, újfent az erkölcsi és szak-
mai nehézségekre hivatkozva be kell rekesztenünk ezt a ma már amúgy sem 
termékeny probléma-soijáztatást. Annál is inkább, mert nagyjából most va-
gyunk azon a küszöbön, ahonnan már csak egy lépés, és a sok tucatnyi ta-
nulmány értékítéleteinek viszonyításra — magyarán: az írói nagyság kér-
désére téménk. Erről csak annyit: általában az egész mű a megemelő, irre-
álisan értékelő, túldicsérő tendenciáknak enged. Bár tényleg lenne ennyi 
jelentős írónk! Ugyanakkor a két kötetben még alig van jelen (alig lehet 
jelen) annak a manapság oly sokszor föltett kérdésnek a vizsgálata: mit 
adott 1945 utáni évtizedeink történelmének önképéhez a magyar próza-
és drámaliteratúra? Valamelyest előkészítette-e, s ha igen, mennyiben azo-
kat a folyamatokat, amelyeknek a hetvenes-nyolcvanas évek fordulójától 
kezdve vagyunk tanúi és részesei? Kik voltak az igazi meghatározó, példa-
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adó egyéniségek, s kik azok, akiket mai ítéletünk szerint nem illetne meg 
külön hely, részletes tárgyalás? A remény, a nyitottság jegyében föltétle-
nül helyeslendó-e, hogy a bírálat főleg azokat éri (szerzőket és alkotáso-
kat), akik-amik már a félútban vesztek — s minél buzgóbban, az 1975-ös 
évszámhoz minél közelebb van jelen valaki, annál inkább „kikövetelhette" 
(jelképesen, közvetetten vagy valóságosan) a maga helyét? 

Mivel a műnek aligha lesz második kiadása, a sajtó- (és nemcsak sajtó-) 
hibák hosszadalmas beterjesztése értelmetlen. Kritikusi illemből azért né-
hány, mutatóba. Dallos Sándor nem 1987-ben halt meg, hanem huszon-
három évvel korábban. Passuth László regényének címe szerint Ravenná-
ban temették Rómát, és nem — remekeltél, nyomda ördöge! — Havanná-
ban. Benedek Marcell nem Hevesi András, hanem Hevesi Sándor oldalán 
működött a Thália Társaságban. 1945-ben Nagy Lajos nem a „hatodik ik-
szét taposta", hanem már a hetediket. 1955 nyarán a „deresedő fejű" Len-
gyel József nem csaknem ötvenéves volt, hanem egy híján hatvan. Goldoni 
vígjátékait tényleg mindmáig Révay József fordításában játsszák — kivéve 
azokat, amelyeket mások tolmácsolásában adnak elő. Csupa kis hibácska 
(mind az első kötetből való). Ezek a sok átírás közben is becsúszhattak. A 
bibliográfiák meglehetősen nagyszámú gondatlansága szintén. Az adatolás 
nem egységes volta, bosszantó következetlensége már nem erre a számlára 
írandó. 

A vizsgált két kötettől és az egész vállalkozástól nem annak emlékével 
búcsúzunk, hogy még Illyés Gyula halálának évszáma sem áll helyesen a fe-
jezetfőcímben (1982-t nyomtattak 1983 helyett). Nem a kis hibák a szembe-
tűnőek, hanem a nagyok. Azok, amelyeknek tekintélyes részét a szerkesz-
tők és a szerzők ma már nem követnék el, vagy nem lennének kényszerít-
ve elkövetni. Bármennyire is csak jobban sikerült részleteinek, pontatlanul 
is gazdag adattárának köszönhetően használható — megfelelő kritikával 
— a kiadvány, vigasztaló, hogy lényegében ugyanez a szerzőgárda is képes 
lenne ma már ideológiai prekoncepcióktól nagyjából mentes, a hazai litera-
túrát és a határokon túli magyar irodalmat mesterségesen szét nem válasz-
tó, a maradandó életműveket közelítő biztonsággal kijelölő, a legfiatalabb 
nemzedékek iránt érdeklődőbb kortársi irodalomtörténetet írni, a korrek-
túrából lehetőleg a kis hibákat is figyelmesen kigyomlálni, a tartalomjegy-
zéket a második kötet elejére, a névmutatót meg az elsőnek a végére is oda-
nyomatni, hogy ne kelljen egyiktől a másikig kapkodni folyton. Még inkább 
így lehetne ez, ha a szerkesztő-szerzői törzsgárda kiegészülhetne az iroda-
lomtörténész céh mai nagymestereivel és az aktív és agresszív mai fiatalok 
legjobbjaival. 

De mikor lesz ez így? Mikor sűrűsödnek majd föl annyira ismét az ener-
giák és a forintok, hogy megint ilyenfajta vállalkozásnak veselkedhessünk? 
Vagy mivel kecsegtet a Magvető Kiadó új „szerbantalra", egyszemélyes iro-
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dalomtörténetre kiírt pályázata, amikor jószerivel Magvető sincs (legalább-
is ebben a pillanatban, 1992 elején)? 

Alföldy Jenő, A magyar irodalom története 1945-1975 П., lírakötetének 
recenzense dicséretei és kifogásai után azzal búcsúzhatott az Irodalom-
történet 1989Д. számában: „Bizakodjunk." Magunk csak azt mondhatjuk: 
most épp nincs miben. Ezért különösen fáj, ami elszalasztódott. (Akadé-
miai, 1990.) 
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