
mondanivalója, stílusa változó szakaszai
ról" — ahogyan a válogató maga elé tűzte. 

Mindenesetre mentségére szolgálhat 
Szabó Edének, hogy egyrészt a szinte áttekint
hetetlen gazdagság, másrészt az előmunká
latok majdnem teljes hiánya nehezítette fel
adatát. Mennyivel szerencsésebb helyzetben 
készült az ugyanebben a sorozatban meg
jelent Tömörkény-kötet, amely az író össze
gyűjtött elbeszéléseit tartalmazó hét kötetes 
Tömörkény-sorozat kiadása után látott nap
világot. Krúdy esetében éppen fordított a 
sorrend. Életművének tudományos feltérké
pezése és legidőtállóbb műveinek gyűjte
ményes kiadása csak az utóbbi években, már 
e kötet megjelenése után indult meg. (A fe
hérlábú Gaálné I—II. 1959., A szerelmi bűvész
inas. 1960.) Néhány év múlva, a sorozat be
fejezése után bizonyára nemcsak könnyebb 
lett volna egy ilyen reprezentatív kötet 
összeállítása, hanem megnyugtatóbb módon 
lehetett voína megtalálni a helyes arányokat 
az író egész pályájának, illetve fejlődési sza
kaszainak bemutatására is. 

A kötet persze így is komoly előrelépést 
jelent Krúdy műveinek kiadásában. Aki csak 
most ismerkedik vele, annak már ez a kötet 
is gazdag ízelítőt ad egy nagy író egész mun
kásságából, de annak is kellemes meglepetés, 
aki külön-külön valamikor már olvasta az 
itt megjelent novellákat, mert ebben a kötet
ben láthatjuk először így együtt ennek a ter
jedelmes életműnek a legjavát. 

Két régi irodalomtörténeti legenda el-, 
oszlatására is alkalmat ad ez a kötet. Az 
egyik az egyhúrúság hangoztatása volt. Sokan 
marasztalták el Krúdyt azon a címen, hogy 
mindig ugyanazt az egy dallamot játssza 
gordonkáján. E 44 novella mindenkit meg
győzhet arról, hogy mennyire megalapozat
lan ez a vád. Mint minden nagy író alkotásai
nak, Krúdy műveinek is van valami közös 
sajátosságuk. Az egyéniség bélyege, amely 
mindenki mástól megkülönbözteti, úgy, hogy ' 
néhány sor után bárki ráismer, aki már olva
sott valaha Krúdy-írást. De a közös sajátos
ságon túl mennyi szín, milyen varázslatos 
gazdagság! Az önéletrajzi jellegű Rumfy 
Artúr merész líraiságától a Souvenir-Pesth 
ódon hangulatán, A vadmacska és a Tótágas 
különös szimbolikáján át a Kleofásné kakasáig 
•és az Őszi versenyekig — milyen sokszínű 
ez a költői világ ! 

A másik legenda az öregedő Krúdy mű
vészi hanyatlásáról szólt. Arról, hogy írói 
pályája vége felé tehetsége állítólag kimerült, 
már csak önmagát másolta, régi hírnevéből 
élt. Ez a gyűjtemény épp az ellenkezőjéről 
győzi meg minden olvasóját. A kötet minden 
tekintetben végig emelkedést mutat. Utolsó 
novellái, A pincér álma, A hírlapíró és a halál, 
az Utolsó szivar, az Arabs Szürkénél és az 
Isten veletek, ti boldog Vendelinek nem tehet

sége hanyatlását, hanem léppen felívelését 
mutatják. Mondanivalója mélyül és egyete
mesebb lesz, stílusa kristályossá tisztul, le
hullnak régebbi sallangjai, egyszerűbbé, tö
mörebbé válik. Éppen ezekben a művekben 
érik igazán klasszikussá Krúdy művészete. 

Szabó Ede bevezetője a magyar esszé
irodalom szép hagyományait folytatja, azon
ban nemigen jut túl a régebbi Krúdy-iroda-
lom eredményein. Kár, hogy gyakran elavult 
forrásokra támaszkodik (pl. Krúdy Péter), 
adatai éppen ezért sokszor megbízhatatlanok. 
A jegyzetek és névmagyarázatok viszont 
gondos munkáról tanúskodnak. 

Katona Béla 

Mednyánszky László naplója. (Szemel
vények). Szerkeztette, előszóval és jegyze
tekkel ellátta: Brestyánszky Ilona. Bp. 1960. 
Képzőművészeti Alap Könyvkiadóvállalata. 
1991. (A művészettörténet forrásai). 

Mit mond ugyanaz a kor az irodalom, a 
képzőművészet, a zene nyelvén? Mindig 
izgalmas kérdés ez egy kor kultúráját együtt
látni akarónak. S külön öröme telhetik abban, 
ha nemcsak a megvalósult művet — a kö
tetbe zárt verseket, a tárlatok vásznait, s a 
hangversenytermekben felcsendülő melódiá
kat — vetheti egybe, de bepillanthat az azt 
létrehozó műhelybe is: a művész vallomá
saiba saját alkotásairól, elveiről. 

Egy önmagát szakadatlanul gyúró, ala
kító, szüntelenül elemző-vallató, tökéletesí
teni akaró ember jelenik meg előttünk Med
nyánszky naplójával görög betűkkel, né
metül vagy magyarul írt oldalain. Hallat
lanul nehéz emberi körülmények között da
colta, csiholta ki a művészetét. Egyik naplója 
jegyzetében maga fedte fel társadalom, kor, 
életlátása titkát. „A sors elitélt engem arra, 
hogy társadalmunk minden árnyoldalát es
mérjem, mert hozzáfűzött egy csoport sze
gény emberhez, kiket megszerettem, s kikért 
mindent kész volnék megtenni, s kiket tán 
egyszer mégis megbosszulok?" (58.) Ezt az 
érzelmi azonosulást egészítik ki meglepően 
haladó társadalmi nézetei, amelyekből itt 
csak egy-két gondolatot tudunk idézni: 
„Igazán kedvem volna néha mindent meg
semmisíteni körülöttem, mert minden hazug. 
Szlováknak, magyarnak, svábnak, zsidónak: 
közös a nyomorúsága." (57—58.) Az az 
ember írta ezeket a sorokat, aki tudatosan, 
megfogalmazottan vallotta: „Minden ember 
a nagyság csodája" (68.), s aki maga így 
mutatta meg művészete egy jelentős vonula
tának — a csavargótípusnak — genezisét: 
„A szociális ellentétek a jelen időben is elég 
gazdagok festői tárgyakban" (96.) s aki 
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egyik május elsején részt is vett, s számon
tartotta 1912. V. 23.-át is; s akinek világ
háborús éjszakáinak egyikén a „szenvedő 
ember réme" jelent meg (132.). Ezek a gon
dolatai összegeződnek Természet—Élet— 
Ember látása egységében, s abban, hogy szá
mára a legmagasabbrendű élet a másokért való 
élés volt (105.). 

Bár tudunk arról, hogy Adyval személye
sen ismerhették egymást (Ady L. : A. E. 125 
Mednyánszky is megfordult a Három Holló 
híres szeparéjában), s arról is, hogy az Űj 
Versek kiadásakor Mednyánszky is szóba 
került illusztrátorként — mégis azt kell mon
danunk: irodalmi vonatkozásokban szegény 
ez a kötet. Néhány kortárs nagy író neve 
olvasható csak benne: Verlaine, Taine, Mau
passant, Tolsztoj, hogy csak a máig nagyokat 
említsük. Ha azonban névsorolvasás helyett 
Mednyánszky művészeti elveit azonosítjuk 
a kortárs irodaloméval, akkor már szemmel 
látható, hogy egy kor a különböző művésze
tekben is hogyan tapogat lényegében egy cél 
felé. Gazdag ez a napló az alkotásra vonat
kozó elmélkedésekben; feltárulnak előttünk 
Mednyánszky festői gondjai, elvei: mester
ségbeli kérdések, ügyek. Érdekli, sőt izgatja 
például a színek fiziológiája, amelyre több
ször visszatér. Ha azonban részletek helyett 
az egész áttekintésre törünk, lehetetlen meg 
nem látni, hogy ennek a magányos, nagy 
művésznek az életműve az egész magyar 
művészetben, elsősorban persze a lírában 
megfigyelhető szubjektivizálódással rokon. 
„Mely alakban nyilvánultak a festészetben 
a legnagyobb újítások? — kérdezi egy 1896-
os naplójegyzetében. S így válaszol: „A túlélt 
szimbóliáktól a tárgyilagos tények egyszerű 
realisztikumához. A tárgyilagos ténytől az 
alanyi tényhez." — feleli. Utolsó válaszát 
ismét megkérdőjelezi: „Az alanyi ténytől egy 
új szimbolika felé?" „A lelket festeni" — 
írja nem sokkal később (45; 47.), „A mű
vészet úgy mint a költészet profetikus" — 
„A modern életet, kell visszaadnia, nagy és 
festői ellentéteivel. Ezen tárgyakban elég a 
drámai momentum, nem kell azért a minden
napi anekdotázás unalmába süllyedni és nem 
kell az erőltetett szimbolika koncepcióiba 
merülni. Az általános ami egyszersmind 
konkréten hat" — felel Ő maga ismét nyug
talanító gondjára, miközben a típusalkotás 
kétszerkettőjét is megfogalmazza. (88; 95.) 

írói erények csillannak ki azokból a 
skiccekből, amelyekben pillanatnyi vizuális 
természet-élményeit írta le naplójába: „Gyö
nyörű kép volt, a nyár őszi kerettel. Ezt úgy 
ösmertem és szerettem. Ez az Észak, ez a 
hegyvidék. Sötét bronzzöld volt a frissen 
kaszált rét, feketészöldek voltak a bokrok, 
friss hideg fénye volt a víztükörnek. Nap és 
hátul hegyek között majdnem télies hatások, 
a jeges szürke felhők itt-ott. Friss hó derengett 

a fellegek közül." (83.) —hogy csak egyet 
idézzünk a számtalaqból, amely pontos szín
megfigyelésre s emlékezetből festett tá j 
képeinek titkára is fényt vet. 

S ezentúl: Mednyánszky csavargói, kocsi
sai századvégi novellairodalmunk kisemberei
nek a rokonai. S a hősei tekintetéből áradó 
szomorúság — összhangban a vonások finom
ságával — örök emlékeztető, hogy min gázolt 
át, kiket taposott maga alá a kiegyezéses 
Magyarország . . . 

Brestyánszky Ilona bevezetője és jegy
zetei lényegében jól tájékoztatnak a Napló
ban. Nem tudunk ugyan arról, hogy Justh Zs. 
„nagy" hatással lett volna Adyra — bár 
hatott rá (157.). Gazdagon publikáltak M. 
vázlataiból is (képei előtanulmányainak te
kinthető ceruzarajzaiból). 

Varga József 

Medgyessy Ferenc : Életemről, művészetró'L 
Szerkesztette, a képeket válogatta és az elő
szót írta: Koczogh Ákos. Bp. 1960. Magvető 
K. 100 1. 

Akik személyesen ismerték, nem vonhat
ták ki magukat egyéniségének varázsa alól. 
Ez a kis gyűjtemény, amely a nagy szobrász
művész néhány cikkét, nyilatkozatát, feljegy
zését tartalmazza, kitűnő grafikái és érdekes 
festményei kíséretében, éppen azt akarja 
megragadni és megőrizni Medgyessyből, ami 
mulandó, amit a művek is csak közvetve 
fejeznek ki, ami mégis varázslatos:^ magát 
Medgyessy Ferencet, az élő embert. Önportré 
beinkkel — ez olvasható a gyűjtemény első 
darabja fölött, de méltán lehetne ez az egész 
kötetnek is^ a címe, valamennyi írása ön
vallomás. Életéről, művészi elveiről valló 
megnyilatkozásait szerencsés kézzel egészí
tette ki a kötet szerkesztője, Koczogh Ákos 
olyan feljegyzésekkel, amelyek a művész szá
vait őrzik, hosszú beszélgetések apró mor
zsáit gyerekkori emlékekről, kezdő éveiről, 
szobrokról, világháborúról, megrendelőkről 
házasságáról, Anatole Francerői, Móricz 
Zsigmondról, művésztelepi élményeiről. 

Az az író, akit Medgyessy legjobban is
mert, aki a legközelebb állt hozzá: Móricz 
Zsigmond, az övéhez hasonló alkotási elve
ket vallott. „Az írás lélektanához tartozik, 
hogy írás közben teremtődnek a dolgok és 
csak a legritkábban igazodnak úgy, ahogy 
az író képzelte" — írja Móricz az önéletrajzi 
jellegű Mig új a szerelem című regényében, 
amelyben hol közvetlen módon, hol közvetve, 
a szobrász-főhős szavain keresztül írói mű
helytitkaival kapcsolatban is sok értékes 
vallomást tesz. A regény szobrász-hősének 
nem egy önvallomását akár Medgyessy is 
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