ILLYÉS GYULA: PETŐFI SÁNDOR
Bp. 1963. Szépirodalmi K. 682 1. 1 t.
„Ez a könyv nem azonos azzal, amelyet
Petőfiről esztendőkkel ezelőtt írtam. Csak
nem egyharmaddal nagyobb annál. Mégsem
egyszerűen kibővített kiadása annak. Külön
története van ennek a könyvnek is." E sza
vakkal adja magyar olvasói kezébe e franciák
számára írt legújabb Petőfi-könyvének ma
gyar kiadását a szerző, de ahhoz, hogy ennek
az új változatnak jelentőségét, lényegét meg
érthessük, nemcsak e műre, de. előzményeire,
Illyés korábbi Petőfi-portréira, a már azok
ban kimunkált, megalkotott Petőfi-képre is
vetnünk kell néhány futó pillantást.
„Ma már észre sem vesszük, hogy az iro
dalomba ő ültette át a nép nyelvét" — írta a
költőről már 1936-ban, első Petőfi-könyvé
ben Illyés, de vajon őróla is nem mondhatjuke el hasonlóképp, hogy szinte ma már észre
sem vesszük, mennyire az ő, Illyés Gyula
könyve, az ő mondatai lopták-vésték szí
vünkbe, tudatunkba — a költő saját művein
kívül — az igazi Petőfi-képet? Mennyire
neki sikerült először valósághűen életre kelteni
a költőt, „századának hű gyermekét", s egy
egész könyvvel cáfolhatatlanul bizonyítani,
hogy nincs két Petőfi: egy népdalíró költő és
külön egy forradalmár, hogy — és ez a
lényeg — egész költészetének felülmúlhatat
lan nagysága épp ebből az egységből fakad.
Mert Petőfi és költőtársai „amikor a nyelv, a
költészet üdvét kívánják szolgálni, rögtön
hozzágondolják a haza vagy az összeeskü
vők új kifejezése szerint:. a nép üdvét is.
Az egyiket nem tudják elképzelni a másik
nélkül s igazuk van: külön külön nem is
képzelhetők el. Nem azért mert nagy nép
tömegek nélkül nem lehet nagy irodalom;
azért, mert erkölcsi tartalom nélkül nem
lehet."
Természetesen nem állítjuk, hogy teljesen
előzmények, társak nélkül tett hitet Petőfi
eszméi, plebejus demokrata forradalmisága
mellett Illyés, de a teljes igazságot adó, a
lényeget mindenben híven kifejező Petőfi
portré megrajzolásához neki is egy egész
könyv megalkotására kellett vállalkoznia.
Még hozzá oly korban, mikor még Petőfi
szelleme — idézzük a könyv tettekre mozdí
tani akaró egykori előszavát — „ne áltassuk
magunkat, nem diadalmaskodott — gondo
latai, nagy okai a haragvásra, álmai a sza
badságról s a nép jövőjéről változatlanul
időszerűek."
A már akkor, mintegy hetvenöt éve
konokul uralkodó hivatalos, kilúgozott
Petőfi-képet kellett széttörnie a teljes igazság
megrajzolásához. Ne is — mint kezdetet —
Gyulait idézzük; a régi szemléletre talán
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még jellemzőbb, ha ún. „irodalmi ellenzéké
nek" egyik tagját, Zilahy Károlyt szólal
tatjuk meg: Petőfi „mindegyre az otromba
harcikürt után nyúlt, melynek erőszakos
hangjai az ő lágyabb és édesebb énekre
termett ajkán féloldalt jöttek ki, megcsuklottak, csütörtököt mondtak" —• írta 1864ben megjelent Petőfi-életrajzában (102—
103. I.). Illyés — azonosulva könyve hősének
eszméivel — látni és láttatni tudta, hogy nem
félresiklást, épp ellenkezőleg, kiteljesedést
hozott Petőfi számára 1848—49: „a társada
lom fakasztotta líra most éri el legmagasabb
csúcsait". így szolgáltatott Az apostolnak is
igazságot, mellyel kapcsolatban korábban
kórusban zengett a vád: „külföldi eszmék'*
visszhangja csupán, magyarságtól, saját
életművétől egyként idegen. Illyés egész
könyvével azt a keményi, ellenforradalmi
koncepciót cáfolta, zúzta szét, mely szerint a
magyar nép nem forradalmár, hogy Petőfi
forradalmisága idegen a magyarság szellemé
től. A költő népiességének, magyarságának,
forradalmiságának igaz lényegéről már 1936ban is ilyeneket vallott Illyés: „Nem volt még;
magyar, aki oly tökéletesen, minden ideg
szálával, szellemének minden rezzenetével
úgy hasonult a néphez, mint ő; aki úgy bele
vette magát a nemzetbe, amelyet melles
leg a néppel azonosított. A nép, nem lesz tán
felesleges ismételnünk, a dolgozókat jelenti."
A forradalom küszöbén álló költőt e szavak
kal jellemezte: „Nagy író nincs nagy jellem,
nagy merészség nélkül. Irodalmi állásfogla
lásától elválaszthatatlan állásfoglalása a
társadalmi harcokban. Most leljük meg össze
férhetetlenségének, izgágaságának rugóit: a
meg-nem-alkúvást, a törhetetlen elvhűséget.
Most következik a népiesség igazi értelmezése
is, amely a költőt összetéveszthetetlenül
elkülöníti elődeitől s epigonjaitól." „Nem
költői váteszségből. Nem is francia olvasmá
nyai alapján. Egyedül népismerete, gyökeres
néppártisága sugallta neki, hogy kenyértörés
nélkül nem lehet megoldás, és hogy az also
rétegek tökéletes megnyerése, azaz felszaba
dítása nélkül a nemzet az elkerülhetetlen
viharban nehezen áll meg a talpán." Már
az 1936-os Petőfi-könyv is azt vallotta, hogy
1848-ban „a nép, az ország igazi kérdése a
földkérdés volt", s hogy a szabadságjogok a
költő szemében már 1846-ban is „a közjogok
mellett a kenyérhez, a földhöz való jo*ot,
vagyis a szó lényegét jelentik".
Petőfi: Dózsa — Illyés: Petőfi szelleménak idézésével figyelmeztette kortársait:
„Még kér a^ nép. . . Jól vigyázzatok, ismét
pusztíthat e' láng rajtatok !". . .

Mindazok, kik szembe mertek nézni Petőfi
igazságával 1936-ban is, elismeréssel, öröm
mel fogadták Illyés művét; a hivatalos irodal
mi kritika — mivel a könyv cáfolhatatlan
igazságával nem tudott vitába szállni — ta
gadni, semlegesíteni próbálta hatását (1.:
ItK, 1937. 24—26.). Tegyük hozzá, nem sok
sikerrel. . .
Az idő a könyvet és szellemét igazolta.
Jövőbe mutató igazságai nem szorultak kor
rekcióra, s mint 1945 utáni változatlan kiadá
sai bizonyítják, megálltak a felszabadulás
hozta gyökeres társadalmi átalakulásunk
próbáját is.
Már az első Petőfi-könyv is a költő Petőfit
mutatta be. „Illyés Gyula — az élet és költé
szet, az ember és lírája közvetlen kapcsolatá
ból indult ki— írta Schöpflin Aladár 1937-ben
megjelent kritikájában —, Petőfiben nem
csak a forradalmi politikust mutatja fel —
mindig költészetén át mutat rá emberi való
jára." (Nyugat, jan. 11—14.) Illyés azon
ban még többet kívánt elmondani a költő
művészi nagyságáról, ezért 1948-ban új
részekkel bővítette' ki korábbi művét. Az új,
átdolgozott kiadás — talán épp ellensúlyozá
sául a kornak, mely a múlt ellenhatásaként
most inkább csak a politikus Petőfit idéz
gette — Petőfi költészetének irodalmi fejlő
désünkben elfoglalt helye ki-kijelölésével,
külföldi irodalmi- törekvésekkel, írókkal való
összevetésével, művei mélyebb, művészibb
elemzésével és gyakoribb idézgetésével tette
teljesebbé Petőfi-képünket, vitt közelebb
bennünket egy-egy Petőfi-vers szépségének
megértéséhez, megérzéséhez. Néha már egy
két szó is elég, hogy felragyogtassa a versek
belső fényét, de külön is említésre méltók
azok a hosszabb elemzések, melyek szinte
külön tanulmányok, vagy azt érdemelnének,
például (zárójelben e jelenlegi lapszám): a
Szeptember végén (417—422.), a Kutyakaparó
(336—338.), A Tisza (358—360.), A táblabíró
(434—436.). A puszta, télen (445.) elemzése.
És bár a szerző ez új kiadás előszavában más
természetű kiegészítésekről nem tett említést,
a költőről megrajzolt korábbi képet még
lélektanilag is finomította, s jó néhány be
toldással még elmélyültebben rajzolta meg a
politikus, a forradalmár alakját. Idézzünk
egyet ezekből: „Beöltözött csak a fiatal költő
a bojtárok, a földönfutók köntösébe, a nép
be? Láttuk, egy lett vele. Most a hazafi, a
forradalmár föladata közben látjuk. Tehet
ségét nézve szerepvívőnek is kitűnőnek mond
hatjuk. De ha közelebb lépünk hozzá, kivi
láglik: ez nem szerep, hanem hivatás."

*
Illyés legújabb, immár harmadik Petőfi
könyvének megszületésénél annak a népnek,
országnak fiai bábáskodtak, hová — bár na
gyon vágyott — soha nem jutott el a költő.
8 Irodalomtörténeti Közlemények

Személyesen legalábbis nem; híre, verseii
azonban már korán, nem sokkal halála után.
Már 1851 elején arról adhatott hírt a Pesti
Napló, hogy Saint-René Taillandier ismer
tette Petőfi költészetét a Revue des deux
Mondes-ban. 1855-ben Thalés Bemard, 1860ban ismét Taillandier, majd Valmore foglal
kozott a francia sajtóban Petőfivel, sőt ugyan
ebben az évben Charles Luis Chassin egy egész
Petőfi-életrajzot jelentetett meg Párizsban s.
Brüsszelben. Többek közt még Petőfi sze
retve tisztelt francia költője, Béranger is:
elismeréssel méltatta — Kertbenyhez írt leve
lében — magyar költőtársa nagyságát, s
versei első francia fordítói közt A. Dumas is
megtalálható. S ez még csak a kezdet; hoszszan lehetne sorolni a további majdnem száz
év francia Petőfi-kultuszának, fordításai
nak adatait is. És még sem járunk messze az:
igazságtól, ha azt mondjuk: Petőfi csak most
érkezett meg igazán Párizsba, csak most,
Illyésnek a párizsi Gallimard kiadó által meg
jelentetett új Petőfi-könyve nyomán bonta
kozik ki, válik érthetővé egy idegen, távoli
nép számára az igazi Petőfi-életmű. „Elkapott
a lehetőség, hogy milyen helyről, milyen
közönségnek beszélhet egy magyar végre
egy sor szép vállalkozásról" — igen, az új
mű oly részekkel is bővült, melyeket látszó
lag semmi sem fűz össze a könyv hősével.
De csak látszólag! „ . . . csaknem kötelessé
gemnek éreztem — írta Illyés —, hogy dió
héjban még a magyarok történetét is elmond
jam, hisz a külföldi olvasó azt sem ismeri,
anélkül pedig Petőfi nagyságának épp leg
szebb oldalát nem fogja soha megérteni".
Valóban, semmi sem felesleges a könyvben,,
minden sor a költő jobb megértését szolgálja.
Mert ehhez történelmünket is ismerni kell
egy kissé, hisz Petőfi eszméi, indulatai
mélyén — hiába vádolták a költőt a törté
nelmi érzék hiányával — az évszázadok
hányattatásait, küzdelmeit, sorssal való dacos
szembeszegülését átélt népünk szabadság
os boldogságvágya munkálta tudatosan a
jövőt. Meg kellett mutatni a múltat is, de
még inkább, még részletesebben a jelent,
Petőfi jelenét, a nép, a költő, s a magyar
forradalom igazát, melyben — még magára
maradva is — minden nép közös elnyomója
ellen, a haladásért, a világszabadságért küz
dött a magyarság. Petőfi és népe egymástól
elválaszthatatlan igazságának megismertetése
— e cél szülte Illyés legújabb Petőfi-könyvét.
Az 1950-es évekbeli átdolgozás a költészet
felől gazdagította a korábban már kimunkált
Petőfi-képet. E mostani változat (bár e téren
is hozott gazdagodást, például több a vers
idézet, főleg a Felhőkből, új a Caraffa-töredék
méltatása stb.) a kortársi emlékezések és a
költő saját prózai munkáinak lényegesen
gazdagabb idézésével, valamint a szerző
ezekhez fűződő újabb szövegrészeivel szinte
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személyes közelségünkbe hozza Petőfi alak
ját, mindennapjait. Szinte csodálatra méltó
művészi tökéllyel sikerült a könyv régi és új
anyagát összeötvözni; a költő, az emlékezők,
Illyés régi és új szövegrészei törés nélküli szer
ves egységet alkotnak. Sehol öncélú szöveghal
mozás; csak olyan és annyi új színt vegyít a
szerző aképbe, amennyi a lényeget még jobban
megragadó, még hűbb portréhoz szükséges.
Nézzük csak az egyik kis, de jellemző példát.
Petőfi 1846-i utazása kapcsán — megemlítvén
egyebek közt a költőre gyakorolt azt a vonz
erejét is, hogy politikusai „előbbre vannak",
tisztábban látnak — az új szövegbe Erdély
neve mellé, látszólag csak jelentéktelen díszítő
jelzőként, ez a kiegészítés került: ,,a várak és
várromok hona". Külsőséges ékítmény lenne
csak a betoldott pár szó? Korántsem. Ha
figyelmesen olvastuk a könyv előző fejezeteit,
e betoldás emlékezetünkbe idézi a vagy 200
lappal előbb olvasott Orlay-emlékezést az
1839-i ostffyasszonyfai nyárról, a füzetről,
melybe — szép gyöngybetűivel — régi várak
neveit s történeteit gyűjtögette a még kamasz
ifjú Petőfi. Romantikus nosztalgiája, érdek
lődése a várak és köveiket benépesítő régi
korok iránt — tudjuk — később sem tűnt el
nyomtalanul. Ezt tudva, pusztán e pár szó
segítségével — minden hosszú magyarázat
nál hitelesebben — felfoghatóbbá tudja tenni
számunkra Illyés az Erdélybe vágyó és induló
költő akkori várakozásteli lelkiállapotát.
A kiegészítések néha egész önálló fejezetté
vagy fejezet-részletté kerekedtek (pl. a 21.,
Prielle Kornélia megkéréséről, fejezetrész
letek a forradalomról, Görgeyről, Kossuth
ról stb.), többségükben azonban emlékezé
sek, ill. idézetek a költő prózai műveiből,
leveleiből. Érthető, hogy ezek száma a forra
dalom, a szabadságharc közeledtével egyre
szaporodik, hisz e mű még korábbi változa
tainál is meggyőzőbben hirdeti, akarja bizo
nyítani mindenki számára: Petőfi egész ko
rábbi élete e beteljesülés, e csúcsra való fel
készülés volt; hogy az idő a költő és az általa
képviselt nép igazságait igazolta, hogy ,,a
beözönlő idegen hadak nem a forradalmat
verik le; a nemzetet."
Illyés Petőfi-könyvei egyáltalán nem rész
letes életrajz igényével készültek; 1936-ban
pár régebbi életrajz és segédkönyv is elég ada
tot szolgáltatott Illyésnek az új, igazi Petőfi
portré megalkotásához. „Új adatokat nem
kutatott ki, ha mégis sok tekintetben új a
kép, melyet az adatok mozaikjából összera
kott, az összerakás módjától, az egyes kavi
csok megfelelő helyükre illesztésétől új" —
írta már idézett kritikájában, 1937-ben
Schöpflin Aladár. Alapvető korrekciót nem
követeltek a műtől az utóbbi időben erőtelje
sebben megindult új életrajzi kutatások leg
újabb eredményei sem. Ha mégis vannak adatbeli eltérések a régebbi és az új Petőfi-könyv
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között, azok főleg Dienes Andris kutatási
eredményeire, az általa feltárt új adatokra
támaszkodnak. Ezek hatására lett gazdagabb,
vagy módosult némileg a szabadságharc
költőjének, az ifjú katonának, Júliának és a
gyermek-diák Petőfi életének, környezetének
képe. Az időközben már elhunyt Petőfi
kutató ez utóbbira, a diák Petőfire vonatkozó
eredményeit önzetlenül adta át Illyésnek,
hiszen még ma sem jelentek meg nyomtatás
ban. (Meg kell említenünk hogy —• bár a
könyv ezt nem jelzi — Dienes András „szak
mai lektor"-ként tanácsaival is segítette a mű
még tökéletesebbé válását. Élete utolsó
heteiben — a szigorú orvosi előírásokat
túlságosan is figyelmen kívül hagyva — lázas
szorgalommal s lelkesedéssel dolgozott „lek
tori jelentésén." Elég sajnálatos, hogy elké
szült Petőfi-életrajzának
kiadásával még
mindig adósak vagyunk, bár új eredményei
nek egy része már e könyv révén — kimun
kálójának említése nélkül —• lassan közis
mert tényékké válnak.)
Mivel remélhetőleg nemcsak „egyszeri
kísérletül" jelent meg magyar nyelven is e
könyv, hadd említsek néhány csekélységet,
melyet egy újabb kiadásban jó lenne kijaví
tani, vagy pótlólag még beiktatni. A 22. olda
lon Petőfi apjának — erősen kétségessé
vált — nemesi őseiről olvashatunk. — Álta
lában, mint az eddigi Petőfi-irodalomban is
következetesen, a költő anyagi helyzetére,
honoráriumaira nézve tévesek az adatok.
A Tanulmányok Petőfiről (Bp., 1962.) c.
kötetben e témáról olvasható tanulmány
eredményei még nem szerepelhettek a könyv
ben. Pl. a 123. lapon hiányzik a Robin Hood
lefordításának megemlítése; a fordításokért
összesen kapott 500 forint tehát nemcsak a
Negyvenéves hölgy fordításának honoráriuma
(azért csak száz forintot kapott), hanem a két
regény lefordításáért kapott összesen ennyit
a költő. Pontatlanok a Versek kiadásáért és
a Pesti Divatlap segédszerkesztéséért, s az ott
megjelent verseiért kapott honoráriumainak
jelzett összegei is (148—149., 151—152. 1.), va
lamint hibás az az adat is, hogy Emich még
1849-ben is folyósította a havi 100 forintos
előlegeket Petőfinek (633.). A költő — mivel
egy újabb kötetnyi kézirat, versanyag még
nem gyűlt össze —utolsó hónapjaiban még erre
a jövedelemre sem számíthatott! —Ami Júliá
nak „az eszméhez való hűtlenségét" illeti (285.),
erre nézve Júliának csak legújabban előkerült
kézirata ad némi eligazítást (Itk, 1964. 1. sz.):
Zilahyval s a hivatalos irodalom képviselői
vel szemben szinte egyedül csak ő védte
Petőfi forradalmi költészetének őszinte, belső
ihletettségből fakadó szépségét, — A 497.
lapon idézett Petőfi-szöveg a költőnek nem
június 11-i (ilyen nincs is!), hanem május
27-én kelt nyilatkozatából való. — 494. lap:
az Egyenlőségi Klub említett programját

nem a költő fogalmazta. — 497. lap: nem
1848. májusában, hanem már áprilisban
kimaradt Petőfi a rendre ügyelő választmány
ból. — Kár, hogy a kortársi emlékezések
közül kimaradt Szemere Bertalan emlék
iratának az a részlete, mely hiteles s döntő
cáfolata a költő állítólagos sovinizmusáról —
határainkon kívül, de még belül is ! —elhang
zott vádaknak. Idézzük magát Szemerét:
„Midőn Pest megye azon választmányá
ban, mely a diaetára utasításokat készítette
1848-ban April elején, a választási törvény
fölött tanácskozás tartaték — ama észrevé
telt tevém: miképpen ha a választási törvény
kidolgozásánál óvatosan nem járunk el, állá
sában a magyar nemzetiség meg fog ingattatni. — Észrevételeimre fölkele egy szép sző
ke ifjú ember és tűzzel fejtegeté, hogy a sza
badság élvezését nemzetiségi tekintettől
föltételezni nem lehet s nem szabad. Ez volt
Vasvári.— Utána egy más ifjú kelt föl, barna,
mogorva és haragos képpel monda: miképpen
a nemzetiség szent, de a szabadság még
szentebb, s Magyarországban a polgári jogok
mindig a nemzetiségre való tekintet nélkül
adattak meg. Ez volt Petőfi, az ifjú költő."
(L.: Szemere Bertalan miniszterelnök emlék
iratai az 1848/49-i magyar kormányzat nemze
tiségi politikájáról. Bp., 1941. 27—28.)
Az említett pontatlanságoknál súlyosabb
és sajnálatra méltóbb hiba: a költő prózai

írásaiból vett idézetek tele vannak néha még:
az értelmet is zavaró, módosító szöveghibá
val ! Sajnos, úgy látszik, a Szépirodalmi Kiadó
sorozatosan jelenteti meg Petőfi műveinek
szöveghibás változatait. Csak nemrég vált
ürömmé az 1960-ban kiadott bibliapapiros
— szerkezetében újszerű és nagyon jó —, a
költő összes prózai műveit és leveleit tartal
mazó kötet kiadása fölötti örömünk, mikor
kiderült, hogy alapjában véve használha
tatlan, mert tele van szöveghibával, kimaradt
szavakkal és szövegrészekkel. És most ez az
újabb kiadvány is ilyen. S mindez négy-hat
évvel a prózai művek új kritikai kiadásának
megjelenése után történik! Nagyobb tiszte
letet érdemelne e téren is P e t ő f i . . .
Az említett kifogások nem értintik termé
szetesen Illyés könyvének lényegét, értékét.
Szépsége, igazsága nem az apró részletekben,,
sokkal inkább az egész műben kimunkált,
minden eddiginél teljesebb Petőfi-portré
egészében van. Snem utolsósorban a tartalom
hoz illő formában, a stílusban, a nyelvben,
mely e téren is tanulsággal szolgál: bárki,,
bármilyen témáról ír, nem felejtheti el
Aranynak Petőfihez küldött szavait: ,,az
érthetetlen szépségek kora lejárt." Erre
niha nekünk, irodalomtörténészeknek sem
árt gondolni . . .
H. Törő Györgyi
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Ma már kevesen élnek azok közül, akik a
magyar irodalom legjelentősebb folyóiratá
nak indulásánál jelen voltak: Fenyő Miksa,
Gellért Oszkár, Lengyel Menyhért voltak
tanúi a Nyugat kezdeti korszakának. Fenyő
és Gellért neve ott szerepel már az 1902-ben
új szerkesztésben megjelenő Magyar Géniusz
ban is (Gellért a lap egyik szerkesztője), abban
a folyóiratban, amelyet már a Nyugat előz
ményeként tart számon az irodalomtörténet
és a. kortársi emlékezet.
írókortársainak portréi és irodalomtörté
neti értékű levélgyűjteménye kiadása után
Gellért Oszkár most már két vastag kötetben
kiadta irodalmi pályájának memoárjait 1902től, a Magyar Géniusz indulásától 1941-ig, a
Nyugat megszűnéséig.
Gellért Oszkár személye teljesen össze
szövődött a század magyar irodalmának
progresszív küzdelmeivel, fontos irodalmi
változásoknak, lapalapításoknak, irodalmi
vitáknak, könyvkiadói kísérleteknek volt ré
szese, szemtanúja és aktív kezdeményezője.
Nagy idők tanúja volt, memoárjai nagy
figyelmet érdemelnek.
8*

Az első kötet bevezetőjében ezekkel a
szavakkal vall Gellért a Nyugat jelentősé
géről: „ . . . a Vörösmarty—Petőfi—Aranyfénykor után a Nyugat írói képviselik a második
fénykort a magyar irodalomban." Ez a meg
állapítás húsz-harminc évvel ezelőtt bizonyára
ellenkezést vagy legalábbis vitát váltott volna
ki. Ma aligha akad irodalomtörténész vagy
kritikus, aki tagadni vagy vitatni tudná ezt a
tételt, amelynek hite és küldetés-tudata
Gellért kétkötetes művét áthatja.
A memoár a legszubjektívebb műfajok
hoz tartozik, valóban talán nem is annyira
műfaj, inkább gyűjtőneve azoknak az írás
műveknek, amelyekben az írók egyéni mon
danivalójuk legkülönbözőbb változataiban
vallanak magukról, múltjukról, emlékeikről..
Gellért Oszkár memoárjai is olyan változatot
képviselnek, amelyet nem lenne könnyű
tömör definícióval jellemezni. Az első kötet
fejezetei élén azoknak az orgánumoknak a»
címei olvashatók, amelyekben Gellértnek
fontos szerepe volt (Magyar Géniusz, Figye
lő, Pesti Hírlap, Nyugat), a második kötet
teljes egészében a Nyugaté.
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Gellért Oszkár memoárja nem annyira
egy készülő önéletrajz, mint egy megírandó
folyóirat-történeti monográfia anyaggyűj
téseként hat. Önéletrajz, olvasónapló, olvasói
széljegyzet, szöveggyűjtemény, vitairat ele
meiből állt össze ez a kétkötetes munka. A mű
szerkesztésében olyan ellentmondások mutat
koznak, amelyeket nem valamiféle pedantériából teszek szóvá, hanem azért, mert meg
akadályozzák a mű belső harmóniájának kiala
kulását és egyben megnehezítik a csaknem1200 lap terjedelmű munka használhatósá
gát. Különösen az első kötetben hatnak zava
róan az egymásnak ellentmondó szerkesz
tési elvek. Az első két fejezet a Nyugat előzmé
nyeit ismerteti, az új irodalmi mozgalom szer
veződését, a Magyar Géniusz és a Figyelő
kísérleteit, összefogva azokat a szálakat,
amelyek 1908-ban a Nyugat megindításához
vezettek. De a harmadik fejezet mégsem a
Nyugatot mutatja be, hanem igen nagy
terjedelemben, több mint 100 lapon át a
konzervatív Pesti Hírlapot, a szerkesztőség
belső ügyeit, elfeledett munkatársait is ismer
tetve, hosszadalmas vezércikkidézetek beékelésével, mert ennek a lapnak volt belső mun
katársa és a világháború alatt „katonai
szakértője" Gellért Oszkár. Csak ezután a
terjedelmes kitérő után következik a Nyugat
története. Ha önéletrajzát írná meg Gellért,
akkor a Pesti Hírlapnál töltött éveinek szub
jektív története szervesen beletartozna memo
árjába, de (ellentétben a mű címével) sokkal
inkább a Nyugat történetével és előzményei
vel foglalkozik, így a bőven illusztrált, terje
delmes Pesti Hírlap-intermezzo bizony meg
zavarja az első kötet harmóniáját.
A második kötetet joggal nevezi a beve
zetőben Gellért Nyugat Olvasókönyvnek. Való
ban az, már nem is memoár, hanem egy el
mélyült Nyugat-olvasó tömör tartalmi ismer
tetései, szubjektív margójegyzeteivel és kri
tikai-ideológiai korrekcióival. A Nyugat évfo
lyamait jól ismerő irodalomtörténész számára
inkább memória-felfrissítő szerepük van
ezeknek a több száz oldalnyi tartalmi kivo
natoknak, de aki még nem forgatta a Nyugat
kötetéket, az sok mindent megismerhet ily
módon is a folyóirat közleményeiből. A kivo
natok, valamint az egyes cikkek közlését
megelőző vagy követő egykori szerkesztő
ségi viták ismertetései felkeltik az olvasó
kíváncsiságát, és Gellért könyvei nyomán
bizonyára akadnak majd, akik a könyv
tárakból kikérik a régi iVy«gaí-köteteket, és
lelkes búvárai lesznek a közelmúlt évtizedek
irodalmi múltjának.
Gellért korábban kiadott levélgyűjte-"
menyeiből már sok mindent felhasználtak a
huszadik század magyar irodalmát feltáró és
rendszerező kutatók, de ebben az új munká
ban is akad több megjegyezni és feljegyezni
való, amelyet az eddigi kutatások még nem
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hasznosítottak. Igen érdekesek például azok a
levelek, amelyeket Kosztolányi nagy vihart
fölkevert, 1929-es Ady-cikkével kapcsolat
ban Babits Mihály írt Gellértnek. Ezekből a
levelekből is látszik, hogy Babits milyen erős
lelkiismereti küzdelmek árán harcolt azért,
hogy a maga igazát megvédje bármiféle
félremagyarázásokkal szemben, mennyire ott
állt teljes valójával és felelősségével minden
mondata mögött. Egy más vonatkozású
Babits-levélből megtudjuk, hogy szívesen
közölt volna olyan — politikai kérdéseket
nem érintő — tanulmányt az új orosz iro
dalomról, amely Majakovszkijt is bemutatta
volna.
Az irodalomtörténész számára azonban
nemcsak azok a részletek fontosak, amelyek
olvastán a ceruzája után kell nyúlnia, hogy az
újabb adatokat kijegyezze, hanem az összkép
is, amely Gellért Nyugat Olvasókönyvének
kivonataiból alakult ki. A legjobb Nyugat
ismerőt is lenyűgözi az a végtelen gazdagság,
amely a Nyugat évfolyamaiból áramlik ki és
amelyet Gellért memoárjai is reprezentálnak
a szemelvényekkel és ismertetésekkel. Gellért
Oszkár mutat rá arra, hogy a két világháború
közti időszakban a Nyugat látta el többek
közt, elsősorban Schöpflin bírálataival az
egyébként nem létező, haladó és színvonalas
színikritikai folyóirat feladatkörét is. De
ugyanígy Bartók és Kodály zenei forradalmá
nak és a modern képzőművészeti irányzatok
nak szintén a Nyugat volt propagátora.
A Nyugat vezető gárdája tudatosan törekedett
az elmaradott hazai közízlés átforgatására és
felfrissítésére. Bátor és kezdetben csak szűk
körben ható, de szívós munkájuk mára érik
be, legjobb műveiknek java része tananyag az
iskolákban.
A Nyugat vitáit ismertető kivonatokból
különösen imponáló arányokban bontakozik
ki a folyóirat több évtizedes kritikai életének
jelentősége. A Nyugat elpártolói gyakran
emlegették megrovó szavakkal a folyóirat
szerkesztői körében divatozó egymást töm
jénező szokásokat, az évfordulókra kiadott
ünnepi számokat, amelyekben a cikkírók
egész sora írt rajongó méltatásokat az ünne
peltről. Nem mindegyik volt tartalmas,
értékelő-bíráló tanulmány, hanem inkább
felköszöntő írás. De ha azt vizsgáljuk, hogy
más alkalmakkor a Nyugat kritikai rovatában
milyen kemény harcok folytak, nemcsak
kifelé, hanem a falakon belül is, megállapít
hatjuk, hogy ez olyan kritikai morálra enged
következtetni, amelynek tanulságait ma
sem ártana levonni. Különösen érdekes ez a
jelenség a harmincas évektől kezdve, amikor
már a Nyugat első nemzedéke mögött újabb
generációk nőnek fel és nemegyszer kemény
vitákba szállnak mestereikkel. Gondoljunk
például Halász Gábor cikkeire vagy éppen
azokra a kritikákra, amelyek Babits európai

irodalomtörténetének vitatható pontjait tag
lalják.
Gellért Oszkár művei hol közvetlen módon,
nyílt figyelmeztetéssel, hol gazdag anyaguk
hatásával a magyar irodalomtörténetírás és
könyvkiadás mulasztásaira is rámutatnak.
Hiányolja például Schöpflin Aladár színi
kritikai műveinek kiadását. Hozzátehetjük,
nemcsak színikritikáit kellene kiadni, hanem
egyéb tanulmányait és kritikáit is ideje
lenne összegyűjteni és közreadni. Irodalom
történeti babona, hogy szürke, tanáros kriti
kus volt. Meghökkentő tévedései, melléfogásai
nem igen voltak, amelyek sokszor jobban
elősegítik egy kritikus hírnevének elterjedé
sét, mint szerényen kimondott igazságai.
Gellért könyvének idézeteiből és kivonatai
ból is kiderül, hogy Schöpflinnek vitapart
nereivel szemben milyen gyakran volt igaza.
Csáth Géza novellái új kiadásának elodázása
szintén súlyos mulasztása a múlt értékeit
egészében, példás módon megbecsülő újabb
könyvkiadásunknak.
Végső soron az is a Nyugat lenyűgöző
•gazdagságát dicséri, hogy a második kötetben
•a szerzőt is egyre inkább elborítja a feldol
gozásra szánt anyag. A korábbi fejezetekben
viták, jelentősebb mozzanatok köré csopor
tosította Gellért a folyóirat egy-egy esztende
jének termését, a második kötet vége felé meg
már számonként kapunk tartalomjegyzék
szerű felsorolásokat egy-egy Nyugat-füzet
anyagáról. A szerző kritikai polémiái is
egyre szűkszavúbbakká válnak, Halász Gábor
Pap Károlyról szóló bírálatát ismertetve
Gellért Oszkár véleményének kifejtése nél
kül, csak egy zárójelbe tett tőmondattal
— „ (Nincs igaza)" — jelzi, hogy nem ért
egyet Halásszal. Egyébként kritikai-ideológiai
kommentárjaiban találó és személyes elemek
keverednek össze, tanulságául annak, hogy
vitapartnerek között elvi és szubjektív
indulatok többnyire együtt jelentkeznek.
Ötven oldal után már biztos lehet az olvasó,
hogy ha Ignotus neve újra felbukkan a könyv
ben, tíz esetből kilencszer valószínű, hogy meg
rovást fog kapni és nem dicséretet. (Fenyő
Miksa sem jár sokkal jobban.) Ignotus poli
tikai cikkei érthető módon váltottak ki ellent
mondásokat és ellenérzéseket a progresszív
írótársakban és olvasókban már megjelené
sük idején is. Gellért Oszkár hangsúlyozza,
hogy a politikus Ignotusszal szemben az
író Ignotust ő is megbecsüli. A politizáló
Ignotusnak szóló szigorúság azonban a kriti
kát író Ignotust is túl keményen megleckéz
teti. Ha a házasság válságáról nyilatkozik
Ignotus a Nyugat erről szóló vitasorozatában,
épp olyan megrovást kap, mint amikor a
Habsburgokat dicséri.
Gellért Oszkár helyreigazító korrekcióit
néhol kicsinyes aggodalom vezeti. Elek Artúr

1911 júliusában levélben számol be Gellért
nek Adyval közösen töltött római napjairól.
„Az én számomra egészen új Ady nyilatko
zott ki benne — írja a levélben Elek Artúr. —
Megismerkedtem meleg kedélyével és lényének
szeretetreméltóságával. Derűs volt, jókedvű,
gyakran tréfás. Rájöttem, hogy ezek a
tulajdonságai épp úgy hozzátartoznak alap
természetéhez, mint ellentétjük: a kártevés
kedvtelése, az emberszólás perverzus gyönyö
rűsége . . . Cinikusan beszélt olyan emberek
ről, kik nekem kedvesek, neki melegszívű
jóakarói voltak. Gyakran keveredett ellent
mondásba önmagával, de nem restellte; kaca
gott rajta." Ady más kortársainak feljegyzései
igazolják Elek Artúr megfigyeléseit, a harag
vó, mást könnyen megszóló Adyt ilyennek
látták mások is, Fenyő Miksától Móricz
Zsigmondig. („Ott ült az asztalfőn, mint
mámor fejedelem, s azzal mulattatta magát,
hogy sorra mindenkit kivégzett" — jegyzi
fel Adyról Móricz, egy régi emléket idézve,
1933-ban.) Gellért Oszkár magyarázatából,
amellyel helyreigazítja Elek Artúr impresszió
it, inkább a félreértéstől félő aggályosság
hatását érezzük, mint személyes élményeinek
közvetlenségét. „Elek szerint Ady cinikusan
tudott beszélni olyanokról is — írja Gellért —,
akik neki melegszívű jóakarói voltak. De
ezeknek a jóakaróknak nagy része tehetős,
jómódú, gazdag volt, hárommillió nincstelen
magyar paraszt kizsákmányolója."
Ady
rendkívüli egyénisége, úgy vélem, nem szorul
ilyen jó szándékú mentegetésekre, kitörő
indulataival, szertelenségeivel együtt is épp
olyan nagy ember és nagy költő volt.
Egyébként a személyes ellentétekből és
elfogultságokból is fontos megállapításokhoz
juthat az irodalomtörténész, aki majd a Nyu
gat történetének megírására vállalkozik.
A Nyugatot is írók és költők szerkesztették,
gyakran tele érzékenységgel, j óra-rosszra
fogékony elfogultságokkal. A Duk-duk affér,
Ady idejében, a Hatvány—Osvát párbaj,
majd évtizedek múlva Németh László kivá
lása a Nyugatból és utána az Ember és szerep
című, nem jó emlékű pamfletje vagy Ignotus
szenvedélyes szembefordulása a Nyugattal,
miután Móricz levétette nevé-t a folyóirat
címlapjáról, olyan mozzanatok, amelyeket
nem lehet meg nem történtté nyilvánítani, és
éppúgy hozzátartoznak a Nyugat historikumához, mint a felemelő jelenségek.
A Nyugat történetének megírása során,
bárki vállalkoznék is erre a feladatra, gyak
ran kell majd visszanyúlni Gellért Oszkár
memoárjaihoz, amelyek adataikkal és a szerző
szubjektivizmusával egyaránt fontos forrásai
újkori irodalomtörténetírásunknak.
Vargha Kálmán
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