
benne a »germán mélységet«, nemcsak a 
romantikus drámát dobja sutba, de a francia 
klasszikus tragédiát is, üres deklamációnak 
minősítve azt. 

A könyv nemcsak szakembereknek szól, 
hanem elsősorban a közönség széles rétegei-
nek. Ezért nagyon helyesen jegyzetszótár és 
idegen szavak magyarázata járul hozzá. 
A jegyzetszótár rendkívül nehéz műfaj : 
tömören a lényeget kell adnia. Sajnos ez az 
összeállítónak nem sikerült. Rendkívül sok 
benne a henye, semmitmondó szöveg. Egy 
kissé dolgozó osztályunk lebecsülésének érez-
zük az efféléket : »Beethoven, Ludwig van, 
Nagy demokrata bécsi zeneszerző.« Ugyan-
azon a lapon lejjebb : Beranger (helyesen 
Béranger) Jean Pierre de, nagy francia 
költő-« »Bjöjnson, Björnst jerne Martinius 
nagy norvég drámaíró« viszont Bernhardt 

Sarah a legnagyobb francia színésznő és így 
tovább. Ibsen például »a legnagyobb norvég 
költő és drámaíró« »Fő művei a Vadkacsa, 
Rosmersholm, Peer Gynt stb.« Ebből a fel-
sorolásból nem lett volna szabad a Nórát 
kihagyni, amely előadatása idején szenzációs 
hatást tet t s amelyről Ambrus Zoltán való-
ságos értekezést írt. 

Nem. épen szabatos, sőt félrevezető meg-
határozás »Bayreuth, város Németországban. 
Wagner itt ada t t a elő operáit.« Ezek csak 
kiragadott példák és számuk szaporítható 
volna. Az idegen szavak magyarázatai sem 
mindenütt találók (pl. raffinéria = ravasz-
ság). Nagy baj egy ilyen, nem szakemberek-
nek készült könyvben a temérdek sajtóhiba, 
főkép a tulajdonnevekben, ez fölöttébb 
megzavarja a kezdő olvasót. 

Pukánszkyné Kádár Jolán 

ERDÉLYI JÁNOS : VÁLOGATOTT ESZTÉTIKAI TANULMÁNYOK 

Összeállí totta és bevezette Heller Ágnes. 
Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest, 1953. 

Komoly tudományos adósságot törlesztett Jánosnál is. Amikor műveinek-igen komoly 
a Művelt Nép Könyvkiadó, amikor Heller jelentőségéről beszélünk, itt kell a mértéket 
Ágnes összeállításában kiadta Erdélyi János megszabnunk. Erdélyi elméleteiben a XIX.-ik 
válogatott esztétikai tanulmányai t . A kötet század legjobb hazai eredményeinek népszerű-
megismertet bennünket jeles esztétánk életé- sítője, de a társadalmi körülmények és a mű-
vel, jelentőségével, négy általános esztétikai, fa j természetének összejátszása mia t t olyan 
három népköltészeti tárgyú tanulmányával problémák tudományos megoldásának igényé-
(pontosabban tanulmányrészletével) és Petőfi- vei találkozik szembe, amelyeket nem tud 
ről, Aranyról, Madáehról szóló írásainak egy- Petőfi költői világképével egyenlő értékben 
egy töredékével. A kötet válogatása jó, alkal- megoldani. 
mas arra, hogy szélesebb körökben is ismertté A másik ok is társadalmi. Erdélyi előtt nem 
tegye Erdélyi János működését, de nem rossz állottak olyan lépcsőfokok, mint például 
tudományos mementónak sem : hátha még Petőfi előtt Csokonai. Petőfi működése nem-
nyúj tha t nekünk többet is Erdélyi János és csak korszakos jelentőségű indítás előre, de 
talán mások is az elfelejtettebb írók, nagy betetőzés is visszafelé, életműve a példa ere-
tudósok közül? jével válasza költészet minden, Petőfi indu-

Nem célunk a könyv alapos bevezetőjének lásáig felvetett kérdésére. Erdélyinek nem egy 
ismételgetése, még kevésbbé volna célszerű ember erejére és életére méretezett feladatai 
néhány meg nem említett ada to t habarni az voltak műfa jának megteremtésében. Ha talált 
ismertető kötőanyagába. Vegyünk szemre is előzményeket, mindezek túlnyomóan egyéb 
most csak egy-két kérdést. irodalmi munkák melléktermékei voltak, nem 

Bonyolult tarsadalmi okok magyarázzák rakódtak le valamiféle fővonal-mellé olyan 
a mult magyar prózájának viszonylagos " értelemben, mint líránkban, de akár prózánk-
elmaradottságát líránkkal szemben. (Révai ban is. A tudományos import sokszor konzer-
József ezzel kapcsolatos következtetései köz- vat ívabbnak és hátrál tatóbbnak bizonyult, 
ismertek.) Cseppet sem könnyebb azonban az mint a ku ta tás addig ismert eredményei, 
a kérdés, hogy miért álltunk még rosszabbul (Ennyiben szinte meghökkentő a hasonlósag a 
az értekező próza ieri i letén? Úgy gondólom kor és a XX'.-ik század eleje között.) Ha helyet 
azért, mert a viszonyítás legegyértelműbb nor- keresünk Erdélyi arcképének haladó hagyo-
máit , a legmagasabbfokú tisztánlátást ez a mányainkpantheonjában, valahová Sylvester, 
műfaj igényli. Nem tagadhat juk , hogy pl. a Apáczai, Kazinczy mellé kellene elhelyeznünk, 
realizmus diadalának jelensége máshol, mint a a nagy önzetlenek mellé, akik önálló ered-
szépprónában nem képzelhető el. A különbséget ményeiket, önálló alkotói profil juknak kiala-
bizonyos fokig több nagy írónknál érzékel- kulását, lényegében önmagukat égették fel a 
het jük, a kritikus Móricz Zsigmond nemcsak máglyán; az áldozat elégett, de égve maradt 
artisztikus értelemben, de elsősorban ideoló- a máglya. 
giailag kevesebb, mint a prózaíró Móricz, nem Ezt azért iá4hangsúlyozzuk, mer t az egyéb-
is beszélve Mikszáthról. Ez a probléma Erdélyi ként a legszigorúbb tudományos igényeket 
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kielégítő bevezető t anu lmány kissé túlságosan 
Erdélyi mértékéből indul ki és ide tér vissza. 
Nem érezteti kellően Erdélyi méreteinek, 
jelentőségének igazi területét . Ugyanakkor a 
tanulmányok elolvasása után az olvasó ahhoz 
képest, hogy a bevezetőből (elismerem, hogy 
félreértések következtében, de végtére ez is 
tényező) egy most felfedezett magyar Cserni-
sevszkijt vár, mondjuk több ideológiai kor-
láttal , de legalább is Csernisevszkijt meg-
közelítő képességekkel, — csalódik. Ez a 
csalódás, természetesen azé a csalódóé, aki 
Aristotelestől hasznosítható természettudo-
mányos , ismereteket vár , Leonardotól meg-
valósítható repülőgéptervrajzokat és Vörös-
mar ty novelláitól »olvasmányt« — mondha tná 
valaki. Ez az igazság egyik része. Az igazság 
másik része azonban az, hogy haladó hagyo-
mányainknak a maguk helyén van fényük és 
meg kell különböztetnünk irodalmunk nap-
jait , holdjait , csillagait, meteorjait; mert ezek 
objektíve különböznek egymástól. 

Erdélyi János esztéta volt, osztályhelyzeté-
ből, szemléletéből, működésének történelmi 
idejéből, alkatából következően az esztéták-
nak abból a fa j tá jából , aki széleskörű isme-
reteit az időszerű irodalmi és irodalompoli-
tikai kérdések megoldására fordít ja. Nem 
szakadt el az élő irodalom anyagától, amely 
egyetlen alapja lehet és kell, hogy legyen 
bármely helyes esztétikai rendszernek és 
gyakorlatnak. Ugyanakkor helyesen emeli ki 
a bevezető, hogy »Erdélyi János volt a 
magyar kritika történetében az első (és a 
dialektikus materializmus megjelenéséig egy-
ben az utolsó is), aki kritikai munkásságát 
teljesen egy séges filozófiai a l apon fo ly t a t t a , . . . « 
— majd » . . . Hegel esztétikájának legjobb 
konkrét elemzéseit, melyekben a dialektika a 
legélesebben érvényesül, átveszi, magáévá 
teszi.« Erdélyi dialektikája korántsem formá-
lis; céljában a realizmusba átjátszó dialektika. 
Erre a viszonylag egységes rendszerre épülnek 
Erdélyi szemléletének azok az elemei, amelye-
ket a sajátos magyar történelmi valóság 
csiholt ki; ilyen a viszonya Petőfihez, a nép-
költészethez, Kossuthhoz, Aranyhoz, a szabad-
ságharchoz. Ugyanakkor és ezzel párhuza-
mosan (némi, nem kifogástalan interferencia-
különbséggel) mohó művelődési vágyának és 
filozófiai olvasmányélményeinek eredményei 
is ettől a csontváztól kap ják meg belső tar-
tásuka t . Ott alkotja a legmaradandóbbat, 
ahol legegységesebben lá t ja a kérdéseket : 
népköltészeti tárgyú tanulmányaiban. Három 
ilyen tárgyú tanulmánya közül a maga idején 
a Népköltészet című jelentette a legtöbbet. 
»A bizonyítás módja az, hogy megmutassa; 
a műalkotás szépségének alapja és oka első-
sorban nem a stílus, hanem a tartalom« — 
írja Heller Ágnes — »s az ezekből kinövő, 
ezekhez szükségszerűen kapcsolódó s velük 
kölcsönhatásban álló leglényegesebb formai 
elemek» — De ezen is túlléphetünk Erdélyi 
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tanulmányának értékelésében. Erdélyi ír ja : 
»Akárki szerzette igen szépek v-апгщк a nép-
költemények közt, mert micsoda érdek kö tö t te 
volna úgy a nép nyelvére, hogy századokig 
énekelje azokat?« Ez még többet jelent a 
tar ta lom és forma viszonyának a népkölté-
szetnél különösen kínálkozó, helyes felvetésé-
nél. Olyan esztétika ez, amelyben nem el-
szigetelt, normatív hőmérőskála dönt, hanem 
esztétikai tényező a népköltészet szerzőjének 
és birtoklójának : a népnek ízlése és hagyo-
mánya. Ennél többet ebben a kérdésben 
kevesen mondtak ki és, hogy Erdélyi tuda-
tosan mondja , többi írásai bizonyítják. A 
magyar népköltészetről szóló tanulmányában 
már a helyes elv gyakorlati felhasználásának 
példáit olvashatjuk. Erdélyi itt sikeresen 
harcol a népköltészet lenézői ellen. »Megjegy-
zendő pedig, hogy a nemzet iriWalma rend-
szerint akkor fordul egész szeretettel népi 
költészetéhez, mikor már (saját kiemelésem 
A. B.) félreismerhetetlen jeleit adá mívelő-
d é s é n e k . . . a míveletlen osztálynak és költé-
szetének méltánylására bizonyos eiőhaladási 
fok szükséges.« Ez az érv a tudomány eszkö-
zeit • lényegében már kora osztályharcának 
szolgálatába állítja, hiszen nem titok, hogy 
a népköltészet lenézése és a műköltészettel 
való történelmietlen, tudománytalan, hát rá-
nyos összehasonlítása honnan ered. Nem esik 
abba a hibába, hogy anakronisztikusan érté-
kelje a külföldi minták felé forduló Kazinczyt. 
»Kazinczy kora leginkább külföld utánzásá-
ban folyik el, helyesen, . . . de nem mondhat-
nók, hogy azóta nem- haladánk, s ennél 
fogvást a népköltészet megkedveltetését 
visszalépésnek csak a balga fogja tekin-
teni.« — írja. 

Mélyrehatol Népköltészet és kelmeiség 
című tanulmányában is. I t t a népköltészet 
és az úgynevezett »nagy« költészet viszonyát 
tárgyalja. Példaanyagából ugyan az tűnik ki, 
hogy részben nyitott kapukát dönget, mert 
nem lá t ja Csokonai és Petőfi eredményeit 
(törekvéseiket igen), de itt már nem a nép-
költészetről, »mint olyanról« beszél, hanem 
eredményeit a nemzeti költészet szempont-
jából vizsgálja és a nemzeti költészet szem-
pontjából felhasználhatóként elemzi például 
más népek költészetét is. 

Az egyes magyar költőkről írott tanulmá-
nyainak jelentőségét csak az érti, aki ismeri 
a kor irodalompolitikai, azaz ""politikai har-
cait. Petőfi-tanulmánya szinte Ady Petőfi 
tanulmányának elődje; teljes egységben lát ja 
Petőfit, a költőt és Petőfit , a következetes 
állásfoglalót, az egész nép nevében szóló egyet 
a népből. »Az ő költészete felelet azon kérdé-
sekre, mélyeket, tudva, nem tudva, koron-
ként intéz költőjéhez a nemzet.« Arany-
tanulmánya a rossz értelemben vett Arany-
klasszicizalás elleni vi tairat ; kár, hogy a 
szemelvény rövidsége miat t csak csökken-
tet tebb mértékben vall Arany teljes megér-



téséről ; helyes értékelését bizonyítja azonban 
az, hogy ez a kép a lapjában különbözik attól , 
amelyet az irodalmi Deák-párt festett a 
nagy költőről, hogy géniuszának vitorláit 
törekvéseinek szelébe fogja . 

Kevésbbé méltányos a Madách-tanulmány 
Persze a végső szót itt igen nehéz kimon-
dani, mert a tanulmány értékelése az Ember 
tragédiájának értékelésén áll vagy bukik, 
i t t pedig a végső szó még nem mondatot t ki. 
Madách levelében hevesen és elfogultan tilta-
kozik Erdélyi kifogásai ellen, különösen az 
ellen, hogy Erdélyi szerint m^rága lmazza , 
gúny tárgyává teszi a- szocia l izmust .» . . . 
bár kétségbeesve azt t a r t j a (t. i. az ember, 
А. В.), hogy eddig t e t t minden kísérlete 
elvesztegetett erőfogyasztás volt, azért mégis 
fejlődése mindig előbbre s előbbre ment, az 
emberiség haladt, ha a küzdő egyén nem is 
vet te észre . . .« — válaszol Madách Erdélyi 
érvére, amely szerint Ádám szubjektív 
kiábrándulása a »szocializmusból« egyben a 
szocializmus objektív elbukásának Madách-i 
koncepciója. Persze Madách válasza nem 
kielégítő, a kérdés azonban mégsem olyan 
egyszerű, mint ahogyan Erdélyi vázolja. A 
hiba gyökerei nyilvánvalóan nem Madách 
rágalmazási szándékaiban vannak, hanem 
abban, hogy szemlélete nem véletlenül asszi-
milált olyan olvasmányélményeket, amelyek 
az általa rajzolt képet »szocializmusnak« 
neveztették vele. De még itt is meggondo-
landó, hogy az utópista szocialisták terve, 
ha valamiképpen megvalósúl (amelynek felté-
telezése természetesen abszurd játék a lehe-
tetlennel), nem olyan lett volna-e, mint ami-
lyennek Madách bemuta t j a? Arról is el lehet-
né gondolkodni, hogy mennyit lát meg Madách 
a falanszter-jelenetben éppen a monopol-
kapitalizmus ellentmondásaiból, ha szem-
lélete megakadályozza is abban, hogy 
tudatosítsa; mit bírál és mit kompromit tál 
akarat lanul . Mindenesetre ennek a tanul-
mánynak is vannak olyan elemei, amelyek 
a Madách-vita kimenetelétől függetlenül 
mindenképpen helytállnak. Ő oszlatja el 
először azt a legendát, amely szerint Madách 
gondolati anyaga jelentős, de nyelve fara-
gatlan, ábrázolása kezdetleges. 

Esztétikai tanulmányaiban is komoly ered-
ményeket ért el Erdélyi. Ha röviden össze 
akar juk foglalni ezeket az eredményeket, 
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Bevezette; Bodnár György, 
Szépirodalmi Kiskönyvtár , Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1953.. 

elsősorban ú t törő jellegükről kellene beszél-
nünk. Helytálló esztétikai fogalmakkal köze-
ledik az irodalmi jelenségek felé, a műalkotást 
kollektív munka, kollektív előzmények ered-
ményének lát ja, pillanatra sem felejti el a 
tartalom elsődlegességét. Meglepően időszerű 
néhány gondolata. Színihatásról című tanul-
mányaban a drámát már egy intenzív tota-
litásként, más műfajok törvényeivel nem el-
egyíthető, autonóm műfajként felfogó kon-
cepció dereng, ugyanakkor szembeszállás a 
hatásvadász »színpadszerűséggel«, a műfaji 
modorossággal. 

Nehéz és jó munkát végzett a kötet beveze-
tője és összeállítója, Heller Ágnes. Munkája 
egészében sikerült. Legfeljebb néhány szemel-
vény hajszálnyira szeletelését róhatnánk fel. 
Alapos, elmélyült munka a bevezető tanul-
mány. Annyiban azonban elmarasztalható, 
amennyiben nem úttörő jellegű. Irodalom-
történetünk gyakorlatában a bemutatásra 
kerülő író egy kicsit adatoknak, történelmi 
eseményeknek, irodalmi pártoknak, általunk 
soha nem ismert személyek kijelentéseinek, 
utalásoknak, évszámoknak, sokszor erőszakol-
tan előrángatott analógiáknak konglomerá-
tuma, valamelyik marxista klasszikus a 
maga összefüggésében jelentős; de nem erről 
a tárgyról te t t kijelentésének nagy pecsétjével. 
Nem jellemzőek ezek a karikírozott hibák 
erre az értékes tanulmányra, de hatásuk 
oly módon érezhető, hogy fontos elemeket 
szorítanak ki még távollétükben is : például 
az író egyéniségének érzékletes bemutatását . 
Mindezt nem az ideológiai profil rovására 
kérjük, hanem éppen ennek konkrét tá tétele 
érdekében. És hadd tegyünk néhány formai 
megjegyzést is. Heller Ágnes győzi szemléle-
tes és érthető stílussál, ugyanakkor dacol 
a közérthetőség vulgárisan értelmezett köve-
telményével és nem esik abba a hibába, hogy 
gügyögve népszerűsködik komoly, tudo-
mányos, megfelelő terminológiát igénylő 
kérdések tárgyalása helyett. Álljon hát ellen 
másfaj ta nyelvi csábításoknak is. Beveze-
tőjében Erdélyi »központi magot képez« 
»élesen kiemel«, »megragadja a dialektikát«, 
stb. Az ilyen fordulatok nem hagyják ér-
vényesülni Heller Ágnes önálló nyelvi fan-
táziáját . P«dig ezen a ponton mindannyian 
nagyon 'sokat tanulhatunk Erdélyi Jánostól. 

Atjodv Béla 
\ 

»Nem más ez, hidd el, mint az élet kicsi-
ben ; ázalagok egy csöpp vízben, ahogy egy 
divatos író mondja.« — írja maga Kaffka 
Margit egyhelyütt a Hangyabolyról. 

A kisregényt, utolsó művét Kaffka 1917-
ben, egy évvel t ragikus korai halála előtt 

írta. A Hangyaboly gyöngyszemként illesz" 
kedik Kaffká életművébe, állomás, mely 
lezárás és kezdet is egyszerre. A mese kerete 
látszólag szűk, a bmiyodalom szálai nem 
nyúlnak messzire, a történet i t t sokkal .egy-
szerűbb mint előző regényeiben. Mégis, az 

103 


