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I. 

Az Irodalomtörténet 1955. áprilisi számában megkíséreltem kimutatni, hogy Harsányi 
Zoltán Reviczky arcképéhez című tanulmánya több vonatkozásban meghamisítja a költő 
képét. Most Harsányi Zoltán írt bírálatot időközben megjelent Reviczky-könyvemről. . . 

Bírálatában azt mondja, hogy szerintem Reviczkynek „az uralkodó osztályok elleni 
kri t ikája pusztán sértődöttségéből magyarázható". Könyvemben sehol ilyen állítás nem 
található. 

Könyvem alapfelfogása szerinte abban áll, hogy Reviczky igazságszerető, de ugyan-
akkor a társadalmat pusztán sértődöttségből támadó ember volt, márpedig Harsányi Zoltán 
szerint az ember vagy igazságszerető ember, vagy csak sértődött ember. Mivel könyvem 
alapfelfogása egyáltalán nem ez és, mint már utaltam rá, seholsem írtam affélét, hogy Reviczky 
puszta sértődöttségből bírálta a társadalmat, egészen önzetlenül hívom fel Harsányi figyelmét 
a dialektikára, arra, hogy a lelkiéletet nem lehet vagy-vagy-okba fogni, mert a lélekben együtt-
élhetnek hajlamok, amelyek fogalma ellentétes tartalmú. 

A bírálat szerint nem felel meg a tényeknek az az állításom, hogy Reviczky 1879-től 
állandó ellenszenvet tanúsít a szocialista- és vallásellenes törekvésekkel szemben. Harsányi 
Zoltán szerint ugyanis Reviczky effajta nézeteket csak öt cikkében nyilvánít, ezeket is élete 
legnehezebb körülményei közt írta, s velük szemben negyven tanulmánya harcos nézeteket 
hirdet. Kérem Harsányi Zoltánt, idézzen nem negyven, csak négy olyan 1879 utáni Reviczky-
tanulmányból, amely a szocializmus vagy a materializmus iránt a legkisebb rokonszenvet 
árulja el. (Csak mellesleg említem meg, hogy az általam idézett nem öt, hanem nyolc szocializ-
mus-, illetve materializmusellenes nyilatkozatot Reviczky olyan időszakban írta, amikor 
állásban volt.) 

Harsányi Zoltán szerint zavart okoz s elkeserítő az a megjegyzésem, hogy a század-
végen „néha nem az ellenzék, hanem az általa támadott beérkezettek képviselték az igaz-
ságot", s hogy Reviczky politikai nézeteiben nem volt haladóbb Gyulainál. Harsányi Zoltán 
itt megint dialektikátlanul szimplifikálja az ellenzék és a kormány fogalmát. Azt hinni, 
hogy Gyulai mindig tévedett és mindenkinek mindig igaza volt, mihelyt támadta őt, sem-
mivel sem helytállóbb felfogás, mint az ellentétes korábbi, amely Gyulai minden betűjére 
esküdött . „Az ellenzéki" Zilahy Károly azért támadta Gyulait, mert ez jó darabnak tar tot ta 
a Tartuffe öt, az ellenzéki Tolnai azért, mert Gyulai nagy költőnek vallotta Aranyt, Reviczky 
azt hitte, hogy a vallástalanság és a szocializmus a világ vége, támogatta az antiszemita pártot, 
m íg Gyulai józanul ítélte meg mindezt s következetesen küzdött a klerikalizmus térhódítása 
ellen i s . . . Harsányi Zoltán szerint Reviczky „nem jutott túl a nemesi liberalizmuson". Az 
igazság az, hogy Reviczkynél a liberalizmus bomlása figyelhető meg. 

Harsányi" Zoltán szerint — a könyvemben mondottakkal ellentétben — Reviczky az 
igazi, teljes realizmus híve volt, Zolában nem a szocialista tendenciát utasította el, hanem a 
tendenciát általában, s bár Verescsagint élesen támadta, e nagy festőben „ma is látunk bizo-
nyos problémát". Harsányi Zoltán egyszerűen nem veszi tudomásul, ami könyvem idézeteiből 
(61—63 1.) világosan kiderül, hogy Reviczky a realizmustól csak lélektani igazságot hajlandó 
elfogadni ; hogy Zolát többek közt ,,anarchista"(!) hitvallása miatt támadja , a naturalizmust 
min t az ateizmus, materializmus, szocializmus, kommunizmus és nihilizmus testvérét veti 
el, s Harsányi elhallgatja, hogy Verescsaginban számunkra éppenséggel nem az a probléma, 
ami Reviczkyé voit : hogy elfordult a kellemestől, vagy hogy oly visszataszító tárgyakat fes-
te t t , mint az összeesküvők kivégzése. 
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Könyvemben elbeszélem, hogy Reviczky 1884—5-ben gróf Kreith Béla Szemléjének 
volt munkatársa , mely nyíltan az arisztokrata és gentry reakció harcos lapjának hirdette 
magát . Harsányi Zoltán szerint helytelenül „figyelmen kívül hagyom", hogy Kreith Béla 
függetlenségi politikus (?), függetlenségi harcaink buzgó kutatója s egy Rákóczi-életrajz 
szerzője is volt. Gr. Kreith függetlenségi szellemének jellemzésére megemlítem, hogy a Szemle 
szenvedélyesen védi azt a törvényt, amelynek értelmében magyarul sem tudó osztrák főurak 
tagjai lettek a magyar főrendiháznak (1884. jan. 15-i sz.). Abban is kételkedem, hogy a 84—5-ös 
Szemle képéhez hozzátartoznék az a Rákóczi-könyv, amelyet Kreith Béla — teljes húsz évvel 
később, 1905-ben, Reviczky halála után tizenhat évvel, írt . 

Harsányi Zoltán tévesnek mondja könyvem azon állítását, hogy Sarah Bernardt 
Reviczky 1888-ban látta először, hiszen „Reviczky mondja is róla írt 88-as cikkében, hogy 
l á t t a" már 81-ben. Nos, Reviczky nem mondja rólá írt 88-as cikkében, hogy már 81-ben látta 
Sarah-t. (Az Utóhangok c. kérdéses cikk könnyen hozzáférhető a Magyar Klasszikusok mi-
napi antológiájában.) 

Sajnos, akkor sem érthetek mindig egyet Harsányival, mikor helyesli megállapítá-
saimat, mint pl. azt, hogy könyvem szerint a Pán halála nem vallásos vers. Könyvem nem ezt 
mondja, csak azt, hogy Reviczkynek nincs köze a katolikus dogmatikához és ,,csak egy val-
lásos hangulatú, de dogmanélküli idealizmust vall magáénak". (S nem hallgatom £l, hogy 
félek : még az én fogalmazásom is élesebb a kelleténél.) 

Különben Harsányi Zoltán bírálata az Irodalomtörténeti Közleményekben (1955. 4. 
sz.) jelent meg. 

II. 

Őszintén sajnálom, hogy vitába kell szállnom egy másik kritikusom némely észrevé-
telével is, akit úgy is, mint embert, úgy is, mint írót, igen tisztelek : Benedek Marcellével. 

Reviczkyről írt könyvemben két ízben is keresem a magyarázatát (12. és 135. 1.), hon-
nan van, hogy ez az igazmondó ember és kiváló költő nemcsak ti tkolta törvénytelen szár-
mazását , hanem még büszkélkedett is az előkelő névvel, amelyhez a törvény szerint nem volt 
joga. Elfogadom őt, ahogy van, s méltányolok benne mindent, ami méltányolható. Benedek 
Marcell is elismeri ezt. 

A megértés azonban nem gátol abban, hogy ne sajnálkozzam Reviczky viselkedésén, 
s el ne gondoljam a lehetőséget, mi lett volna, ha másképp viselkedik, ha felismeri, hogy 
származása révén rokonságban van a megalázottak millióival : „Mennyivel többet, mélyeb-
bet látott , érzett volna — írtam —, mennyivel konkrétebben rajzolta volna meg magát , 
mennyivel jobb költő lett volna, ha teljesen vállalja a sorsát". Hiszen„az író főképp lelke azon 
pontjain válik termékennyé, amelyeken szenved, mint ahogy a föld ott terem legjobban, ahol 
belevágott az eke vagy a kapa" . Látnivaló, a teljesebb őszinteség hiányát nem a forradalmi 
költészet vagy a propaganda szempontjából fájlalom Reviczkynél (ahogy ezt Benedek Mar-
cell nekem tulajdonítani látszik), hanem egy tisztább és szélesebb perspektívájú, őszintébb és 
emberibb költészet érdekében. 

Benedek Marcell szerint azonban e sajnálkozással és a vele kapcsolatos feltevéssel 
túlléptem az irodalomtörténész jogkörét. Ha ui. történetileg megértjük Reviczky korlátait 
— fejtegeti —, nem oszthatjuk a sajnálkozást, hogy nem lett az a lázadó, nép-mellé-álló költő, 
aki más természetű adottságokkal talán lehetett volna. Az az állítás, hogy nagyobb költő 
lett volna, ha képes erre, történetileg igazságtalan, fölösleges, gyakorlatilag értéktelen és a 
költői természet teljes meg nem értését árulja el. Ugyanis 1. épp fordítva, mint ahogy én gon-
dolom : „Ha Reviczky nagyobb költő akkor talán tudatára ébred osztályhelyzetének 
és odaáll harcolni osztályos társai mellé." „De akkor, ugyebár, nem lett volna Reviczky Gyula, 
a századvég kilátástalan szomorúságának megszólal tatója"; 2. nem tudhatn i , hogy ily eset-
ben az ő adottságaival jobb verseket írt volna-e, 3. nem a forradalmiság tesz nagy költővé, 
hanem a költői nagyságnak köszönhető a forradalmi vers ereje : ,,A propagandaérték függ a 
költői nagyságtól és nem megfordítva." 

De, mint idézett mondataimból kitűnik, én nem azt hiányoltam Reviczkyben, hogy 
nem volt harcos, forradalmi költő! Sosem vallot tam, hogy minden írónak kötelessége a harc 
vagy épp a propaganda. Reviczkytől sem kívántam ezt. Bár valószínű, hogy ha Reviczky át 
tud ta volna törni a törvénytelen származást megbélyegző előítéletek falát, jobban elszakadt 
volna a gentrytől, helyesebben fordítva : jobban el kellett volna szakadnia a gentrytől, hogy 
képes legyen ama nyílt vallomásra, s akkor természetesen politikailag is haladóbb költő lett 
volna. De én nem azt reklamáltam, hogy nem írt „az elnyomottak szolgálatában" (mint 
Benedek Marcell nekem tulajdonít ja) , hogy nem vonta le származásából a lázadás követ-
kezményét, hanem azt sajnál tam, hogy sírni sem mert miat ta , nem tudot t megszabadulni 
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egy csomó primitív előítélettől s kijutni a bujkálás, a hazugság légköréből, inkább feledni 
igyekezett , kik közé tartozik. 

Ám nem állítottam-e ezzel történelmileg lehetetlen követelményt Reviczky elé? Ebben 
a kérdésben Benedek Marcell nem engem ért félre, hanem a történelmi determinizmust. Úgy 
fogja fel ezt, mint valami áttörhetetlen fá tumot . De az-e valóban? A nyolcvanas években 
kétségtelenül nehéz lehetett megvallani a törvénytelen származást. De nem volt lehetetlen! 
Csak szellem és jellem kellett hozzá. Petőfi a János Vitéz és Szilveszter a lakjában, Arany meg 
Bolond Istók alakjában épp egy-egy törvénytelen fiút vont glóriába, s ez nem ár to t t e költöt t 
alakok népszerűségének. Reviczky kortársai közül Ada Christen Lieder einer Verlorenen című 
könyvében azt sírta el, hogy perdita, Kiss József azt, hogy zsidó, — s ez sem volt könnyű 
dolog. Igaz, mondhatná Benedek Marcell, de Reviczky társadalmilag és lélektanilag úgy volt 
determinálva, hogy nem ju tha to t t el idáig. Hát az tán? Ez megfoszt attól a jogunktól, hogy 
sajnálkozzunk azon, hogy így volt determinálva? Hiszen mindenki determinálva van, a rossz 
költő rossz költőnek, a rablógyilkos rablógyilkosnak, mégis jogunk van pálcát törni fölöttük ! 
Csak az irodalomtörténésznek nem volna joga a sajnálkozásra? Nincs joga egészségtelennek 
tar tani , hogy Reviczky élete legnagyobb fá jdalmát nem tudta meggyónni és legfeljebb t i tok-
ban szenvedett miat ta? Rámuta tn i , hogy szabadabb, t isztább lett volna a látóköre, szélesebb 
a szánalma, ha megteszi? Benedek Marcell következtetése szerint ez esetben megszűnt volna a 
szomorúság költője lenni. Hogyan? Hiszen — ismétlem — én nem azt fájlalom Reviczkynél, 
hogy nem csapott fel harcos költőnek, hanem hogy nem sírta el szomorúsága legmélyebb 
okait. S vajon nem lett volna-e nagyobb költő is, ha képes erre? 

A helyes osztálytudat persze még nem te t te volna Reviczkyt nagyobb költővé. Benedek 
Marcellnek igaza van, mikor azt mondja , hogy a költők nagyságának „köszönhető forradalmi 
megnyilatkozásaik ereje, de nem forradalmiságuk megnyilatkozása teszi őket nagy költőkké. ' 
De azért ez a kérdés sem olyan egyszerű. Mert valóban a költők nagyságának köszönhető 
forradalmi megnyilatkozásaik ereje, csakhogy a költői nagyság nem valami mindentől függet-
len, eleve kész, végleges eredmény. A költő összes szellemi-lelki tulajdonságai befolyással 
vannak rá. Többek közt — s nem is utolsósorban — társadalmi tisztánlátása is. Vagy Petőfi, 
Ady, József Attila nagyságának nem egyik eleme ez? Hát min alapszik a nagyság? A levegő-
ben lóg? Független attól , hogy a költő világnézete szűk-e vagy széles, helyes-e vagy hamis, 
egészséges-e vagy beteg? De hiszen ama költői nagyság tar ta lmának épp az az egyik eleme, 
hogy a költő tisztán lát és együtt érez az emberekkel. Mit jelent a „nagyság" szó, ha meg-
fosztjuk az elemeitől? A költő nagy, mert nagy? A puszta kifejezőképesség adja a nagyságot, 
függetlenül attól, hogy mit fejez ki ez a képesség? Oly formalista felfogása ez a költői nagy-
ságnak, hogy azt hiszem, elég megvilágítanom Benedek Marcell állításának teljes jelentését 
ahhoz, hogy önmagától összeomoljon. 

Végül : Benedek Marcell szerint felfogásom már azért is helytelen, mert a feltételes mon-
dat irodalomtörténeti munkában általában fölösleges, s könnyen elárulhatja, hogy felvetője 
nem ért a költő természetrajzához. így annak a felvetése is, mi lett volna, ha R e v i c z k y . . . , 
éppoly fölösleges, mint azt kérdezni, mi lett volna, ha Petőfi Segesvár után életben marad. 
Nos — épp ezt a költő természetrajzának teljes meg nem értésére valló kérdést vetet te fel 
többek közt 1. Palágyi Menyhért : „A korai halál óvta meg Petőfit tragikai végzetének betel-
jesedésétől" (Petőfi, 15. 1.), 2. Vajda János egy irodalmi esszéjében, szerencsésnek mondván 
Petőfi elestét, „mert csak aki e rendkívüli ember természetét ismerte, t udha t j a , hogy i t t 
csak a legszörnyűbb vég : az öngyilkosság vagy megőrülés várt volna r á j a " (Ö. M. 1456. 1), 
3. és Ady Endre is, írván: »Ugy gondolom néha, ha Göthe magyarnak születik, okvetlenül 
az lesz, aki Mikszáth« (A legíróbb író) és : Petőfi »Ha gazemberek és ostobák bele nem 
kergetik a háborúba , ahol elveszett, bizonyosan Pá r i s t a kerül, konspirál III. Napóleon 
ellen, gyönyörű dolgokat ír s ta lán a Commune a la t t éri a halál". (Piros és fekete) 
Ezt a kérdést elintézhetném hát azzal, hogy ilyenformán Benedek Marcell szerint 
Palágyi Menyhért, Vajda és Ady sem ér te t t a "költő természetrajzához, s ebben a 
társaságban én is elviselhetem a szigorú í téletet . Csodálom, hogy Benedek Marcell 
nem értet te meg, hogy a feltételes mondat nem egyéb, mint gondolati kísérlet, s épp-
olyan jogosult is, mint a kísérlet a fizikában. De hasztalan is óvakodni tőle, hiszen 
annak megállapítása, hogy egy költő valamely hiánya mia t t kisebb — s ilyen megálla-
pítást bizonyára Benedek Marcell is megenged —, már egyértelmű azzal, hogy e hiánya nélkül 
nagyobb lenne. A feltételes mondat tehát gyakran már benne rejlik a kijelentő mondatban ; 
aligha hiba hát , ha a nagyobb világosság céljából ki is bont juk belőle. Az utóbbi években 
némelyek a metaforát , mások az anekdotát vették zokon az irodalomtörténésztől. Nem 
vár tam Benedek Marcelltől, hogy szaporítani fogja a t i l tot t stilisztikai lehetőségek számát. 

* 
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Benedek Marcell kissé sietve mondott ítéletet. Éppen ezért kénytelen vagyok feltéte-
lezni, hogy valami indulat siettette. Benedek Marcell szemében annyira vörös posztó a pro-
pagandairodalom követelménye, hogy ily követelményt lát ott is, ahol nincs. Megvallom, 
csodálkozom azon, hogy még nálam is. Eddig azon a címen volt szokás megmosni a fejem, 
hogy a l 'art pour l 'art képviselője vagyok. Most meg kellett érnem, hogy mint a propaganda-
irodalom szószólóját ért támadás. Pedig felfogásom nem változott . Az igazság az, hogy 
szeretem és nagyrabecsülöm a nagy harcos költőket, Petőfi t , Adyt és József Atti lát 
t a r tom költészetünk legmagasabb csúcsainak, — de azért nem hiszem, hogy csak a harcos 
költészetnek van jogosultsága. Közte és a l 'art pour l 'art közt széles terület van azon művészet 
számára, mely sem egyik, sem másik, hanem az élet egy-egy oldalának mély megértését és 
újszerű megvilágítását nyú j t j a . Reviczkynél sem azt hiánylom, hogy nem harcolt, hanem hogy 
nem világította meg eléggé a helyzetét. Ha tetszik : hogy nem sírt eléggé. (Mellesleg : há 
nyíl tabban feltárja sírása okait; ezzel már harca élét is fokozta volna.) Kissé 
meglep hát , hogy Benedek Marcell jónak látta épp az én szerény mondataim alkalmából 
intézni támadás t a propagandakövetelmény ellen, — holott könnyen talált volna alkalma-
sabb célpontokat is. Szívből kivánom, hogy tovább küzdjön a propaganda-irodalom köve-
telménye ellen (együtt fogok érezni harcaival), de szeretném, ha a jövőben több szeren-
csével válogatná meg a célpontjait . 

OROSZ LÁSZLÓ 

MAGYAR IRODALMI OLVASÓKÖNYV A KÖZÉPISKOLÁK I. OSZTÁLYA 
SZÁMÁRA* 

Az irodalmi olvasókönyv igen szerény címe ennek a könyvnek. Valójában az első 
magyar irodalomelméleti tankönyv. A régen taní to t t stilisztika, retorika és poétika ugyanis 
nem merítet te ki az irodalomelmélet fogalmát, mert csak az irodalmi művek formájával 
foglalkozott, a formát mereven elválasztotta a tartalomtól. 

Ez a könyv valamennyi irodalmi szövegét a tar ta lom és a forma egységében elemzi. 
A szövegekből olyan irodalomelméleti fogalmakat , tanulságokat von le, amelyek jellemzőek 
rájuk. A formai elemeket funkciójukban muta t j a be, mint a tar talom megvalósításának, az 
eszmei mondanivaló kifejtésének eszközeit. 

A tankönyv felépítésében, a szemelvények összeállításában szemmel láthatóan három 
szempont vezette a szerkesztőket. Először is teljes irodalomelméleti rendszert akar tak fel-
építeni, mégpedig úgy, hogy a szemelvények sorrendje megfeleljen az irodalomelméleti isme-
retek elsajátítása helyes sorrendjének is. Másodszor arra törekedtek, hogy a szemelvények 
eszmeileg és művészileg magasrendű, színvonalas alkotások közül kerüljenek ki, s egymás-
u tán juk megfeleljen a történeti sorrendnek. Harmadszor ügyeltek arra is, hogy a szemelvények 
érdekesek, változatos ta r ta lmúak és hangulatúak legyenek, lekössék a könyv tanulói, 14—15 
éves fiúk és lányok érdeklődését. 

Az irodalomelméleti rendszer alaposabb és teljesebb ebben a könyvben, mint magyar 
tankönyvben valaha is volt. Az egyes fogalmak meghatározásai jók, megjegyzésre érdemesek 
és megtanulásra alkalmasak. A r i tkí tot t szedés felhívja a figyelmet a megtanulandó szöve-
gekre, a könyv végén az irodalomelméleti összefoglaló gondoskodik róla, hogy az egyszer 
megtanult ismereteket év végén rendszerezzék, átismételjék a tanulók. Az egyes fogalmak 
meghatározásán látszik, hogy alaposan átgondolták, mérlegelték minden mondatá t . Termé-
szetesen így is akad egy-két olyan meghatározás, amelyen a könnyebb tanulhatóság végett 
lehetne egyszerűsíteni, kurt í tani . 

A tankönyv elvszerűen nem foglalkozik olyan irodalomelméleti fogalmakkal, amelyek 
csak irodalomtörténeti fokon, irodalomtörténeti ismeretek birtokában érhetők meg. (Pl. ízlés-
irányok.) Az irodalomtörténeti szemléletmódot mégsem lehetett teljesen kirekeszteni, hiszen 
az egyes müvek elemzésében, egyes műfajok (pl. komikus eposz) kialakulásának megértésében 
is szükség van rá. A tankönyv kényszerű irodalomtörténeti jellegű kitérői azonban természet-
szerűen szervetlenek, levegőben lógók, gyakran semmitmondók. Ilyen pl. a Petőfi előtti 
népiesség áttekintése (29—30. 1.), Petőfi költészete forradalmi újszerűségének értékelése 

* Julow Viktor, Kosaras István, Margócsy József munkája . Az irodalomelméleti össze-
foglalót Kanizsai-Nagy Antal írta. 
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