
F O R U M 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY 

Az Irodalomtörténet szerkesztője olyan játékhoz hívott meg, 
amelynek a feltételei nincsenek kedvem ellenére. Először is: 
húsz év múltán megint tanárrá kell lennem s egy „rázós" 
pedagógiai kérdésen törhetem a fejem: hogy szerettetek meg 
tanítványaimmal egy művet, amelyet balvégzete kötelező 
olvasmánnyá tett. Másodszor el szabad felejtenem, hogy ezt a 
művet, a Két Bolyai című drámát én írtam: általában, hogy író 
is voltam s a pedagógus érdeklődésével, találékonyságával 
közelíteni meg a két matematikus, apa és fiú történetét. 

Ezt a feladatot meg lehetne oldani úgy, hogy mintegy 
propedeutikáját adnám a darabnak ; visszahelyezném Farkas és 
János történetét a 19. századi Erdélybe; néhány levélrészlet fel-
olvasásával megmutatnám, milyen volt nevelt és nevelő viszo-
nya, amikor János a mödlingi, inzsenér iskolában tanult: milyen 
amikor az Appendixet írta, s milyen lett életük végére; meg-
próbálnám megmagyarázni, amennyire magyartanártól telik, 
a párhuzamosok axiómáját: mibe bukott bele Farkas s hogy 
húzta ki belőle a gondolható új világát János; fölrajzolnám a 
táblára a darab szerkezetét, a jelenet-vázat, s elemezném az 
ötvényt, amelyet a szerző a régi Erdély, a nyelvújítás s a 
tudomány nyelvéből készített. 

Az ilyen előkészítés azonban csak az elolvasást, az alaposabb 
belenézést tenné fölöslegessé; a diák, ha rákényszerül — az 
érettségin például — a hallottak alapján is tud a nem-olvasott-
ról beszélni. Én a kötelezőt valami érdeklődésre-szorítóval, 
problémafélével szerettein a kötelezetthez odagombostűzni. 
Ebben az esetben például elmondanám, hogy jelent meg erről 
a színdarabról egy bírálat, amely kétségbe vonta, hogy van-e 
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értelme a Bolyai Jánoshoz hasonló tudós-nagyságokról drámát 
írni. Mi marad meg itt a matematikus lángelméből? Egy izgága 
fiatalember, aki tiszteletlenül viselkedik az apjával, s kérkedő 
mondatokat puffogtat a levegőbe, amelyeknek hitelt legföl-
lebb a nevéhez fűződő, ismeretnek n e m igen nevezhető 
értesültségünk szerez. Esetleg le is fordítanám a bírálatot, 
amely a külföld okulására, egy angolnyelvű magyar folyó-
iratban jelent meg s annak bizonyítására, hogy ez nem elszige-
telt nézet, megmutatnék egy tengerentúlról érkezett magyar 
irodalmi áttekintést is, amely elmondja, hogy sok hazai író 
azt hiszi, úgy írhat drámát, ha nagy emberekről, Gandhiról, 
Galileiről ír, holott a művészi nagyság köznapi emberek 
sors-ábrázolásában tündököl; nevelő és nevelt tragikus össze-
kapaszkodásához sem kellett volna a Bolyaiakhoz nyúlni, 
megírható lett volna egy középiskolai tanár s ellene fordult fia 
küzdelmében is. 

Ismerve az ifjúság vonzódását az efféle ellenmondásokhoz, 
megpendíteném persze a szerző mellett szóló érveket is. Pél-
dául, hogy egy színpadi m ű sem tanúsíthatja hitellel alakjai 
szakmai képzettségét. Nemcsak Shakespeare Julius Caesara 
nem vizsgázik le azokból a képességeiből, amelyekkel a 
galliai hadjáratot megnyerte, de a műtőből kilépő sebészről 
sem győződünk meg, legföllebb elhisszük, hogy meg tud egy 
koponyát trepanálni. A színpadon, akár nagy költő az, akár 
becsületes ácsmester, csak az ember emberi része marad meg, 
az küzd és vívódik, s eközben néha veszedelmesen, a néző szá-
mára is tanulságosan hasonlít más emberekhez, akik nem hogy 
költőnek, tudósnak, de iparosnak is rosszabbak, mint ő. A 
színház az elhitetés háza. Azt, hogy valaki nagy jellem, hős 
vagy szent (s ez köznapi ember is lehet), éppoly kétes és nehéz 
feladat elhitetni, mint hogy nagy matematikus. A kérdés tehát 
nem az, hogy szabad-e nagy tudósokat színre vinni, hanem 
hogy az író erejéből tellett-e erre a meggyőzésre. Erre próbáljon 
a diák a maga élménye alapján felelni. Arra is utalnék tán, mi 
az oka, hogy valaki ilyen nagy, közismert példákat húz elő. 
Olyan ez, mint amikor az antik költő a mitológia alakjai, 
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Oresztés és Ifigénia felé fordult. Ezek a nagy esetek nemcsak 
hogy ismertebbek és emlék-ébresztőbbek, de a sorstól, emle-
getéstől tisztábban kidolgozottak; ebben az esetben is a nevelő 
s az őt túlszárnyaló nevelt harca jobban szemlélhető rajtuk. 

óvakodnék persze a vitát eldönteni, amint nem is dönthető 
el; az, hogy ki hová áll, ízlés és vérmérsék dolga; a pedagógus 
dolga csak az lehet, hogy megkavarja, forrásba hozza a maga 
hangyabolyát, rákényszerítse az osztályt az állásfoglalásra, az 
érvkeresésre, a kötelező elolvasására. Ha első nekifutásra ez 
nem sikerülne, épp ebben az esetben, vannak más eszközei is. 
Hisz a Két Bolyai egy közel négyszáz oldalas könyvben jelent 
meg, amely ugyanezt a témát forgatja meg minden oldalá-
ról (Változatok egy témára). A jobbak külön foglalkoztatásával, 
esetleg szakköri munkában itt szinte a kifárasztásig lehet föl-
tenni az érdeklődés ébresztő kérdéseket. A bevezető elmondja, 
hogy jutott az író a Bolyai-témához. A kijelölt diák az óra 
megfelelő pontján beszámolna róla, hogy válik, milyen ponton 
az ismert történet, másoktól összehordott anyag az írót a mű 
kihordására ítélő témává ; azaz hogy fogan egy mű, hogy 
fogant ez a színdarab, az írót mi tette fogékonnyá a méhébe 
fogadásra. A dráma két változatban dolgoztatott fel: az első 
Bolyai János kisgyerek korától, tehetsége első jelentkezésétől 
tizenöt képben megy haláláig, amikor Üdvtanát apjának 
ajánlja ; a másik egy évet emel ki ebből az öt évtizedes történet-
ből, azt, amelyben János leszerel, hazatér, apjával meghasonlik, 
Rózáját megszökteti, s vidéki birtokáról folytatja a párbajt és 
önigazolást. A két változat a drámaírás két típusa; az Apai 
örökség az epikai — a Shakespeare-é, Schilleré —, a kötelező 
olvasmány a szorosabban vett drámáé, amilyet a görögök, 
franciák, Ibsen és Csehov írtak. Egy diák, aki mind a kettőt 
elolvasta, elmondhatná, mi egyiknek s másiknak az előnye: 
mi az, ami a Két Bolyaihói kimarad, s mi az, ami ha úgy van, 
igazabb drámává teszi. A két darabhoz fűzött egyfelvonásos, 
amelyben a darab szereplői, a rendező s a szerző beszélik meg 
feladatuk s felfogásuk; ilyenféle kérdésekre adhatna választ, 
mint: miben hasonlít a romantika hőseihez Farkas, miben à 
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pozitivizmus embere János; a történeti korszak és nemzedék-
különbség mennyiben jut szerephez kettejük párbajában. 

Azaz a természetes tohonyaságnak lehetne rúgásokat adni, 
de hogy milyen sikerrel, a tanár egyéniségétől függ s hogy 
mennyire tudta már eddig is játékká, közös kísérletté alakí-
tani, amelybe majd ez is beleillik, óráikat. 

N É M E T H L Á S Z L Ó 

A S Z E M L É L E T T Ő L A V I L Á G N É Z E T I G 

JÓZSEF ATTILA KÖLTÉSZETÉNEK F O R D U L Ó P O N T J A 

József Attila, a Nyugat költőinek vonzásköréből elindulva, a 
húszas évek folyamán végigpróbálja az évtized valamennyi 
jelentősebb baloldali eszmei és költői áramlatát, a polgári 
humanizmustól a kispolgári anarchizmuson keresztül a nacio-
nalista színezetű parasztlázadásig, és a Nyugat arisztokratikus, 
kifinomult költészetétől a formát széttörő expresszionizmuson 
át a légiesebb szürrealista népi groteszkig. Mindezek bővítették 
látókörét, gazdagították költői eszköztárát, szemléletének, 
majd világnézetének kialakulására azonban csak annyiban 
gyakoroltak hatást, amennyiben a költő túlhaladt rajtuk, 
használható elemeiket elraktározta, a használhatatlanokat 
örökre elhagyta. Szemléletének kialakulására sokkal nagyobb 
hatással volt az az élethelyzet, amelybe 1930-ig jutott. 

A Vágó Márta iránti szerelem csődje mint embert kirekesz-
tette a polgári társadalomból, rá kellett döbbennie, hogy a 
nagypolgári család balos vonzalmai, demokratizmusa és huma-
nizmusa nem olyan tág keretek, amelyeken belül számára 
hely lenne. A polgári irodalom fellegvárából, a Nyugiból , 
.maga zárja ki magát a Babits-kritikával. A népi mozgalom 
ekkori előfutárai pedig sem eszmeileg, sem pedig mint moz-
galom nem képviselnek még számottevő erőt, elméletük alap-
vető gyengeségeiről éppen József Attila Előőrs-beli cikkei 
tanúskodnak. 


